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م 2020 حامػت طغابلـ –صلُل ولُت التربُت طغابلـ   

 دونت نيبيب
 ى ـــهيـوزارة انتع

 جبيعت طرابهص 
 كهيت انرتبيت طرابهص

 
 
 
 

 ت طرابهصـانرتبي م كهيتيدن

 
 
 
 و  2020

 
 

 حتذيث

 أ . أضبيت أمحذ األمحر
  عضى هيئت تذريص ببنكهيت
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م 2020 حامػت طغابلـ –صلُل ولُت التربُت طغابلـ   

 فهرش دنيم انكهيت
 تــانصفح ادلىضــــىع

 6  ال٩لُت٧لمت 

 7 ٧لمت ٖمُض ال٩لُت 

 8 َغابلـ / ظامٗت َغابلـ –٧لُت التربُت 

 9 وكإة ظامٗت َغابلـ

 10 ظامٗت َغابلـ –وكإة ٧لُت التربُت َغابلـ 

 10 هٓام الضعاؾت بال٩لُت 

 11 ت ــــــقٗاع ال٩لُ

 11 ا٢ؿام ال٩لُت 

 12 ت ـــــــعئٍت ال٩لُ

 12 عؾالت ال٩لُت 

 12 ألاهضاٝ الاؾتراجُجُت لل٩لُت 

 13 ٢ُم ومباصت ال٩لُت 

 15 ظامٗت َغابلـ –اله٩ُل الخىُٓمي ل٩لُت التربُت َغابلـ 

ـ ب٩لُت التربُت َغابلـ   16 ظامٗت َغابلـ -ؤًٖاء هُئت الخضَع

 23 َغابلـ الخُت الضعاؾُت ل٩لُت التربُت

 University Required Courses 23 –مخُلباث الجامٗت 

 24 خُلباث الجامٗتإلاجىن٠ُ مسخهغ 

ت()اإلاىاص   College Required Courses –مخُلبـاث ال٩لُت   27 التربٍى

ت) ال٩لُت إلاخُلباثجىن٠ُ مسخهغ   27 (  اإلاىاص التربٍى

لم الىٟـ   31 ٢ؿم التربُت ٖو

ــــــــــــــ٢ؿم ألاخُ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ  33 اءـــــــــــــــــ

ايُ ـــــــــــ٢ؿم الٍغ  44 اث ــــــــــــــــــ

 55 ٢ؿم التربُت الخانت 

 69 ٢ؿم التربُت الٟىُــــــــــــت 
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م 2020 حامػت طغابلـ –صلُل ولُت التربُت طغابلـ   

 81 ٢ؿم الخاؾــــــــــــــــــــــــــــــــىب

ٟا٫ اى ألَا  95 ٢ؿم ٍع

ــــــــــــــــــاء ـــــــــ ــــــــــــــــــــ  108 ٢ؿم الٟحًز

ــــــــــــــــــاء  118 ٢ؿم ال٨ُمُــــــــــــــــــــ

ت  129 ٢ؿم اللٛت الاهجلحًز

 151 اللٛت الٗغبُــــــــــــــت٢ؿم 

ـــــم ٞهل  166 ٢ؿم مٗلـــــــــــــــــــــ
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م 2020 حامػت طغابلـ –صلُل ولُت التربُت طغابلـ   

 ت ـــــانكهي ًتـــكهــ
 

        
 

آ"بؿم هللا الغخمً الغخُم"

 هُآ
َّ
آ َوِئه

 
ِظه

َ
ًَ ۖ َوَؾآــــــــــــــــــل ِم ى 

َ
ًَ َوِلل َّ

آــــــــــــــٌغ ل
َ

ف آ ى 
ُ
ل
َ
أ ؿ 

ُ
آـــــــــــــــــــــح

َ
آ  ىن

آ

 في املجاٌ الخىىىلىجي        
ً
ٌكهض غاملىا الُىم ؾلؿلت مً الخغحراث املدؿاعغت واملخخالُت، زانت

 بػض ًىم بكيٍل مسٍُف وحامٍذآ
ً
وبىجحرٍة  ،واملػغفي هجم غً الثىعة الػلمُت واملػلىماجُت التي جخطىع ًىما

الؿُطغة غلى امليان والؼمان أؾهل مً طي كبل مؼ  البدث الػلمي، خُث أضحذمجاٌ في  غالٍُتآ

الىجاح الىبحر في ازخهاع املؿافاث والىكذ بؿبب الخضفم الهاةل للمػلىماث صون كُىٍص أو قغوط، 

 غلُىا مىاهبت هظا الخطىع الهاةل
ً
وجلىم الخغحراث املدؿاعغت، لىخمىً مً اللحاق  ،وبالخالي أنبذ لؼاما

 مىا لىضؼ لُبُا في مياهتها املغمىكت بحن هظا الغهب.بغهب املػغفت الحضًثت وجىىىآ
ً
آلىحُا الػهغ، ؾػُا

نهاًت املطاف بحن اللىة والضػف، الخلضم فمً املػلىم أن الػلىم وجطبُلاتها هي التي جمحز في       

ل للػلم أو الػِل وفم آلُاث كغون زلذ، ـاملكاعهت في غهغ الخلضم الهاةوالخسلف، الحضازت والخللُض، 

 ملا ٌؿمذ لً وآ
ً
 لالخخُاحاث املػانغة، أو مؿخسضما

ً
: لازغون باؾخسضامه، وهما كُلبحن أن جىىن مىخجا

فان زط الخلؿُم الجضًض لػاملىا الُىم لِـ بحن مً ًملً ومً ال ًملً، ولىىه بحن مً ٌػغف ومً ال "

آٌػغف".

 فان ولُت التربُت طغابلـ بجامػت طغابلـ حؿومً هظا املىطلم          
ً
 واكلُمُا

ً
 للخمحز مدلُا

ً
عى صاةما

ػض هظا الضلُل زطىة هبحرة  ، وحؿعى لخدلُم مػاًحر الجىصة في املىظىمت الخػلُمُت باليلُت، َو
ً
وصولُا

 في مجاٌ الخمحز والخدضًث، مً أحل حػل ولُت التربُت حػمل وفم مخطلباث املجخمؼ واخخُاحاجه 
ً
حضا

آالػلمُت والتربىٍت والتي ًأحي في ملضمته ٌٍ مً الجىصة  ا ئغضاص املػلمحن والُبدار وغلى مؿخىي غا

آالث وبأؾالُب خضًثت ومخطىعة في الخػلُم والخػلم.اجامللُىىهىا مإهلحن للػمل بيل  ،الخػلُمُت والخمحز

الخػلُمُت والخمحز والابضاع لخىىن الػملُت حىصة ئلى نٌى بيلُت التربُت طغابلـ الىآفهضفىا هى        

 للػلم
ً
آ غىىاها

ً
 إلغضاص املػلم املبضع واملػغفت، ومىاعة

ً
 كاةضة

ً
آ.الخلىقآ للخغُحر والخجضًض، ومإؾؿت

آ

                                            أ . أضبيت أمحذ األمحر 
 تـــى هيئت تذريص ببنكهيـعض                                                                              
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م 2020 حامػت طغابلـ –صلُل ولُت التربُت طغابلـ   

 عًيذ انكهيــتكهــًت 
     

 

آ"بؿم هللا الغخمً الغخُم"
آ

 آ
َّ

َؿاِن ِئال
 
و ِ

 
ـَ ِلْل  ِ  لَ

 
ن

َ
آ ) 39َما َؾَعى ) َوأ نَّ

َ
َغي ) َوأ ًُ  

َ
ف ُه َؾى  َُ ى )40َؾػ 

َ
ف و 

َ  
َجَؼاَء ْلا

 
َؼاُه ال ج  ًُ مَّ 

ُ
  )41( ز

 

اء والجىصة والخمحز ــم هدى البظٌ والػطـــــــحامػت طغابلـ في ؾعي صاة –ــــً بيلُت التربُت طغابلـهد         

 إلغضا
ً
صأبىا غلى الػمل الجاص واملخىانل  ص ونىؼ املػلم الىفإ بضولخىا، لظالىجػل مً ولُدىا مىاعة

، للحهٌى غلى مياهت مغمىكت، وؾمػت طُبت وعفُػت مً بحن ولُاث حامػت طغابلـ، لىىىن ْلاهثر جمح
ً
زا

، في مجاالث 
ً
بخدلُم أغلى كُمٍت مً الاهجاػ غبر الخػلُم والبدث الػلمي وزضمت مجخمػىا وْلاهثر ئبضاغا

جي اليلُت، وطلً مً زالٌ جىفحر بِئت أواصًمُت مالةمت للطالب، هضفها عغاًت إلابضاع، والابخياع  زٍغ

 .
ً
 ومػىىٍا

ً
آوالخمحز والىجاح في ول املجاالث، وطلً بالضغم املىنٌى بيل ما هملً ماصًا

ئن ولُت التربُت طغابلـ جخمحز بؿمػت طُبت الهخمامها بالطالب، خُث هإمً أن الجمُؼ في اليلُت         

ـ،  ، وأغضاء هُئت جضَع
ً
أؾغة واخضة ًجمػىا الاخترام، والىص والػمل  ، وطالب،وواصع وظُفيئصاعة

 هإمً أن مدىع الػملُت الخػلُمُت هى الطالب، فلم ولً هضز
ً
 في صفؼ وإلازالم، وألهىا حمُػا

ً
غ حهضا

 مً املػلمحن ًدملىن غلى غاجلهم مؿخلبل وطً ىأبىاةىا الطلبت هدى الخمحز والابضاع والخفىق ل
ً
بني حُال

غلى كُمىا ومباصةىا وغاصاجىا، خُث  ولُدافظىافي هظا الخىكُذ بالظاث،  ئليهمهى بأمـ الحاحت 

م بلُبُا وجمىحن الطالب الضعاؾحن مً هىا الضوع الفاغل لالعجلاء بمىظىمت الخػلُ لليلُاث والجامػاث

الخفىحر املنهجي الصحُذ، وجىمُت الابضاع الػلمي بضوازلهم غبر ما جداٌو اليلُت جىفحره امخالن أصواث 

مً بِئت حػلُمُت جدؿم باألفم الػلمي الحضًث، فدشجُؼ أبىاةىا الطلبت غلى الخدلُل والخفىحر الؿلُم، 

ؼ عوح املؿإولُت لض يهم، وغغؽ زلافت خب املػغفت والبدث الػلمي لضيهم لُىىن طلً هى هضفىا لخػٍؼ

آأؾلىب خُاة ًمضىن به هدى جدلُم مؿخلبل لُبُا املكغق.

آ هللالكىغ         
ً
 وأبضا

ً
ليل الػاملحن والضاعؾحن باليلُت، غلى ما ًبظلىهه مً حهض للؿعي هدى ، وآصاةما

 ٌكؼ الىىآ
ً
 مهضعا

ً
 الخمحز والجىصة، لجري ولُدىا صاةما

ً
ىدذ في هفىؾىا خغوفا لىا ٍو ع فُىا، لُض يء طٍغ

آهابضت بالكىغ والػغفان. خفظ هللا لُبُا. وولماث

آ

 رـر حمًذ عبيـــد. عً                                                                
 جبيعت طرابهص –كهيت انرتبيت طرابهص  عًيذ                                            
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 دونت نيبيب
 وزارة انتعهيى 

 

 جبيعت طرابهص
 طرابهص –كهيت انرتبيت 

آ:ت ـــــــــغمُض اليلُ –آ1

آغمـــــــــــــــــــغ مدمض غــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــغص .         
 

آ: وهُل اليلُت للكإون الػلمُت –آ2

آ.ْلاطغف ؾلُمان الؿالم غبضص .       
 

آت :ـــــــــــــــــــــام الػلمُــــــــــــــعؤؾاء ْلاكؿ –آ3
آ

بل حمػت الضًً هجم. أ.ص – 1 اضُاثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعةِـ كؿآخٍغ آم الٍغ

آم الىُمُاءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعةِـ كؿآالطغوق بكحر غامغ بىغ أبىأ. – 2

اءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعةِـ كؿآضيــــن املهاــــــــــــــــــــــــــمدمض عمضص .  – 3 آم الفحًز

آفـــــــعةِـ كؿم التربُت وغلم الىآلـــــــــــــمىج ابى غلي ضةـــــــــــــــــــماحص .  – 4

آت الػغبُتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعةِـ كؿم اللغآالىخِش ي مفخاح ئؾماغُلأ .  – 5

ؼ بً ػك – 6 آم ْلاخُاءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعةِـ كؿآالمـــــأ . ؾاعة غبض الػٍؼ

تـــــــــــــــــــــــــــــعةِـ كؿآاعخُم غمغ مبرون انـــــــــــــئًم أ . – 7 آم اللغت الاهجلحًز

آالتربُت الفىُتم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعةِـ كؿآػعٍبت البىغِش ي مُالص أماٌأ .  – 8

آعةِـ كؿــــــــــــــــــــــــــــــــم التربُت الخانتآقاكىعآ ابى املهضي وػُمتأ . ص.  – 9

ىتأ .  – 10 اض ْلاطفاٌآواعة هللا غبض وامل الٍؼ آعةِـ كؿـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ٍع

لُــــــــــــــــــقهص .  – 11 آـــــم مػلم فهلــــــــــــــــــــــكؿـــــــــــــــــــــــــــــعةِـ آاـــــــــــــغػاص هىعي باٍػ

آم الحاؾىبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكؿــــــــــــــــــــــــــ عةِـآاع كاباجــــــــــــــــــــــــــــبىغ مسخ بىأ . أ – 12
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 أة جبيعت طرابهصــــنش
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       

اؾخجابت َبُُٗت ٧ لُبُاظاءث ٨ٞغة بوكاء ؤو٫ ظامٗت في ، و (م1955) لم ج٨ً ظامٗت في لُبُا بلى ٖام       

وبضؤث ظامٗت َغابلـ زُىاتها الٗلمُت مىظ بوكائها  ،في جل٨م الخ٣بت لُبُاللجهًت الخٗلُمُت التي قهضتها 

 مً الجامٗت اللُبُت، ب٩لُت واخضة وهي الٗلىم، (م1957)ٖام 
ً
، خُض (م1973 –1955) باٖخباعها ظؼءا

جحن ٩ًىن  في بىٛاػي والتربُت ؤوكإث ٧لُت آلاصاب  و٧ان الٛغى مً طل٪ ) الخعجُل بةٖضاص ظُل مً الخٍغ

ٟحن  في بم٩اجهم ؾض الى٣و الكضًض الظي ْلذ البالص حٗاهُه في ؤٖضاص اإلاضعؾحن طوي ال٨ٟاءة واإلاْى

زم ؤوكإث ال٩لُاث ألازغي التي جخ٩ىن مجها الجامٗت م(، ٧1957لُت الٗلىم في َغابلـ )كإث وؤو، اإلاضعبحن(

 
ً
 . خالُا

اهًمذ للجامٗت اللُبُت ال٩لُاث التي جدب٘ في بصاعتها للُىوؿ٩ى، لُخٛحر اؾمها بلى  (م1973)وفي ؾىت         

وهما : ظامٗت َغابلـ واؾخ٣لذ ًٖ الجامٗت اللُبُت التي اهٟهلذ بلى ظامٗخحن  "حامػت طغابلـ"

 بالٗانمت َغابلـ وظامٗت بىٛاػي في مضًىت بىٛاػي.
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 جبيعت طرابهص –نشأة كهيت انرتبيت طرابهص 
 
 
 
 
 
 
 

ًُُب إلاً ًهّغ ٖلى خخمُت بٖضاص اإلاٗلم اإلاخمحز اإلابضٕ الخلى١ ٖبر ٧لُاث التربُت، ومً ٌؿدكٝغ       

ً، وجُىٍغ ظىصة اإلاىٓىمت الخٗلُمُت بها؛ ل٩لُاث التربُت في اإلاؿخ٣بل وههب ُٖيُه الضوع الٟٗا٫  بىاء الَى

ش وكإة وجُىع ٧لُت التربُت َغابلـ بجامٗـــــــــــــــــــــت َغابلـ في لُبُا ٩٦لُت   وظب ٖلُه ؤن ٣ًغؤ  ٖغ٢ُت   جاٍع

 بلى وا٢ٗها الخالي.
ً
 بجامٗت َغابلـ، ونــــــــــــــــــــىال

و٧اهذ ٧لُت التربُت َغابلـ مً يمجها، م( جم بلٛاء ٧لُاث التربُت بلُبُا 1999 –1998ٟٞي ٖام )      

ضاص اإلاٗلمحنؤزغي وهي وويٗذ ؾُاؾت  م( ؤوكئذ ٧لُاث 2005 –2004، وفي الٗام )بوكاء مٗاهض ٖلُا إٖل

 بٖضاص اإلاٗلمحن التي ٧اهذ جدب٘ الجامٗاث اللُبُت اإلاسخلٟت.

وهى "٧لُت  حُٛحر مؿمى ٧لُت بٖضاص اإلاٗلمحن لترظ٘ بلى مؿماها ألاو٫ م( جم 2009 –2008وفي ٖام )      

 للٗلم لخسغّ  -التربُت َغابلـ
ً
ط صٞٗاث مً اإلاٗلمحن اإلابضٖحن ظامٗت َغابلـ" ٩٦لُت  مغمى٢ت  ومىاعة

٩ىهىن َلُٗت مؿدىحرة إلاجخمٗىا بما خهلىا ٖلُه، باججاه ال٨ٟغ ججضًضو  لُىُل٣ىا ٣٦اصة للخُىٍغ  ، ٍو

 ٖلى الضوام.ألاًٞل 

 نظبو انذراضت ببنكهيت
ىٓام الٟهل الضعاس ي، خُض ًضعؽ الُالب إلاضة زماهُت ٞهى٫ ل جسً٘ ٧لُت التربُت َغابلـ

مىذ بٗضها قهاصة اللِؿاوـ في آلاصاب والتربُت ًُ الب٩الىعٍىؽ في قهاصة ؤو باأل٢ؿام ألاصبُت،  صعاؾُت، 

 . باأل٢ؿام الٗلمُت الٗلىم والتربُت
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 ." ٞهى٫ صعاؾُت "ؤعب٘ ؾىىاث(  8)  مضة الضعاؾت بال٩لُت  :باليلُتمضة الضعاؾت  -

ت الٗامت تٌك : اللبٌى والدسجُل باليلُت - ٍر ؤن ٩ًىن الُالب مخدهل ٖلى الكهاصة الشاهٍى

 .ٞما ٞى١  % 65بخ٣ضًغ (ٖلمي(ؤو  )ؤصبي(٢ؿم 

 (ؽى ب٩الىعٍلِؿاوـ ؤو ) خسغطمىذ الُالب اإلاً :خدهل غليها مً اليلُتالضعحت الػلمُت امل -

 .جا٫ جسههه بٗض اؾخ٨ما٫ مخُلباجه مً اإلا٣غعاث الضعاؾُتمخؿب 
آ

 بر انكهيتـــشع
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 تـــــــبو انكهيـــأقط
  التربُت جًم٧لُت          

ً
قهاصة البيالىعٍىؽ في جمىذ  قهاصة اللِؿاوـ في لاصاب والتربُتجمىذ  ؤ٢ؿاما

 :  وهي الػلىم والتربُت

 

 

 

 

 

 

 

ـ )مخُلباث ال٩لُت( وهي اإلا٣غعاث ٢ؿم مؿاهض  وغلم الىفـكؿم التربُت       ٣ً٘ ٖلى ٖاج٣ه جضَع

ت ب٩ل ألا٢ؿام الٗلمُت.  التربٍى

ت ؤهمها :          بلى طل٪ جىظض ؤ٢ؿام ؤزغي وم٩اجب بصاٍع
ً
الجىصة وج٣ُُم ألاصاء بال٩لُت، ٢ؿم  م٨خببياٞت

٢ؿم البدىر م٨خب الخىز٤ُ واإلاٗلىماث، ، هُئت الخضَعـ م٨خب قئىن ؤًٖاءالضعاؾت والامخداهاث، 

ب،   اليكاٍ الُالبي، م٨خب الدسجُل،  م٨خب، م٨خب الضعاؾاث الٗلُا والخضٍعبوالاؾدكاعاث والخضٍع

ت،   بلى ه٣ابت ال٩لُتقاون اإلا٨خبتم٨خب م٨خب الكئىن اإلاالُت وؤلاصاٍع
ً
 .وم٨خب مجلت ال٩لُت ، بياٞت

 

 Faculty Visionت انكهيت ـــرؤي
  -َغابلـ بلى ؤن جدبىؤ م٩اهت الث٣ت بحن ظمُ٘ ال٩لُاث  -جخُل٘ ٧لُت التربُت        

ً
ٖلى هجاخها في  اٖخماصا

ج ؤظُا٫ ج٩ىن ٢اصعة ٖلى الٗمل واإلاىاٞؿت بجض وبزالم في اإلاُاصًً الٗلمُت بهٟت ٖامت. وفي مُاصًً  جسٍغ

ه هظه ال٩لُت مً بغامج التربُت والخٗلُم والخإهُل التربىي بهٟت زانت. وطل٪ مً زال٫ ما ج٣ضم

وجسههاث صعاؾُت ٖالُت الجىصة لخىمُت ٢ضعاث الُالب ٖلمُا وزل٣ُا، و٦ظل٪ مً زال٫ الضعاؾاث الٗلُا 

غ اإلاجخم٘ ختى ٌؿخُُ٘ ؤن ًىا٦ب جُ ىعاث الٗهغ الٗلمُت والبدىر الٗلمُت بؾهاما مجها في جىمُت وجٍُى

ىُت والٗغبوالخ٨ىىلىظُت ت الَى  ُت وؤلاؾالمُت، والخمؿ٪ ب٣ُمىا ؤلاؾالمُت.، م٘ الخٟاّ ٖلى الهٍى

ْلاخُاءكؿم  اضُاثكؿم   الٍغ تكؿم   اللغت إلاهجلحًز  

اللغت الػغبُتكؿم  الىُمُاءكؿم   مػلم الفهلكؿم    

الحاؾىبكؿم  اءكؿم   الفحًز التربُت الفىُتكؿم    

اض ْلاطفاٌكؿم  كؿم التربُت وغلم الىفـ ٍع التربُت الخانتكؿم    
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 Faculty Mission بنت انكهيتـرض
ً مً زال٫          جخمشل عؾالت ال٩لُت بهٟت ٖامت في اإلاكاع٦ت في البىاء الٗلمي والش٣افي والاظخماعي للَى

جؼوٍض اإلاجخم٘ اللُبي ب٩ىاصع ٖلمُت مخمحزة ج٩ىن ٢اصعة ٖلى بظاصة الخ٨ٟحر ؤلابضاعي وال٣ُام باألبدار 

ً في مجاالث ج  والضعاؾاث الٗلمُت الجاصة وطل٪ باؾخ٣ُاب  سهههم. الُالب اإلاخمحًز

حر بغامج وجسههاث للضعاؾاث الٗلُا ج٩ىن ٢اصعة ٖلى           ٦ما جخمشل عؾالت ال٩لُت بهٟت زانت في جٞى

غ البدض وجىظحهه إلاٗالجت ٢ًاًا اإلاجخم٘  مؿاًغة الخ٣ضم الٗلمي والخ٣جي اإلادؿإع وصٞٗا بلى ؤلابضإ وجٍُى

 وزُِ الخىمُت الكاملت. 
 

 هكهيتاالضرتاتيجيت نهذا  األ
  ٘ت إلاغاخل الخٗلُم الٗام بما ًدىاؾب م بٖضاص مٗلمحن ؤ٦ٟاء في مسخل٠ الخسههاث الٗلمُت والتربٍى

 خاظاث اإلاجخم٘ ومخُلباجه.

  ًٖ ت مً زال٫ اإلاكاع٦ت في ٧اٞت اللجان واإلااؾؿاث اإلاؿئىلت ؤلاؾهام في عؾم الؿُاؾاث التربٍى

ت في لُبُا.  الخسُُِ ووي٘ الاؾتراجُجُاث التربٍى

  ت والٗلمُت مً زال٫ بغامج الضعاؾاث الٗلُا بٖضاص ٧ى اصع ٖلمُت ماهلت وباخشحن في اإلاجاالث التربٍى

 إلاغخلتي اإلااظؿخحر والض٦خىعاه .

  غ ت والٗلمُت ألازغي بما ٌؿهم في جٍُى ت الغوابِ م٘ ال٩لُاث واإلاٗاهض الٗلُا واإلااؾؿاث التربٍى ج٣ٍى

 الٗمل التربىي والٗلمي في لُبُا.

 بُت والخيكُُُت إلاٗلمي اإلاغاخل الخٗلُمُت اإلاسخلٟت اإلاكاع٦ت في بٖض غ وجىُٟظ الضوعاث الخضٍع اص وجٍُى

هم وب٦ؿابهم زبراث خضًشت.  ٘ مؿخىي جإهُلهم التربىي والٗلمي وججضًض مٗاٞع  لٞغ

  غ اإلاىاهج وال٨خب اإلاضعؾُت بما ؤلاؾهام م٘ الجامٗاث في بظغاء ألابدار والضعاؾاث التي تهضٝ بلى جٍُى

 اٝ الؿُاؾت الخٗلُمُت في لُبُا.ًد٤٣ ؤهض

  ٤ اإلاكاع٦ت بالبدىر غ الخٗلُم ًٖ ٍَغ ت صازل لُبُا وزاعظها لخٍُى الخٗاون م٘ اإلااؾؿاث التربٍى

ت والخبراث. ت والٗلمُت، وخًىع اإلااجمغاث الٗلمُت، والىضواث والخل٣اث الضعاؾُت، وجباص٫ اإلاٗٞغ  التربٍى
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 خهى٫ ٖلى ؤلاظــــاػة اإلاخسههـــــت )اللِؿاوـ والب٩الىعٍىؽ( ال٣ُام بالضعاؾــــاث الجامُٗت والٗلُا لل

وؤلاظــــاػة الٗالُـــت )اإلااظؿخحر( وؤلاظــاػة الض٣ُ٢ـت )الض٦خىعاه( في الخسههاث اإلاسخلٟت طاث الٗال٢ت 

 بُبُٗت ال٩لُت.

 ى ويببدئ انكهيتــقي
 الخالُت:_حؿعى ٧لُت التربُت َغابلـ بلى الالتزام بال٣ُم واإلاباصت 

  ًنىاٖت ظُل وإ ًامً بال٣ُم ؤلاوؿاهُت الىبُلت، ومىٟخذ ٖلى ما في الش٣اٞاث ؤلاوؿاهُت ألازغي م

 ٢ُم واججاهاث خمُضة.

  .ؼ عوح اإلاىاَىت الهالخت ىُت والٗغبُت وؤلاؾالمُت وحٍٗؼ ت الَى  الخٟاّ ٖلى الهٍى

  ٤ وجد٤ُ٣ مباصت الٗضالت واإلاؿاواة والكٟاُٞت واإلاهضا٢ُت في ظمُ٘ الخٗامالث الٗمل بغوح الٍٟغ

 .صازل ال٩لُت

 .ؤلاؾهام في الخىمُت والخُىٍغ الكامل للمجخم٘ اللُبي 

  جىمُت الاججاهاث الاظخماُٖت الؿلمُت ٧الكٗىع باإلاؿاولُت والخٗاون واخترام الىٓام، واإلاكاع٦ت في

.ً  البىاء الٗلمي والش٣افي والاظخماعي للَى

  ٤.مٗالجت ٢ًاًا اإلاجخم٘ والٗمل بغ  وح الٍٟغ

 .الاهخمام بالتربُت اإلاُضاهُت 

 .حشجُ٘ ؤلابضإ والابخ٩اع 

 اصة والخمحز ٘ مؿخىي ألاصاء وجد٤ُ٣ الجىصة الكاملت والخغم ٖلى الٍغ  .ٞع

 .ٗت وجُب٤ُ ما ُٞه مً ؤخ٩ام و٢ُم  الخمؿ٪ باإلؾالم ٣ُٖضة وقَغ
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 جبيعت طرابهص -أعضبء هيئت انتذريص بكهيت انرتبيت طرابهص 
ـ  1- آ: لؿم التربُت وغلم الىفـبأغضاء هُئت الخضَع

 االضـــــــى  انقطــى انتخصــص انعبو انتخصص انذقيق انعهًيتانذرجت 

لم ٖام ٖلم هٟـ ٖلم هٟـ جغبىي  مؿاٖض ؤؾخاط  الىٟـ جغبُت ٖو
 ٖشمان ابى مىجل ضة ٖليـماظ – 1

 )عثِـ ال٣ؿم(

غ١ جضَعـ مىاهج مؿاٖض ؤؾخاط غ١  مىاهج َو لم الىٟـ جغبُت جضَعـَو  ؤخمض ٖمغو ٖؿ٨غ مدمض - 2 ٖو

غ١  مؿاٖض ؤؾخاط غ١  جضَعـ مىاهج َو لم جضَعـ مىاهج َو ي البكحر الهاصي - 3 الىٟـ جغبُت ٖو  مدمض ال٣غ٢َى

لم ؤنى٫ جغبُت  مدايغ لم هٟـ جغبُت ٖو  نالح ٦مُلت ؾٗض ٖلي - 4 الىٟـ جغبُت ٖو

م مدايغ لمجغبُت  ٖلم هٟـ جغبىي  ٢ُاؽ وج٣ٍى  مدمض الضًلي ٞاَمت ٖامغ - 5 الىٟـ ٖو

لم ٖلم هٟـ جغبىي  مكاع٥ ؤؾخاط لم هٟـ جغبُت ٖو  ال٣اض ي هجاة ؤخمض ٖمغ - 6 الىٟـ جغبُت ٖو

لم ٖلم هٟـ جغبىي  مكاع٥ ؤؾخاط لم هٟـ جغبُت ٖو  مٟخاح اخمض الخؿُجي  مؿٗىصة - 7 الىٟـ جغبُت ٖو

غ١   مدايغ غ١  جضَعـ مىاهج َو لم جضَعـ مىاهج َو  ؤبى ال٣اؾم مدمض ؤؾامت مؿٗىص - 8 الىٟـ جغبُت ٖو

لم ٖلم هٟـ جغبىي  التربىي  ٖلم الىٟـ ؤؾخاط  الكدُىي  ٖلي مدمض ِٖس ى - 9 الىٟـ جغبُت ٖو

غ١   ٗلىمالحٗلُم  مدايغ لم جضَعـ مىاهج َو  الٟايلي ٞخحي ٖلي ؤخمض - 10 الىٟـ جغبُت ٖو

لم  ٖامٖلم هٟـ  الخٗلُم ج٨ىىلىظُا مؿاٖض ؤؾخاط  ماصي الٗباوي ٞخحي مدمض - 11  الىٟـ جغبُت ٖو

لم ؤنى٫ التربُت مؿاٖض مدايغ لم  الىٟـ جغبُت ٖو  الُٗىش ي ٖٟاٝ الؿىىس ي - 12  الىٟـ جغبُت ٖو

لم ٖلم هٟـ جغبىي   مدايغ لم  الىٟـ جغبُت ٖو  ٖبضالىبي مدمض عظاء عمًان - 13  الىٟـ جغبُت ٖو

غ١  مؿاٖض ؤؾخاط غ١  جضَعـ مىاهج َو لم جضَعـ مىاهج َو  الؿالم الؿاخلي مدمض ٖلى ٖبض - 14  الىٟـ جغبُت ٖو

غ١   مدايغ لم  جضَعـ مىاهج َو لم  الىٟـ جغبُت ٖو ضان هاصًت اإلابرو٥ - 15  الىٟـ جغبُت ٖو   ٖامغ ٖع

لم مؿاٖض مدايغ لم الىٟـ جغبُت ٖو لم الىٟـ جغبُت ٖو  م٣ُٗل هجىي اخمض ٖلي - 16 الىٟـ جغبُت ٖو

لم الىٟس ي الاعقاص مؿاٖض ؤؾخاط لم الىٟـ جغبُت ٖو  الكٍغ٠ مسخاع مدمض هاهم - 17 الىٟـ جغبُت ٖو
آ

ـ بلؿم ْلاخُاء : - 2 آأغضاء هُئت الخضَع

 االضـــــــى  انقطــى انتخصــص انعبو انتخصص انذقيق انعهًيتانذرجت 

 ألاخُاء ألاخُاء ٖلم الُُٟلُاث ٖلم مؿاٖض مدايغ
ؼ  ؾاعة - 1  ػ٢الم بً ببغاهُم ٖبض الٍٗؼ

 )عثِـ ال٣ؿم(

 ؾالم ألاخمغ ؤؾامت ؤخمض - 2 ألاخُاء ٖلم ألاخُاء ٖلم الىعازت مؿاٖض مدايغ

 مُالص ؤهبُت ؤما٫ مهُٟى - 3 ألاخُاء ٖلم ألاخُاء ٖلم الىباث مؿاٖض مدايغ

 ؾلُمان ٧اٞى عاهُت مدمض - 4 ألاخُاء ٖلم ألاخُاء ٖلم الىباث مؿاٖض مدايغ
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ذ ٦مُلت ؾالم - 5 ألاخُاء ٖلم ألاخُاء ٖلم الىباث مؿاٖض مدايغ  زلُٟت الؿٍى

 مدمض بً ػاًض هضي مُالص - 6 ألاخُاء ٖلم ألاخُاء ٖلم الىباث مؿاٖض مدايغ

 الضًً مهُٟى منهى ٞضوي ظما٫ - 7 ألاخُاء ٖلم ألاخُاء َُٟلُاث َبُت مؿاٖض مدايغ

ئُت ٖلم الىعازت مؿاٖض مدايغ  الخضاص ؾمُت ؤخمض ٖلى - 8 ألاخُاء ألاخُاءٖلم  الجٍؼ

 ؾالم ألاخمغ ؤؾامت ؤخمض - 9 ألاخُاء ٖلم ألاخُاء ٖلم الىعازت مؿاٖض مدايغ

ئُتٖلم  مؿاٖض مدايغ ىع  عظاء مؿٗىص - 10 ألاخُاء ٖلم ألاخُاء ألاخُاء الجٍؼ   ٖلي ألٖا

 مدمض َلخت هجاح زلُٟت - 11 ألاخُاء ٖلم ألاخُاء خكغاثالٖلم  مؿاٖض مدايغ
آ

ـ  أغضاء - 3 اضُاث بلؿمهُئت الخضَع آالٍغ

 االضـــــــى  انقطــى انتخصــص انعبو انتخصص انذقيق انعهًيتانذرجت 

ايُاث جٟايلُت مٗاصالث مؿاٖض ؤؾخاط ايُاث الٍغ  ٍع
 ظمٗت اخمض خٍغبل هجم الضًً - 1

 )عثِـ ال٣ؿم(

ايُاث بخهاء بخهاء مؿاٖض مدايغ ىع  ٖاجكت مدمض - 2 ٍع  ٖبض الؿالم ابى ََغ

ايُاث مؿاٖض مدايغ ايُاث الٍغ ايُاث الٍغ  ابغاهُم ال٣ٗىص مدمض ؾالم - 3 ٍع

ايُاث مدايغ ايُاث الٍغ ايُاث الٍغ  مٟخاح الخهان ٞىػٍت ؤخمض - 4 ٍع

ايُاث بخهاء بخهاء مدايغ  الُاهغ ابىب٨غ الٟخدلي هجم الضًً - 5 ٍع

ايُاث مدايغ ايُاث الخُب٣ُُت الٍغ ايُاث ٍع  مدمض ٞغهاهت ػهغة الهاصي - 6 ٍع

ايُاث مؿاٖض مدايغ ايُاث ٍع ايُاث ٍع  مدمض ألاخى٫  ؤؾماء ٖلي - 7 ٍع

ايُاث مؿاٖض مدايغ ايُاث الٍغ ايُاث الٍغ ا ٖلي ؾالم - 8 ٍع  اعزُو زٍغ

ايُاث م٩ُاه٩ُا هىضؾت م٩ُاه٩ُا هىضؾت مؿاٖض ؤؾخاط  خؿحن البىػٍضي ٨ٖحر ٖامغ - 9 ٍع
آ

ـ  أغضاء 4 - آ: بلؿم التربُت الخانت هُئت الخضَع

 االضـــــــى  انقطــى انتخصــص انعبو انتخصص انذقيق انعهًيتانذرجت 

 مكاع٥ ؤؾخاط
واؾتراجُجُاث  مىاهج

 الخضَعـ
لم  جغبُت زانت الىٟـ التربُت ٖو

 الهاصي ابى قا٢ىع  وُٗمت اإلاهضي - 1

 )عثِـ ٢ؿم(

 مدايغ مؿاٖض
حٗلُمُت وجسُُِ  بصاعة

 جغبىي 
لم الىٟـ جغبُت  ٖمغ ؾاس ي ماصي مىا٫ - 2 زانت جغبُت ٖو

 ؤخمض خؿحن عبُٗت خؿحن - 3 جغبُت زانت زضمت اظخماُٖت زضمت اظخماُٖت مدايغ مؿاٖض

ت مؿاٖض ؤؾخاط لم بصاعة جغبٍى بي ٢ضمىع  ؾ٨ُىت البكحر - 4 جغبُت زانت الىٟـ التربُت ٖو  ٍٚغ
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غ١  مدايغ لم الخضَعـ مىاهج َو   مدمض الخما٫ ػهغة ؤبى ب٨غ - 5 زانت جغبُت الىٟـ التربُت ٖو

لم التربىي  ٖلم الىٟـ مدايغ مؿاٖض  مهُٟى ٖشمان  مدمض ٞاَمت - 6 جغبُت زانت الىٟـ التربُت ٖو

لم ؤنى٫ جغبُت مدايغ مؿاٖض  الؿالم الؼوام ؾٗاص ؾالم ٖبض - 7 جغبُت زانت الىٟـ التربُت ٖو

 مُالص زلُل هجاة زلُل - 8 جغبُت زانت اظخماُٖتزضمت  زضمت اظخماُٖت مدايغ مؿاٖض

 خبُل مدمض ٖمغ ُُٖت - 9 جغبُت زانت التربىي  ٖلم الاظخمإ التربىي  ٖلم الاظخمإ مؿاٖض ؤؾخاط

لم هٟؿُت صخت مؿاٖض مدايغ  الجلُل مدمض هجاح مدمض ٖبض - 10 زانت جغبُت الىٟـ التربُت ٖو

لم انى٫ جغبُت مدايغ  اإلاجُض زلُٟت الُبِب هجاح ٖبض - 11 زانت جغبُت الىٟـ التربُت ٖو
 

ـ  أغضاء  - 5 آ:بلؿم التربُت الفىُت هُئت الخضَع

 االضـــــــى  انقطــى انتخصــص انعبو انتخصص انذقيق انعهًيتانذرجت 

غ مدايغ  الٟىُت التربُت الدك٨ُلُت الٟىىن  عؾم وجهٍى
ِص ي ػعٍبت ؤما٫ مُالص - 1  البٖى

 )عثِـ ال٣ؿم(

 ٖلي ؤخمض الؿباعي ٚالُت - 2 الٟىُت التربُت الدك٨ُلُت الٟىىن  الٟىُت التربُت مدايغ

 ٖبض الؿالم اإلادمىصي هاثلت اإلاىحر - 3 الٟىُت التربُت الدك٨ُلُت الٟىىن  الٟىُت التربُت مؿاٖض ؤؾخاط

غ مدايغ مؿاٖض  الخغاػمدمض  ؾٗاص بكحر - 4 الٟىُت التربُت الدك٨ُلُت الٟىىن  عؾم وجهٍى

 مدمض الٟاعس ي ٖبحر ؤخمض - 5 الٟىُت التربُت الدك٨ُلُت الٟىىن  الٟىُت التربُت مدايغ مؿاٖض

 ؾالم الجمل مدمض امدمض - 6 الٟىُت التربُت جغبُت ٞىُت الخٝؼ مدايغ

 ًىؾ٠ اُِٞـ هىمُضًا ٞىاص - 7 الٟىُت التربُت جغبُت ٞىُت الخٝؼ مدايغ مؿاٖض

تجهمُم  مدايغ مؿاٖض  الغخمً ؤبى عوٍو بؿمت ٖبض - 8 الٟىُت التربُت الدك٨ُلُت الٟىىن  وػزٞغ
 

ـ  أغضاء 6 - آ: الحاؾىبلؿم بهُئت الخضَع

 االضـــــــى انقطــى انتخصــص انعبو انتخصص انذقيق انعهًيتانذرجت 

 الخاؾىب خاؾىب ٖلىم خاؾباث جهمُم مؿاٖض ؤؾخاط
 مسخاع مدمىص ٢اباط ؤبى ب٨غ - 1

 ال٣ؿم()عثِـ 

 ٖماص الضًً ؤخمض مدمض ال٣ماَي - 2 الخاؾىب خاؾب آلي بغمجت مدايغ

 ؤماوي مدمض ؤخمض ؾلُمان - 3 الخاؾىب هىضؾت جد٨م وخاؾباث ؤهٓمت ع٢مُت مدايغ

ً مٟخاح عمًان الغ٢ُبي - 4 الخاؾىب ٖلىم خاؾب آلي لٛاث بغمجت مدايغ مؿاٖض  وؿٍغ

 ٞاَمت مدمض مهُٟى بً الخاط - 5 الخاؾىب خاؾب هىضؾت وبغمجُاث مدايغ مؿاٖض

 ؤهِؿت ٞخحي اخمض البساعي  - 6 الخاؾىب خاؾب آلي خاؾب آلي مدايغ مؿاٖض

يب ٖمغ مدمض البىؾُٟي - 7 الخاؾىب خاؾب آلي خاؾب آلي مدايغ  ٍػ



19 
 

 

م 2020 حامػت طغابلـ –صلُل ولُت التربُت طغابلـ   

ً ٖلي ابىعجُلت الخغبي - 8 الخاؾىب خاؾب آلي خاؾب آلي مدايغ مؿاٖض  وؿٍغ

 باإلقهغ  ٖبحر نالح الهاص١ - 9 الخاؾىب خاؾب آلي خاؾىبقب٩اث  مدايغ مؿاٖض

 لُلى ٖلي ؤخمض الخ٨ىىن  - 10 الخاؾىب خاؾىب جدلُل ؤهٓمت وقب٩اث مدايغ مؿاٖض

 ٞىػٍت الهاقمي مدمض نالح - 11 الخاؾىب خاؾب آلي هىضؾت بغمجُاث ؤؾخاط مؿاٖض

 

ـ  أغضاء - 7 اض الاطفاٌ:هُئت الخضَع آبلؿم ٍع

 االضـــــــى انقطــى انتخصــص انعبو انتخصص انذقيق انعهًيتانذرجت 

اًت مدايغ اى ؤَٟا٫ زضمت اظخماُٖت اظخماُٖت ٖع  ٍع
ىت ٧امل - 1  ٖبض هللا ٧اعة الٍؼ

 )عثِـ ال٣ؿم(

غ١ جضَعـ مىاهج مدايغ لم الىٟـ جغبُت َو  مُالص ًىؾ٠ الهُض ؾٗاص - 2 ؤَٟا٫ ٍعاى ٖو

اى ؤَٟا٫ ٖلم الىٟـ التربىي  ٖلم الىٟـ مدايغ مؿاٖض  ٖلي ًىؾ٠ بؾماُٖل مٗمغ - 3 ٍع

لم التربىي  ٖلم الىٟـ مدايغ مؿاٖض اى ؤَٟا٫ الىٟـ جغبُت ٖو ٪ ؾيُت مهُٟى - 4 ٍع  خؿً الضٍو

لم َغ١ جضَعـ مدايغ مؿاٖض اى ؤَٟا٫ الىٟـ جغبُت ٖو  الترهىوي هبُلت ٖلي ؾٗض - 5 ٍع

غ١  مؿاٖض ؤؾخاط اى ؤَٟا٫ البضهُت التربُت جضَعـ مىاهج َو  الؿالم ٢كٍى زلُٟت ٖاص٫ ٖبض - 6 ٍع
آ

اء:هُئت أغضاء  – 8 ـ بلؿم الفحًز آالخضَع

 االضـــــــى انقطــى انتخصــص انعبو انتخصص انذقيق انعهًيتانذرجت 

اء ال٨تروهُت هىوٍت مؿاٖض ؤؾخاط اء الٟحًز  الٟحًز
 عمًان اإلاهضي ال٨ُالوي مدمض - 1

 )عثِـ ال٣ؿم(

اء لحزع ؤؾخاط اء الٟحًز  خؿً ببغاهُم مدمض ألاقهب - 2 الٟحًز

اث ؤؾخاط مؿاٖض اء بهٍغ اء الٟحًز  ٖمغ مدمض ببغاهُم ٖامغ - 3 الٟحًز

اء ظىامض  ؤؾخاط مؿاٖض اء ٞحًز اء الٟحًز  مدمض نالح ٢هُٗت ٖبض الؿالم - 4 الٟحًز

اء مدايغ مؿاٖض اء ٞحًز اء الٟحًز  تهاوي ُٖاص نالح الٗباوي  - 5 الٟحًز

اء ظىامض مدايغ اء ٞحًز اء الٟحًز  مدمض ابىب٨غ ٖمغ خمؼة - 6 الٟحًز

اء ظىامض ؤؾخاط مؿاٖض اء ٞحًز اء الٟحًز  نالح الضًً ببغاهُم قهىب - 7 الٟحًز
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ـ  - 9 آ: بلؿم الىُمُاء أغضاء هُئت الخضَع

 االضـــــــى انقطــى انتخصــص انعبو انتخصص انذقيق انعهًيتانذرجت 

 ال٨ُمُاء ٦ُمُاء جدلُلُت مؿاٖضمدايغ 
 ؤبى ب٨غ ٖامغ بكحر الُغو١ - 1

 )عثِـ ال٣ؿم(

ت ٚحر مؿاٖض ؤؾخاط  عاوي مدمض ابىعاوي الجغهاػي  ؤبى - 2 ال٨ُمُاء ٦ُمُاء ًٍٖى

 عظب ٖلي اإلاسخاع ِٖس ى - 3 ال٨ُمُاء ٦ُمُاء جدلُلُت ؤؾخاط مؿاٖض

ت مدايغ مؿاٖض ل ؤؾماء ٖمغ  - 4 ال٨ُمُاء ٦ُمُاء خٍُى  اخمض ظبًر

 قلٕى ابغاهُم  ٖؼ الضًً مدمض - 5 ال٨ُمُاء ٦ُمُاء جدلُلُت مدايغ مؿاٖض

اثُت مدايغ مؿاٖض  زضًجت مدمض ٖبض هللا الؿمىعي - 6 ال٨ُمُاء ٦ُمُاء ٞحًز

ت  مدايغ مؿاٖض  هىعا خؿحن ؤخمض ٣ُٖل - 7 ال٨ُمُاء ٦ُمُاء  ًٍٖى

آ

ت :   - 10 ـ بلؿم اللغت الاهجلحًز آأغضاء هُئت الخضَع

 االضـــــــى انقطــى انتخصــص انعبو انتخصص انذقيق انعهًيتانذرجت 

ت جضَعـ لٛت مؿاٖض مدايغ ت بهجلحًز ت اللٛت لٛت اهجلحًز  الاهجلحًز
 ٖمغ اعخُم بًمان مبرو٥ - 1

 )عثِـ ال٣ؿم(

ت لٛت جُب٣ُي ٖلم هٟـ مكاع٥ ؤؾخاط ت اللٛت بهجلحًز  زالض امدمض اإلابرو٥ عيا - 2 الاهجلحًز

ت الخُب٣ُي ٖلم اللٛت مؿاٖض ؤؾخاط ت اللٛت لٛت اهجلحًز  بكحر ٦كالٝ بكحر مُالص - 3 ؤلاهجلحًز

ت لٛت  والخىانل في اللٛت التربُت  مدايغ ت اللٛت  اهجلحًز  بالكُش ظال٫ ٖلي مدمض - 4  ؤلاهجلحًز

ت جغظمه  مؿاٖض ؤؾخاط ت اللٛت لٛت اهجلحًز  امدمض الكٍغ٠ مدمض ٖاقىع  - 5 الاهجلحًز

ت الىٓغي  ٖلم اللٛت مدايغ ت اللٛت لٛت اهجلحًز ض ٞاَمت الهمالي - 6 الاهجلحًز  ٖلي صٍع

ت الخُب٣ُي ٖلم اللٛت مدايغ ت اللٛت لٛت اهجلحًز  عمًان بالىىع  ٞهُمت مدمض - 7 الاهجلحًز

ت الخُب٣ُي ٖلم اللٛت  مؿاٖض مدايغ ت اللٛت لٛت اهجلحًز  اخمض الىافي ٞىػٍت مدمض - 8 الاهجلحًز

ت اللٛت الخُب٣ُي ٖلم اللٛت  مؿاٖض مدايغ ت اللٛت ؤلاهجلحًز  الؿالم اخمض مٗخ٤ُ هىاء ٖبض - 9 الاهجلحًز

ت اللٛت ٖلم اللٛت ٖلم اللٛت  مؿاٖض مدايغ  مٟخاح الٛىُمي ٌؿغي ٖلي - 10 الاهجلحًز

ت جضَعـ لٛت  مؿاٖض مدايغ ت جضَعـ لٛت بهجلحًز ت اللٛت بهجلحًز  الىاْغ هضي هام٤ ٦ما٫ - 11 الاهجلحًز

ت اللٛت الخُب٣ُي ٖلم اللٛت الخُب٣ُي ٖلم اللٛت  مؿاٖض مدايغ  اإلاهضي البضي مدمض ؤخمض - 12 الاهجلحًز

ت ؤصب بهجلحزي   مؿاٖض مدايغ ت اللٛت لٛت بهجلحًز  الٗغبي اللىلبي مدمض ٞخحي - 13 الاهجلحًز

ت اللٛت الخُب٣ُي ٖلم اللٛت الخُب٣ُي ٖلم اللٛت  مؿاٖض مدايغ  بً ٚؼالت هجاة ٖلي مدمض - 14 الاهجلحًز

ت جغظمت  مؿاٖض مدايغ ت اللٛت لٛت بهجلحًز اء ٞغط هللا - 15 الاهجلحًز  ٖلي ٞو

ت الخُب٣ُي ٖلم اللٛت  مؿاٖض مدايغ ت اللٛت لٛت بهجلحًز يب مدمض - 16 الاهجلحًز  اخمض خُضع ٍػ
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ت اللٛت الخُب٣ُي ٖلم اللٛت الخُب٣ُي ٖلم اللٛت  مؿاٖض مدايغ  الؿىىس ي هاعون الؿىىس ي مدمض - 17 الاهجلحًز

ت اللٛت ؤصب  مؿاٖض مدايغ ت اللٛت ؤلاهجلحًز ىت ؤبى - 18 الاهجلحًز  ال٣اؾم ِٖس ى الٗؼابي ٍػ

ت اللٛت الخُب٣ُي ٖلم اللٛت الخُب٣ُي ٖلم اللٛت  مؿاٖض مدايغ  اخمض الغجُمي هاوي زلُٟت - 19 الاهجلحًز

ت اللٛت جغظمت  مؿاٖض مدايغ ت اللٛت ؤلاهجلحًز  هللا مدمىص ٨ُٖلت صالُت ٖبض - 20 الاهجلحًز

ت لٛت  اهجلحزي  ؤصب مدايغ ت اللٛت  بهجلحًز   اإلاجُض بً المحن عقا ؤهىع ٖبض - 21  ؤلاهجلحًز

ت  بهجلحزي  ؤصب  مؿاٖض مدايغ ت اللٛت لٛت بهجلحًز   الُاهغ اإلاىخهغ خىحن ؤخمض - 22  ؤلاهجلحًز

ت لٛت  الخُب٣ُي ٖلم اللٛت مدايغ ت اللٛت  اهجلحًز   الهاصي الكٍغ٠ اهخهاع ؤمحن - 23  ؤلاهجلحًز

ت لٛت  الىٓغي  ٖلم اللٛت  مؿاٖض مدايغ ت اللٛت  اهجلحًز  مُالص اإلاٛبىب ؾمُت زلُٟت - 24  ؤلاهجلحًز

ت لٛت  الىٓغي  ٖلم اللٛت  مؿاٖض مدايغ ت اللٛت  اهجلحًز  مدمض زلُٟت هضي مُلىص - 25  ؤلاهجلحًز

ت لٛت الاهجلحزي  الاصب  مؿاٖض مدايغ ت اللٛت  اهجلحًز  الجىاعي  خُضع خؿً ٖلى - 26  ؤلاهجلحًز

ـ بلؿم اللغت الػغبُت: -11 آ أغضاء هُئت الخضَع

 االضـــــــى انقطــى انتخصــص انعبو انتخصص انذقيق انعهًيتانذرجت 

اث مؿاٖض مدايغ  الٗغبُت اللٛت ٖغبُت لٛت لٍٛى
 مدمض الىخِص ي بؾماُٖل مٟخاح - 1

 )عثِـ ال٣ؿم(

 اإلاغاصي الهٛحر بكحر ؾالم - 2 الٗغبُت اللٛت ٖغبُت لٛت الخضًض الٗغبي الاصب مؿاٖض ؤؾخاط

 ؾلُمان مدمض الؼوبي ٖلي - 3 الٗغبُت اللٛت بؾالمُت صعاؾاث ال٣ٟه ؤنى٫  مكاع٥ ؤؾخاط

ٗت ٖلىم الخضًض مؿاٖض مدايغ  الخمُض مسخاع الًب٘ ؤخمض ٖبض - 4 اللٛت الٗغبُت ؤلاؾالمُت الكَغ

 خؿحن الهمالي هجاة ٖماع - 5 اللٛت الٗغبُت ؤصبُاث ه٣ض ؤصبي خضًض مدايغ

اث هدى ونٝغ مؿاٖض مدايغ  عظب الجُالوي  وُٗمت مدمض - 6 اللٛت الٗغبُت لٍٛى

ِص ي مبرو٦ت - 7 اللٛت الٗغبُت اللٛت الٗغبُت هدى ونٝغ مدايغ  الهاقمي ٖلي البٖى

 ٖلي قلٝى بًىاؽ مدمض - 8 اللٛت الٗغبُت بؾالمُت صعاؾاث ال٣ٟه وؤنىله مدايغ

 ال٣اصع ؤبى ال٣اؾم صزُل هاظغ ٖبض - 9 اللٛت الٗغبُت اللٛت الٗغبُت ه٣ض ؤصب خضًض مؿاٖض مدايغ

 الغخمً مدمض ماػن  ؾىاء ٖبض - 10 اللٛت الٗغبُت اللٛت الٗغبُت والهٝغالىدى  مكاع٥ ؤؾخاط

 الضاثم مدمض الباظ٣جي هاهض ٖبض - 11 اللٛت الٗغبُت اللٛت الٗغبُت الىدى والهٝغ مؿاٖض مدايغ

 الكٍغ٠ مدمض ٖمغ مدمض - 12 اللٛت الٗغبُت بؾالمُت صعاؾاث ٣ٞه مدايغ

س ي ببغاهُم ٖبض - 13 اللٛت الٗغبُت اللٛت الٗغبُت الىدى والهٝغ مدايغ  هللا ؾَى

اث هدى ونٝغ مؿاٖض مدايغ  ٖلي الخافي مىا٫ امدمض - 14 اللٛت الٗغبُت لٍٛى

اث ٖلم اللٛت مؿاٖض مدايغ  بكحر ؾاس ي ابدؿام ٖلي -15 اللٛت الٗغبُت لٍٛى

غف ٖبض الؿالم - 16 اللٛت الٗغبُت اللٛت الٗغبُت الىدى والهٝغ مؿاٖض ؤؾخاط  ؾلُمان ٖلي ألَا

  ٖمغان خؿحن مدمض ؾٗض - 17 اللٛت الٗغبُت اللٛت الٗغبُت بالٚت مدايغ
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اث مدايغ ت زلُٟت - 18 اللٛت الٗغبُت لٛت ٖغبُت لٍٛى  مدمض الجٟاثغي  زحًر

اوي ٞىػي قٗبان - 19 اللٛت الٗغبُت ؤلاؾالمُت الضعاؾاث ال٣ٟهُت ال٣ٟه وال٣اٖض مدايغ  الٗغبي الٍٛغ

 الخاط خؿً ٖلي البهلى٫  - 20 اللٛت الٗغبُت لٛت ٖغبُت ألاصبُت الضعاؾاث مدايغ

ٗت  ؤلاؾالمي ال٣ٟه  مؿاٖض مدايغ   الهض٤ً نالح ال٣غوي ؤبى ب٨غ - 21  الٗغبُت اللٛت   ؤلاؾالمُت الكَغ

 عمًان بالخاط مدمض خؿحن - 22  الٗغبُت اللٛت  الٗغبُت اللٛت ٣ٞه بؾالمي  مؿاٖض مدايغ

 هجم ؤخمض امهُضي ؾٗض - 23  الٗغبُت اللٛت  الٗغبُت اللٛت ؤنىلهو  ال٣ٟه مدايغ

ٗت ٢ىاٖض ٣ٞهُت مكاع٥ ؤؾخاط  مهُٟى الجهاوي مهُٟى ٖلي - 24 اللٛت الٗغبُت ؤلاؾالمُت الكَغ
 

ـ بلؿم املػلم فهل:  12- آأغضاء هُئت الخضَع

 االضـــــــى انقطــى انتخصــص انعبو انتخصص انذقيق انعهًيتانذرجت 

غ١ جضَعـ مىاهج مدايغ لم الىٟـ جغبُت َو  ٞهل مٗلم ٖو
لُا قهغػاص - 1  هىعي اخمض باٍػ

 )عثِـ ال٣ؿم(

غ١  مؿاٖض مدايغ لم جضَعـ مىاهج َو م ٖلي - 2 مٗلم ٞهل هٟـ جغبُت ٖو  زلُٟت الُابىوي مٍغ

ش مكاع٥ ؤؾخاط ش ؤلاؾالمي الخاٍع يمدمض  مٗمغ الهاصي - 3 مٗلم ٞهل الخاٍع  ال٣غ٢َى

 مؿٗىص اإلا٣ضمي ؾمحرة ًحي - 4 مٗلم ٞهل ظٛغاُٞا ا٢خهاصًت ظٛغاُٞا مدايغ

بر لُلى عمًان - 5  مٗلم ٞهل ٖلىم الخٗلُم بصاعة حٗلُمُت مدايغ  ٖبض هللا ظٍى

لم التربىي  ٖلم الىٟـ مدايغ مؿاٖض  مىلىص ال٨ِل ٞىػٍت الهاصي - 6 مٗلم ٞهل الىٟـ جغبُت ٖو

 ال٣اؾم ظالىجت ابى هِٟؿت ؾاس ي - 7 مٗلم ٞهل ظٛغاُٞا ؾُاخُت ظٛغاُٞا مدايغ

غ١  مدايغ مؿاٖض لم جضَعـ مىاهج َو يب ٖبض - 8 مٗلم ٞهل الىٟـ جغبُت ٖو  الغخمً بكحر يىي  ٍػ

غ١  مدايغ مؿاٖض لم جضَعـ مىاهج َو  زلُٟت اإلاغوم زلُٟت ٖبضهللا - 9 مٗلم ٞهل الىٟـ جغبُت ٖو

غ١  مدايغ لم جضَعـ مىاهج َو  ٖلى بكِىت هجاح اإلابرو٥ - 10 مٗلم ٞهل الىٟـ جغبُت ٖو

غ١  مدايغ مؿاٖض لم جضَعـ مىاهج َو  ٖشمان ٖؼي  هجاة ابى ب٨غ - 11 مٗلم ٞهل الىٟـ جغبُت ٖو

 ؤخمض الترهىوي ٖلي الهمالي - 12 مٗلم ٞهل ٖلىم الخٗلُم بصاعة حٗلُمُت مدايغ

غ١  مدايغ لم جضَعـ مىاهج َو  اظمض اإلاال٠ ُٞهل ؾٗىص - 13 مٗلم ٞهل الىٟـ جغبُت ٖو

اًت الكباب مدايغ  اإلاٛؼاػي  ؤمىت ٞغط ٖلى - 14 مٗلم ٞهل زضمت اظخماُٖت ٖع

غ١  مدايغ لم جضَعـ مىاهج َو  الٗغبي الهى٣اعي   ؾالم ؾمحرة - 15 مٗلم ٞهل الىٟـ جغبُت ٖو

 مدمض خمضي ؾامي زلُٟت - 16 مٗلم ٞهل ٖلىم صخُت ٞؿُىلىجي مؿاٖض ؤؾخاط

م مدايغ لم ٢ُاؽ وج٣ٍى  ٖلي الضًب خىان عمًان - 17 مٗلم ٞهل الىٟـ جغبُت ٖو

غ١  مدايغ مؿاٖض لم جضَعـ مىاهج َو  ال٣اؾم ٖمغ ؤبى اهخهاع العجمي - 18 مٗلم ٞهل الىٟـ جغبُت ٖو

غ١  مؿاٖض مدايغ لم جضَعـ مىاهج َو  ؾالم اللُض هىُضة مسخاع - 19 مٗلم ٞهل الىٟـ التربُت ٖو
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 طرابهص نكهيت انرتبيتاخلطت انذراضيت 
آ

آ

آ
ً
 .ؤلالؼامُت : مخُلباث الجامٗت : اإلاخُلباث أوال

آ
ً
 ـــــــــــــــــــاث ال٩لُت.ت : مخُلبـــــــــــــاإلاهىُ اإلاخُلباث: زاهُا

 مكغوٕباإلياٞت بلى  ٖضص مً اإلا٣غعاث وحكمل( : مخُلباث ال٣ؿم)الخسههُت ؤلالؼامُت اإلاخُلباث : زالثا

 
ً
ج مً ؤصاء مهامه الٗلمُت مؿخ٣بال  بجضاعة و٦ٟاءة ٖالُخحن. الخسغط والتي جم٨ً الخٍغ

ت )ًسخاع الُالب ٖلى ألا٢ل م٣غعًٍ (اإلاخُلباث :  عابػا خؿب ٧ل  ضاثخو   6بىا٢٘  الخسههُت الازخُاٍع

 ٢ؿم ٖلمي. 

 

 University Required Courses –يتطهببث اجلبيعت 

ــــاؾم امللآغمؼـــــــــــــــــــــــالآث ــــــــــــــــــــــ آالىخضاثآغعآــ
مخطلباث 

آامللغعآ

غضص 
الؿاغاث 

آغيآــــــــــــــــــالىظ

غضص 
الؿاغاث 

آليــــــــــــــالػم
Course Name Course # 

 Quranic Studies 1 AL 101 - 2 - 2 )٫ ٙ م( 1صعاؾاث ٢غآهُت  101 ٫ ٕ آ1

 Quranic Studies 2 AL 102 - 2 101 ٫ ٕ  2 )٫ ٙ م( 2صعاؾاث ٢غآهُت  102 ٫ ٕآ2

 Arabic Language 1 AL 103 - 2 - 2 )٫ ٙ م(  1لٛت ٖغبُت  103  ٫ ٕآ3

 Arabic Language 2 AL 104 - 2 103  ٫ ٕ 2 )٫ ٙ م(  2لٛت ٖغبُت  104 ٫ ٕ آ4

 Arabic Language 3 AL 215 - 2 104 ٫ ٕ  2 )٫ ٙ م(  3لٛت ٖغبُت  215 ٫ ٕ آ5

 Arabic Language 4 AL 216 - 2 215 ٫ ٕ  2 )٫ ٙ م( 4 لٛت ٖغبُت  216 ٫ ٕ آ6

تلٛت  100 ط  ٫آ7  English Language 1 EL 100 - 2 - 2 )٫ ٙ م( 1 بهجلحًز

تلٛت  101 ط ٫آ8  English Language 2 EL 101 - 2 100 ط  ٫ 2 )٫ ٙ م( 2 بهجلحًز

 1 1 - 2 1خاؾىب  100 ؽح آ9
Introduction to Computer 

Science 1 
CS 100 

 1 1 100 ؽح  2 2خاؾىب  101 ؽح آ10
Introduction to Computer 

Science 2 
CS 101 

   2 18  20 مجمٕى الىخضاث  
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 تطهببث اجلبيعتدلتىصيف خمتصر             
 

آ(:101)ٌ ع  1صعاؾاث كغآهُت  

 ًضعؽ الُالب في       
ً
لى ٧امال ٫ واإلاىاؾباث وٖلى ؤن حكمل الضعاؾت: ؤؾباب الجز هظا اإلا٣غع خؼب ألٖا

 
ً
  التي بحن الؿىع وقغح اإلاٟغصاث قغخا

ً
ا لُه ب، وبُان مٗاوي آلاًاث، وصعاؾت الهىع البالُٚت، وما جغقض لٍٛى

 
ً
 .   آلاًاث. ٦ما ٩ًل٠ الُالب بدٟٔ الخؼب ٧امال

آ(: 102)ٌ ع  2صعاؾاث كغآهُت 

عؽ الُالب في هظا الٟهل الؿىع آلاجُت: اإلاجاصلت، الخكغ، اإلامخدىت، اله٠، وحكمل الضعاؾت ًض      

 
ً
  ؤؾباب الجزو٫ واإلاىاؾباث التي بحن الؿىع وجدلُل اإلاٟغصاث جدلُال

ً
ا وجٟؿحر آلاًاث وصعاؾت الهىع  لٍٛى

آلاًاث، ٦ما ٩ًل٠  لُه آلاًاث وصعاؾت ألاخ٩ام ال٣ٟهُت اإلاؿخيبُت مً بٌٗب البالُٚت، وبُان ما جغقض

 الُالب بدٟٔ هظه الؿىع.   

آ(:103) ٌ ع  1اللغت الػغبُت 

ت زهاثو اللٛت الٗغبُت وؤه      ُٟها في الخُاة الٗامتحهضٝ هظا اإلا٣غع بلى مٗٞغ ، ٦ما حهضٝ مُتها وجْى

ت والبىاء  ٗل وخٝغ والى٨غة واإلاٗٞغ ت ما ًتر٦ب مىه ال٨الم مً اؾم ٞو بلى جم٨حن الُالب مً مٗٞغ

غاب بلى ظاهب صعاؾت بٌٗ ٢ىاٖض ؤلامالء بالتر٦حز ٖلحها والاهخمام بها.  وؤلٖا

آ(:  104)ٌ ع  2اللغت الػغبُت 

حها وؤخ٩ام اإلابخضؤ والخبر، والاهخمام       ت الجملت بىٖى حهضٝ هظا اإلا٣غع بلى جم٨حن الُالب مً مٗٞغ

ت ت اإلاٗاظم و٦ُُٟت الاؾخٟاصة مجها في جٟؿحر ال٩لماث ومٗٞغ  مٗاهحها. بمٗٞغ

آ (: 215)ٌ ع   3اللغت الػغبُت   

ت وؤلال٣اثُت مً زال٫ صعاؾت بٌٗ        حهضٝ هظا اإلا٣غع بلى ب٦ؿاب الُالب اإلاهاعاث ال٨خابُت واللٍٛى

م ؤلؿىتهم.  ٠ُ طل٪ في ج٣ٍى ت وجْى  الىهىم ال٣غآهُت والكٍٗغ
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آ(:216)ٌ ع  4اللغت الػغبُت  

غ والبدىر بالتر٦حز ٖلى  الجاهب حهضٝ هظا اإلا٣غع بلى ب٦ؿاب        الُالب مهاعة ٦خابت الغؾاثل والخ٣اٍع

غ والغؾا غ١ ٦خابت الخ٣اٍع ثل و٦ظل٪ صعاؾت بٌٗ ؤؾالُب الخُب٣ُي مً زال٫ صعاؾت ٖالماث التر٢ُم َو

 .اإلاضح

ت   آ(:100)ٌ ج  1لغت ئهجلحًز

ت ٦إصواث الى٨غة  ًٖ ٢ىاٖض اللٛتة حهضٝ هظا اإلا٣غع بلى بُٖاء الُالب هبظ      ت والًماثغ ؤلاهجلحًز واإلاٗٞغ

٧الخدُت  الؿهلت٦ما حهضٝ بلى جؼوٍض الُالب بمهاعة اإلاداصزت خُض ًبضؤ باؾخسضام الجمل  وبٌٗ ألاػمىت

حرها ٦ظل٪ مهاعة ال٣غاءة  بةُٖاء الُالب ٢ُ٘ بؿُُت  جىمُت والتهىئت والؿاا٫ ًٖ الصخت والٗمغ ٚو

همها ٦ما حه ٣غاث ل٣غاءتها ٞو ضٝ بلى حٗلُم الُالب ال٨خابت وؤلامالء باإلياٞت بلى بٌٗ اإلاهُلخاث التي ٞو

 ٢ض ٌؿخسضمها الُالب في مجا٫ جسههه.

ت   آ(:   101)ٌ ج   2لغت ئهجلحًز

       
ً
ت م٣غع وج٨ملت إلاا صعؾه الُالب في  ٌٗض هظا اإلا٣غع امخضاصا ت  ، ٦ما حهض1ٝلٛت بهجلحًز اصة مٗٞغ بلى ٍػ

ت بةُٖاثه الجمل الاؾمُت والهٟاث وألاخىا٫ ٦ظل٪ جىمُت مهاعة اإلاداصزت  الُالب ب٣ىاٖض اللٛت ؤلاهجلحًز

حرها باإلياٞت  بلى  ت ٚو باؾخسضام الجمل التي ًم٨ً اؾخٗمالها زاعط الٟهل ٧الخٗاٝع والخدضر ًٖ الهٍى

ت مٗاوي ال٩لماث وخٟٔ ٦خابتها زم ً ٤ ٢غاءة ٢ُ٘ مخ٣ضمت ومٗٞغ  يخ٣لالاهخمام بجاهب ال٣غاءة ًٖ ٍَغ

بلى مهاعة ال٨خابت خُض ًخم الخٍٗغ٠ ب٨ُُٟت ٦خابت الجمل وال٣ٟغاث والخٗبحر ًٖ ألاقُاء التي ؤمام  الُالب

 ٦ظل٪ حٗلُمه التر٢ُم إلاا له مً ؤهمُت في اللٛت
ً
ض مً  الُالب ٦خابُا ت باإلياٞت بلى بُٖاثه اإلاٍؼ ؤلاهجلحًز

 اإلاهُلخاث.

آ(: 100)ح ؽ    1خاؾىب

ىإ ؤه –ؾخسضم الخاؾىبألاؾباب الغثِؿُت ال  -: اؾخسضاماث الخاؾىبفي خُاجىا الخىاؾِب     

 –مهُلخاث ٖلمُت زانت بالخاؾىب –٠ُ٦ حٗمل الخىاؾِب هٓام الخاؾىب وم٩ىهاجه  –الخىاؾِب

ل مً الىٓام الٗكغي بلى ؤهٓمت ؤزغي وبال٨ٗـ  الٗملُاث  لٛت الخىاؾِب وؤهٓمت الٗض ومشُلها والخدٍى
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 –م٩ىهاث الخاؾىب الضازلُت  -الدكٟحر وقٟغة " ألاؾ٩ي" -ىٓام الشىاجي مجها الجم٘ والُغحالخؿابُت بال

ت  –وخضاث الخؿاباث واإلاى٤ُ  -اإلاٗالج الض٤ُ٢ –لىخت ألام  الظا٦غة الغثِؿُت وؤهىاٖها والظا٦غة الشاهٍى

ت والظا٦غة -وؤهىاٖها  -صزا٫ وؤلازغاط وؤهىاٖهاؤظهؼة ؤلا   -هىا٢ل البُاهاث وؤهىاٖها  -وخضاث ال٣ُاؽ الؿٖغ

ت قب٩اث الخاؾىب  –بغمجُاث الخاؾىب  ٢ًاًا خاؾىبُت وم٣ضمت في جُب٣ُاث  -جغاؾل البُاهاث ومٗٞغ

 .Wordالخاؾىب مشل مدغع الىهىم 

آ(: 101)ح ؽ  2خاؾىب 

ٗت ًٖ الخىاؾِب وهٓام حكُٛلها والبرامج الخُب٣ُُت        –الغؾام  –الىىاٞظ واؾخسضاماتها  - م٣ضمت ؾَغ

  Power Pointوبغهامج الٗغى الخ٣ضمي  Excelوالبرهامج  Wordواؾخسضام البرامج الخُب٣ُُت  -الضٞتر
ً
. ٖملُا

حر مهاعاث مٗملُت  ٌؿخسضمها الُالب وهظه  البرامج الجاهؼة ؾٝى  ومٗٓم هظا اإلا٣غع ٖملي  حهضٝ بلى جٞى

 في بهجاػ واظباجه ومكغوٕ جسغظه.
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  College Required Courses –يتطهبـبث انكهيت 
 )ادلىاد انرتبىيت(

 

غمؼـــــــال ث ـــاؾم املل  غعآــ  مخطلباث امللغعآ الىخضاث 
غضص 

الؿاغاث 
غيآــالىظ  

غضص 
الؿاغاث 

ليـــــالػم  
Course Name Course # 

 General Psychology EPsy 100 - 2 - 2 ٖلم الىٟـ الٗام 100 ث ن  1

 Fundamentals of Education EPsy 101 - 2 - 2 ؤنى٫ التربُت 101 ث ن 2

 Developmental Psychology EPsy 200 - 2 100 ث ن  2 ٖلم الىٟـ الاعج٣اجي 200 ث ن  3

ـ الٗامت 201 ث ن  4  General Teaching Methods EPsy 201 - 2 101 ث ن 2 َغ١ الخضَع

 Basics of Curriculums EPsy 202 - 2 200 ث ن  2 ؤؾـ مىاهج 202 ث ن  5

 Educational Psychology EPsy 203 - 2 200 ث ن  2 ٖلم الىٟـ التربىي  203 ث ن  6

 Research Methods EPsy 301 - 2 - 2 َغ١ بدض 301 ث ن  7

م 302 ث ن  8  - 2 200 ث ن  2 ٢ُاؽ وج٣ٍى
Measurements and 

Evaluation EPsy 302 

حٗلُمُت وؾاثل 303 ث ن  9  2 
 100 ث ن 

 101 ث ن
1 - Teaching (Learning) Aids EPsy 303 

 Psychological Health EPsy 401 - 1 302 ث ن  2 صخت الىٟؿُت 401 ث ن  10

 4 جغبُت ٖملي 402 ث ن  11

ؿُت  جُب٣ُاث جضَع

 302ث ن 

 303ث ن 

- 4 Student Teaching EPsy 420 

   4 18  24 مجمٕى الىخضاث  

  ت التي ضعؾهامخطلباث اليلُت هي املىاص التربٍى كغف غليها كؿم التربُت وغلم الىفـ باليلُت،  ًُ  َو

 

 (  ادلىاد انرتبىيت) انكهيت دلتطهببثتىصيف خمتصر 

 

آ(:100غلم الىفـ الػام )ث ن 

سه، ومىيىٖه، وؤهضاٞه، وؤهمُخه،      ٠ الُالب بماهُت ٖلم الىٟـ وجاٍع  حهضٝ اإلا٣غع بلى: حٍٗغ

اجه اإلاسخلٟت في جٟؿحر الؿلى٥ بهٟت زانت،  وؾلى٥ ال٩اثً الحي بهٟت  ومضعاؾه، ومىاهجه، وهٍٓغ

 وجبهحرهم بخُىع ٢ضعاث ألاٞغاص ال٣ٗلُت، و٢ضعاتهم ٖلى الخٗلم وؤلاصعا٥. ، ٖامت
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آ(:101أنٌى التربُت )ث ن 

سُت لخُى       لؿٟتها مً زال٫ صعاؾت جاٍع ت ًدىاو٫ اإلا٣غع مٟهىم التربُت ٞو اث التربٍى ع ألا٩ٞاع والىٍٓغ

ال٢تها بمجاالث الخُاة ٦ما ًدىاو٫ اإلاسخلٟت.  ؤًًا بٌٗ ال٣ُم والاججاهاث ألاؾاؾُت لٗملُاث التربُت ٖو

 اإلاسخلٟت في اإلاجخم٘. 

آ(: 200ث ن  (غلم الىفـ الاعجلاتي 

ـــت مٟهـــىم  اإلاٗلـــم مـــًحهـــضٝ م٣ـــغع ٖلـــم الـــىٟـ الاعج٣ـــاجي ؤو ٖلـــم الـــىٟـ الىمـــى بلـــى جم٨ـــحن الُالـــب        مٗٞغ

ــت ؤهمُــت صعاؾــت الىمــى فــي ال٩ــاثً الحــي فــي اإلاغاخــل اإلاسخلٟــت باإليــاٞت  ال٢خــه بــالخٗلم، ومٗٞغ الىمــى ووْاثٟــه ٖو

ـــت الخهـــاثو الؿـــ٩ُىلىظُت ل٩ـــل مغخلـــت مـــً مغاخـــل الىمـــى لـــضي ؤلاوؿـــان مىـــظ بضاًـــت وكـــإجه وختـــى  بلـــى مٗٞغ

 جهاًت وظىصه.

ـ الػامت  (:201)ث ن  طغق الخضَع

ـ. والخٗـــٝغ ٖلـــى ؤهـــم  :حهـــضٝ هـــظا اإلا٣ـــغع بلـــى       ـــت ٖـــً َبُٗـــت ومٟهـــىم الخـــضَع بُٖـــاء اإلاـــخٗلم ٨ٞـــغة هٍٓغ

ـ الجُــــض. وؤهــــم زهــــاثو اإلاٗلــــم الجُــــض وؤبٗــــاص  خهــــِخه. ٦مــــا  اإلاٗــــاًحر واإلابــــاصت ألاؾاؾــــُت لٗملُــــت الخــــضَع

 .غي مغاٖاجه زال٫ جُب٣ُهاحهضٝ بلى جؼوٍض اإلاخٗلم بإهم اإلاباصت الٗامت الؾتراجُجُاث الخضَعـ وما ًيب

 (:202) ث ن  أؾـ املىاهج

 ،جم٨ــــحن اإلاــــخٗلم مــــً الخمُحــــز بــــحن الاججاهــــاث الخ٣لُضًــــت والخضًشــــت إلاٟهــــىم اإلاــــى ج :حهــــضٝ هــــظا اإلا٣ــــغع بلــــى     

ٟــه بٗىانــغ اإلاــى ج بهــٟخه مىٓىمــت وصوع اإلاٗلــم ٞحهــا.  ألاؾـــ التــي ٣ًــىم ٖلحهــا اإلاــى ج فــي مغاخــل و٦ــظل٪  وحٍٗغ

 .اإلاسخلٟت وزانت مغخلت الخٗلُم ألاؾاس ي وحٍٗغ٠ اإلاخٗلم ببٌٗ الخىُٓماث اإلاى جُتالخٗلُم 

آ(:203)ث ن  غلم الىفـ التربىيآ

الخٗــــٝغ ٖلــــى مٟهىمــــه وؤهمُخــــه وؤهضاٞــــه وؤهــــم اإلاٟــــاهُم  .1اإلا٣ــــغع ٌؿــــعى بلــــى جد٣ُــــ٤ ٖــــضة ؤهــــضاٝ مجهــــا،     

ٞهـــم ٖملُـــت الـــخٗلم  .3 لـــىٟـ التربـــىي الخٗـــٝغ ٖلـــى َـــغ١ البدـــض فـــي ٖلـــم ا .2 .واإلابـــاصت طاث الٗال٢ـــت بـــه

اث الخٗلم و٦ُُٟت الاؾخٟاصة مجهـا فـي اإلاى٢ـ٠ الخٗلُمـي .4 .وقغوَها ـاث  .5 .الخٗٝغ ٖلى هٍٓغ اإلا٣اعهـت بـحن هٍٓغ

ــت الخٗــٝغ ٖلــى مٟهــىم  .7 .الـىعي بإهمُــت اهخ٣ــا٫ ؤزــغ الـخٗلم ظــغاء ٖملُــت الـخٗلم .6 .الـخٗلم وجُب٣ُاتهــا التربٍى

الخٗـٝغ ٖلـى مٟهـىم الضاُٞٗـت وب٦ؿـاب  .8 .نت والٟغو١ الٟغصًت والٗىامل اإلاازغة ٞحهماالظ٧اء وال٣ضعاث الخا

م التربــىي وبىــاء الازخبــاعاث  .9 .الُــالب مٟــاهُم خىلهــا و٦ُُٟــت اؾــدشاعتها لــضحهم ب٦ؿــاب الُلبــت مهــاعة الخ٣ــٍى

ت .10 الخدهُلُت ت الىٟؿُت لخضمت الٗملُت التربٍى ٠ُ اإلاٗاٝع واإلاٟاهُم التربٍى  .جْى
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  (: 301طغق البدث )ث ن  

ــت وجىمُــت ٢ــضعاتهم ٖلــى الخ٨ٟحــر الٗلمــي،  وجم٨ُــجهم  حهــضٝ اإلا٣ــغع بلــي      في للمٗٞغ ٞهــم الُــالب للخُــىع الخــاٍع

ً اججاهــــاث بًجابُــــت لــــضحهم خــــى٫ ؤهمُــــت البدــــض  ٣ــــت الٗلمُــــت فــــي خــــل اإلاكــــ٨الث، وج٩ــــٍى مــــً اؾــــخسضام الٍُغ

ت والىٟؿُت. الٗلمي. ٦ما حهضٝ بلى ٞهم الُالب ألهىإ الب  دىر في الٗلىم التربٍى

  :(302اللُاؽ والخلىٍم التربىي )ث ن 

م الىٟســـــ ي التربـــــىي، والاؾدبهـــــاع  :حهـــــضٝ اإلا٣ـــــغع بلـــــى      ؤلاصعا٥ الٗمُـــــ٤ إلاٟـــــاهُم وؤؾــــــ ال٣ُـــــاؽ والخ٣ـــــٍى

ـت و  اثٟه، وصوعه اإلاازغ في ٧ل م٩ىهـاث الٗملُـت الخٗلُمُـت. ؤًًـا ؤلاإلاـام باألؾــ واإلاهـاعاث الىٍٓغ الخُب٣ُُـت بْى

مهــــا، بمــــا ٌٗــــحن ٖلــــى ظــــىصة ألاصاء وعٞــــ٘ مؿــــخىي  ــــضاص الازخبــــاعاث وجُب٣ُهــــا وجدلُــــل هخاثجهــــا وج٣ٍى الالػمــــت إٖل

 .ال٨ٟاًت اإلاهىُت، وزهىنا في مُضان ازخباعاث الخدهُل الضعاس ي بإهىاٖها

 (:303)ث ن  وؾاةل حػلُمُت 

ـــ٠ اإلاـــخٗلم بمٟهـــىم ٖملُـــت الاجهـــا٫ :حهـــضٝ اإلا٣ـــغع بلـــى      ال٢ـــت طلـــ٪ بـــالخٗلُم  حٍٗغ ىانـــغه ٖو ومغاخلـــه، ٖو

في. وؤهىاٖهـــــــا وجهـــــــيُٟاتها، وؤؾــــــــ بٖـــــــضاصها   لخُىعهـــــــا الخـــــــاٍع
ً
٣ـــــــا والـــــــخٗلم، ومٟهـــــــىم الىؾـــــــُلت الخٗلُمُـــــــت ٞو

 .واؾخسضامها بك٩ل ٞٗا٫ لخدؿحن ٖملُت الخٗلم والخٗلُم

آ(: 401الصحت الىفؿُت )ث ن 

٘ جؼوٍض  . 1حهضٝ م٣غع الصخت الىٟؿُت بلى        ت والٗملُت التي جم٨ىه مً ٞع اإلاخٗلم باإلاٗلىماث الىٍٓغ

 .3 . بصعا٥ الٗال٢ت بحن الخىا٤ٞ الىٟس ي للمخٗلم ومؿخىي جدهُله الضعاس ي .2 . مؿخىي الصخت الىٟؿُت

جؼوٍض اإلاخٗلمحن باإلاٗلىماث الخانت باإلعقاص الىٟس ي والخىظُه التربىي مً زال٫ الخٗٝغ ٖلى َبُٗت 

الخٗٝغ ٖلى ؤؾباب الاهدغاٞاث الؿلى٦ُت وؾبل  .4 . الاهدغاٞاث الؿلى٦ُت الٗامتاإلاكا٧ل الىٟؿُت و

الظها.   حشخُهها ٖو

 (:402التربُت الػملُت )ث ن 

 بلـــى وا٢ـــ٘ مُـــضاوي     
ً
ـــا . خُـــض الهـــضٝ مـــً التربُـــت الٗملُـــت هـــى بجاخـــت الٟغنـــت للُالـــب بخُبُـــ٤ مـــا صعؽ هٍٓغ

ـ فـــي ٣ًـــىم الُالـــب بمم ٟـــا٫، اعؾـــت الخـــضَع ـــاى الَا .. ماؾؿـــاث طوي الاخخُاظـــاث الخانـــتؤو اإلاـــضاعؽ، ؤو ٍع

لالؾــخٟاصة مجهــا فــي  خ٣ُ٣ُــت )صازــل اإلااؾؿــاث الخٗلُمُــت( همــاطط٦مــا جخــاح للُالــب ٖبــر هــظا اإلا٣ــغع مكــاهضة 

 مــً ؤع٧ــان بــغامج بٖــضاص 
ً
 ؤؾاؾــُا

ً
ؿــه، وحٗــض التربُــت الٗملُــت ع٦ىــا بٖــضاص الــضعؽ بكــ٩ل همــىطجي و ال٣ُــام بخضَع

ـت فـي ال٩لُـت. اإلا بهم، ُٞىٓغ بلحها ٖلـى ؤجهـا بغهـامج مخ٩امـل ًـىاػي فـي ؤهمُخـه بغهـامج الضعاؾـت الىٍٓغ ٗلمحن، وجضٍع

ــــت  ــــضاص، خُــــض ًــــخم مــــً زاللهــــا الــــغبِ بــــحن الىٍٓغ وهــــي اإلاُٗــــاع الخ٣ُ٣ــــي للخ٨ــــم ٖلــــى مــــضي هجــــاح بغهــــامج ؤلٖا
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ـ اإلاسخلٟـــــت، والخُبُــــ٤، وامــــخال٥ الُالــــب اإلاٗلــــم ال٨ٟاًــــاث الٗملُــــت الالػمــــت والتــــي  جــــغجبِ بإؾــــالُب الخــــضَع

، والخٗامـــــــل مـــــــ٘ الخالمُـــــــظ واإلاٗلمـــــــحن،  ُـــــــ٠ الىؾـــــــاثل الخٗلُمُـــــــت، وبصاعة الهـــــــٟٝى م، وجْى وال٣ُـــــــاؽ والخ٣ـــــــٍى

 وؤلاصاعاث اإلاسخلٟت واإلاجخم٘. 
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 قطى انرتبيت وعهى اننفص 
آ

آأهضاف اللؿم:  ٌؿعى كؿم التربُت وغلم الىفـ ئلى جدلُم ْلاهضاف الخالُت: 

 

 .إلاخُلباث اإلاجخم٘ واخخُاظاجه 
ً
٣ا  بٖضاص مٗلم اإلاؿخ٣بل في ٖهغ الجىصة ٞو

  حُُٛــــت  الجاهــــب التربــــىي والىٟســــ ي فــــي صعاؾــــت الُالــــب وطلــــ٪ بةمــــضاصه باإلاٗلىمــــاث والخبــــراث الالػمــــت

ً مٗلـــــم اإلاؿـــــخ٣بل فـــــي الخسه  ٖلمُـــــا ومهىُـــــا فـــــي بَـــــاع الش٣اٞـــــت الٗغبُـــــت لخ٩ـــــٍى
ً
ىـــــا هـــــاث اإلاسخلٟـــــت ج٩ٍى

ت.   مً هجاح الٗملُت التربٍى
ً
ً ظؼءا  ؤلاؾالمُت باٖخباع هظا الخ٩ٍى

  بُٗـت ت والالػمـت لهـم فـي خُـاتهم اإلاؿـخ٣بلُت، بمـا ًدىاؾـب َو جؼوٍض الُلبت باإلاٗاٝع الىٟؿـُت الًـغوٍع

 .جسههاتهم

 غاثـــ٤ حٗلمـــه والخٗامـــل مٗـــه  جؼوٍـــض الُـــالب باإلاٗـــاٝع طاث الٗال٢ـــت بالخهـــاثو الىٟؿـــُت للمـــخٗلم َو

 .وؤؾالُب بعقاصه وجىظحهه وخل مك٨الجه

  مهـــــا غاثـــــ٤ بٖـــــضاصها وجىُٟـــــظها وج٣ٍى جم٨ـــــحن الُـــــالب مـــــً الخٗـــــٝغ ٖلـــــى ؤؾــــــ اإلاىـــــاهج الضعاؾـــــُت َو

غها  .وجٍُى

 ُٟها في الٗملُتج ب الُالب ٖلى ٦ُُٟت بٖضاص وؾاثل وج٣ىُاث الخٗلُم وؤؾالُب جْى  .الخٗلُمُت ضٍع

  جىمُـــت مهـــاعاث الُلبـــت فـــي اؾـــخسضام ألاؾـــالُب ؤلاخهـــاثُت اإلاسخلٟـــت إلاٗالجـــت بٗـــٌ الىخـــاثج والبُاهـــاث

ت وجدلُلها  .اإلاخٗل٣ت بال٣ًاًا الىٟؿُت والتربٍى

  ــــت والخُب٣ُُـــت لجىاهــــب الـــخٗلم اإلاسخلٟــــت وؤلاعقـــاص الىٟســــ ي والتربــــىي جؼوٍـــض الُلبــــت بالجىاهـــب الىٍٓغ

 .و٦ظل٪ الىمى الىٟس ي

  ب٦ؿــــــاب الُلبــــــت بٗـــــــٌ اإلاٟــــــاهُم اإلاخٗل٣ـــــــت بالتربُــــــت الخانــــــت و٦ُُٟـــــــت الخٗامــــــل مـــــــ٘ بٗــــــٌ الٟئـــــــاث

 
ً
 .٧اإلاىهىبحن واإلاٗى٢حن مشال

 .غ ؤؾالُب الخٗلُم وؤلاؾهام في الخ٣ضم الٗلمي ت والىٟؿُت مً ؤظل جٍُى  بظغاء البدىر التربٍى

 اإلاكاع٦ت في اإلااجمغاث الٗلمُت في الضازل والخاعط. 

 ىُـــت مـــً زٍغ ـــي ال٩لُـــاث  بٖـــضاص البـــرامج ـــضاص ألا٧ـــاصًمي لل٩ـــىاصع الَى ـــت والىٟؿـــُت مـــً ؤظـــل ؤلٖا التربٍى

 
ً
ا  .الخسههُت لخإهُلهم جغبٍى
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  ـ٘ ٦ٟاًـت اإلاٗلـم ب اإلاٗلمـحن ؤزىـاء الخضمـت بهـضٝ ٞع ؤلاؾهام في زضمت اإلاجخم٘ في اإلاُضان التربىي وجـضٍع

 
ً
ا  وخًاٍع

ً
 .ون٣له ٖلمُا

  ب٨ُُٟــــت جُبُــــ٤ الازخبــــاعاث الىٟؿــــُت والخدهــــُلُت وجٟؿــــحر ب٦ؿــــاب الُلبــــت بٗــــٌ اإلاهــــاعاث اإلاخٗل٣ــــت

 .صعظاتها، بياٞت بلى َغاث٤ بٖضاصها
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بءــــقطى األحي  
 : آهبظة غً كؿم ْلاخُاء

ـــــ٢ؿــــم ألاخُــــاء هــــى ؤخ ـــــظي جإؾـــــ ؾــــىت  َــــغابلـ / ض ؤ٢ؿــــام ٧لُــــت التربُــــت ــــــــــــــــــــــــــــ بجامٗــــت َــــغابلـ والــــــــــ

. وبكـــ٩ل َــغابلـومىـــظ جإؾِؿــه بؿــمٗت ٖلمُــت مخمحـــزة يــمً ظامٗــت  ألاخُــاءًخمخــ٘ ٢ؿــم  م، و 2006-2005

حر بغهـامج صعاسـ ي ةٖام ٞ ن ال٣ؿم ٨ًغؽ ؤلام٩اهُاث للخٟاّ ٖلى ؤٖلى مؿخىي ٖلمي خُـض ٣ًـىم ال٣ؿـم بخـٞى

حر الٟـغم الٗلمُـت لُلب ٖلم ألاخُاءو بدثي واؾ٘ يمً جسهو  خـه الٗـاػمحن بجـض للخهـى٫ ٖلـى وطلـ٪ لخـٞى

 .  م ألاخُاءالٗضًض مً البدىر الٗلمُت في مسخل٠ خ٣ى٫ ٖل هجاػ إل  هظا باإلياٞت. صعظت الب٩الىعٍىؽ مىه

جحن للٗمـل ٦بُىلـىظُحن خُشمـا جبـرػ الخاظـت لهـم  ب٣ؿم ألاخُاءن اإلاىايُ٘ التي جضعؽ ب            جاهل الخٍغ

ـ بــىػاعة التربُــت والخٗلــُم و٦ــظا اإلاجــا٫ الُبــي والؼعاعــي والهــىاعيُــاصًً الٗمــل فــي م . و وزانــت مجــا٫ الخــضَع

ـاث٠  :مشـل ألاخُـاء ٖلـماإلاُٗاة اإلاىايُ٘ ألاؾاؾُت في  ٣غعاثجخًمً اإلا لـم الىُـاث و ٖلـم ْو ٖلـم الخُـىان ٖو

لــــم جهــــي٠ُ  ًٖــــاءألا  لــــم الُُٟلُــــاٖو لــــم الىعازــــت و ٖلــــم البِئــــت ٖو والٗضًــــض مــــً  ظىــــتث و ٖلــــم ألا الىبــــاث ٖو

حر بٖـــضاص  و٢ـــض ؤزـــظ ٢ؿـــم ألاخُـــاء ٖلـــى ٖاج٣ـــه .الٗلـــىم ألازـــغي  اخخُاظـــاث اإلاجخمـــ٘ مـــً مٗلمـــحن مـــاهلحن وجـــٞى

ــ٤ بغهــامج ؤ٧ــاصًمي مخ٩امــل ًسًــ٘ للــىاثذ   ٞو
ً
ــا  وجغبٍى

ً
واللــىاثذ الخانــت ب٩لُــت ظامٗــت َــغابلـ, و٢ــىاهحن ٖلمُــا

 التربُت َغابلـ.

  : عؾالت اللؿم 

ج ٧ـىاصع طاث ٦ٟـاءة ٖالُـت مـً مٗلمـحن ٌؿعى ٢ؿم ألاخُاء إلًها٫  عؾالت ؾامُت وم٣ضؾت وهـي جسـٍغ

لىم الخُاة بٟغوٖها اإلاسخلٟت مخسههحن في الٗلىم والتربُت  ، وبٖضاصهم للٗمل في مجاالث الخٗلُم ٖو

  : عؤٍت اللؿم 

ً بـال٩ىاصع         , مـً زـال٫ بـغامج حٗلُاإلااهلـت  صٖم مؿحرة بىـاء الـَى
ً
لمُـا , ٖو

ً
مُـت وبٖـضاص ٧ـىاصع مخمحـزة ز٣اُٞـا

 
ً
, ومهىُــا

ً
غ مٗــاًحر ظــىصة البــرامل, إلاىا٦بــت مخُلبــاث ؾــى١ الٗمــوبدشُــا ج . ٦مــا ٌؿــعى ال٣ؿــم بلــى جدؿــحن وجُــٍى

ال٣ؿــــــــم وؤهضاٞــــــــه وعؾـــــــالخه , وطلــــــــ٪ لخىا٦ـــــــب الخٛحــــــــراث اإلاؿــــــــخمغة  مـــــــً زــــــــال٫ اإلاغاظٗـــــــت اإلاؿــــــــخمغة لخُـــــــِ

 الخخُاظاث اإلاجخم٘ .
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  آ:   اللؿمأهضاف

 مً الخ٣اث٤ الٗلمُت والاؾخٟاصة مجها في خُاتهم اإلاهىُت بٗض الخس  ٝ ـــــــــجؼوٍض الُالب ب٣ضع  ٧ا ـــــــــ  غط.ـــــــــــــ

  ـ ب الُالب ٖلى اإلاهاعاث الٗلمُت والٗملُت، ٧اؾخسضام اإلاٗامل، واؾتراجُجُاث الخضَع جضٍع

 الخضًشت وج٨ىىلىظُا الخٗلُم.

  ج مٗلمحن طو ت ٖالُت .جسٍغ  ي ٦ٟاءة ٖلمُت وجغبٍى

  ضم حٗمُم ؤؾـ الؿالمت اإلاهىُت بحن الُالب صازل اإلاٗامل للمداٞٓت ٖلى الصخت الٗامت ٖو

 خُان.حٍٗغٌ ؤهٟؿهم لؤلزُاع التي ٢ض جىجم هدُجت ؤلاهما٫ ؤو ؾىء الاؾخٗما٫ في بٌٗ ألا 

  ٤  ٞو
ً
ا  وجغبٍى

ً
حر اخخُاظاث اإلاجخم٘ مً مٗلمحن ماهلحن ٖلمُا  ل. ـــــــــــــــبغهامج ؤ٧اصًمي مخ٩امجٞى

 

 شعبر انقطى
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :  هظام الضعاؾت باللؿم 

خُض جغجبِ مضة الضعاؾت ُٞما ًىجؼه  ج٩ىن بىٓام )الٟهل الضعاس ي(،الضعاؾت بال٣ؿم      

ضصها ) ( ٞهى٫ 8زال٫ )( وخضة صعاؾُت 143الُالب مً الىخضاث اإلا٣غعة ٦مخُلباث للخسغط ٖو

مىذ الُالب بٗضها صعظت الب٩الىعٍىؽ في الٗلىم والتربُت ) جسهو ؤخُاء (.صعاؾُت ًُ  . 
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 Department Required Courses(  األحيبء  )يتطهببث انقطى إنساييتيقرراث ختصصيت 

آمخطلباث امللغعآآالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث
غضص 

الؿاغاث 
آالىظغيآ

غضص 
الؿاغاث 

آالػملي
Course Name Course # 

 General Geology Geo 113 2 2 - 3 ظُىلىظُا ٖامت 113ط و  1

 General Botany 1 Bio 101 2 3 - 4 1هباث ٖام  101ح ي  2

 General Botany 2 Bio 102 2 3 101ح ي  4 2هباث ٖام  102ح ي  3

 General Zoology 1 Bio 112 2 3 - 4 1خُىان ٖام  112ح ي  4

 General Zoology 2 Bio 113 2 3 101ح ي  4 2خُىان ٖام  113ح ي  5

 Entomology Bio 121 2 2 113ح ي  3 ٖلم الخكغاث 121ح ي  6

ذ هباث 201ح ي  7  Plant Anatomy Bio 201 2 2 102ح ي  3 حكٍغ

 Ecology Bio 222 - 2 223/ ح ي 101ح ي  2 ؤؾاؾُاث ٖلم البِئت 222ح ي  8

 Plant Taxonomy Bio 223 2 2 102ح ي  3 ٖلم جهي٠ُ الىباث 223ح ي  9

 Cytology& Genetics Bio 224 2 2 102ح ي  3 ٖلم الخلُت والىعازت 224ح ي  10

 Microbiology Bio 301 2 3 ٦231م / 102ح ي  4 ٖلم ألاخُاء الض٣ُ٢ت 301ح ي  11

 Parasitology Bio 321 2 2 323ح ي  3 ٖلم الُُٟلُاث 321ح ي  12

 Animal Physiology Bio 322 2 2 113ح ي  3 ٞؿُىلىجي  خُىان 322ح ي  13

اث 323ح ي  14  Invertebrates Bio 323 2 2 113ح ي  3 ٖلم الال٣ٞاٍع

اث 324ح ي  15  Vertebrates Bio 324 2 2 323ح ي  3 ٖلم ال٣ٟاٍع

 Plant Physiology Bio 326 2 2 ٦211م  /102ح ي  3 ٞؿُىلىجي هباث 326ح ي  16

اث الٗام 327ح ي  17  Mycology Bio 327 2 2 102ح ي  3 ٖلم الٍُٟغ

 Phycology Bio 328 2 2 102ح ي  3 ٖلم الُدالب 328ح ي  18

ذ اإلا٣اعن  421ح ي  19  2 2 322ح ي  3 ٖلم الدكٍغ
Comparative Anatomy   of 

Vertebrates 
Bio 421 

 Embryology Bio 422 2 2 322ح ي  3 ٖلم ألاظىت 422ح ي  20

 Biology  Teaching Methods Bio 429 - 2 201ث ن  2 َغاث٤ جضَعـ زانت 429ح ي  21

 Basics of Plant Disease Bio 434 2 2 327ح ي  3 ؤؾاؾُاث ؤمغاى الىباث 434ح ي  22

 4 مكغوٕ الخسغط 436ح ي  23

وماصجان  301ث ن 

ٖلى ألا٦ثر ٢بل 

 الخسغط

2 2 Graduation Project Bio 436 

ؿُت 437ح ي  24  Teaching Applications Bio 437 - 2 429ح ي  2 جُب٣ُاث جضَع

 Analytical  Chemistry CH 211 - 3 ٦102م ح  3 ٦ُمُاء جدلُلُت ٦211م  25

ت ٦231م  26  Organic Chemistry CH 231 - 2 ٦102م ح  2 ٦ُمُاء ًٍٖى

ت ٦300م  27  Bio  Chemistry CH 300 -آ3 ٦231م / ٦211م  3 ٦ُمُاء خٍُى

 General Chemistry 1 CHB 101 - 3 - 3 ٦1ُمُاء ٖامت  ٦101م ح  28

 General Chemistry 2 CHB 102 - 3 ٦101م ح  3 ٦2ُمُاء ٖامت  ٦102م ح  29

 General Chemistry 2 Lab CH 102P 2 - ٦102م ح  1 ٖملي ٦2ُمُاء ٖامت  ٦102م ٕ  30

ت ٖملي٦ُمُاء  ٦300م ٕ  31  Bio  Chemistry  Lab CH 300P 2 - ٦231م  ٦211م  1 خٍُى

   46 67  91آمجمىع الىخضاث  
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 Supportive Courses - ادلقرراث انعهًيت ادلطبنذة

آ

 Elective Courses -ادلقرراث االختيبريت  
توخضاث مً امللغعاث  6ًسخاع الطالب ما ٌػاصٌ *  آ.الازخُاٍع

 

آ

 

 

آمخطلباث امللغعآآالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث

غضص 

الؿاغاث 

آالىظغيآ

غضص الؿاغاث 

آالػملي
Course Name Course # 

 Principles of Statistics ST 100 - 2 - 2 بخهاءمباصت  100ا ح  1

    2  2 مجمٕى الىخضاث  

آمخطلباث امللغعآآالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث

غضص 

الؿاغاث 

آالىظغيآ

غضص الؿاغاث 

آالػملي
Course Name Course # 

 Medicinal Plants Bio 225 2 2 101ح ي   3 ٖلم الىباجاث الُبُت 225ح ي  1

 234ح ي  2
ٗامت الصخت ال

 ولُتألا ؾٗاٞاث ؤلا و
 2 2 ٦321م  301ح ي  3

General Health and 

First Aid 
Bio 234 

 Laboratory  Sciences Bio 236 2 2 301ح ي  3 ٖلم اإلاسخبراث 427ح ي  3

 433ح ي  4
ؤؾاؾُاث حٛظًت 

 ؤلاوؿان
 2 2 ٦300م  2

Basics of Food 

Science 
Bio 433 

ئُت  333ح ي  5  Molecular biology Bio 333 - 2 224ح ي  2 ألاخُاء الجٍؼ

 232ح ي  6
ٖلم ألاؾما٥ وألاخُاء 

 اإلااثُت
3 

/ 113/ 112ح ي 

328 
2 2 Ichthyology & Marine Bio 232 

 Pollution Ecology Bio 435  - 2 222ح ي  2 ٖلم الخلىر البُئي  435ح ي  7

 2 2 113ط و  3 ٖلم ألاعى والخُىع  325ح ي  8
Earth science and 

evolution 
Bio 325 

ت 423ح ي  9  Biotechnology Bio 423 2 2 301/ ح ي  ٦300م  2 الخ٣ىُت الخٍُى

خان    4 4  6 * ماصجان ازخُاٍع
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دلقرراث قطى األحيبءتىصيف خمتصر   
 

آ(: 101) ح ي  1هباث غام 

ت       ٠ الُالب باإلاباصت ألاؾاؾُت لٗلم الك٩ل الٓاهغي للىباجاث الؼهٍغ التر٦ُب  -حهخم هظا اإلا٣غع بخٍٗغ

حي لؤلًٖاء ُٟت والخ٨ُٟاث البُئُت . الدكٍغ  الىباجُت الغثِؿُت م٘ جدب٘ مضي مالثمت التر٦ُب م٘ الْى

آ(:  102) ح ي  2هباث غام  

ت  وصعاؾت       حهخم هظا اإلا٣غع باإلاباصت ألاؾاؾُت لٗلم ألاخُاء الض٣ُ٢ت والىباجاث الضهِئت والىباجاث الالػهٍغ

ُٟت والخ٨ُٟاث البُئُت . حي لها م٘ جدب٘ مضي مالثمت التر٦ُب م٘ الْى  ويٗها الخ٣ؿُمي وجغ٦ُبها الدكٍغ

آ(: 112) ح ي  1خُىان غام   

الخُىاهُت وصعاؾت الهٟاث  حهضٝ هظا اإلا٣غع بلى الخٗٝغ ٖلى اإلاجامُ٘ الغثِؿُت للممل٨ت       

غ١ جىػَٗها ٖلى البِئاث اإلاسخلٟت . دُت للكٗب والُىاث٠ اإلاسخلٟت َو  اإلاىعٞىلىظُت والبُىلىظُت والدكٍغ

آ(:113) ح ي  2خُىان غام   

٠ الُالب بٗلم ا٫ خُىان      مً خُض الخٗٝغ ٖلى ألاظهؼة اإلاسخلٟت ل٩ُىن الُالب  حهخم هظا اإلا٣غع بخٍٗغ

 ٖلى ٖلم بإهىاٖها وؤق٩الها وميكإ ألاوسجت والاٖخىاء بضعاؾت اإلاهُلخاث الٗلمُت الخانت بهظا الٗلم.

آ( 113ا غامت ) ج و ُجُىلىحال

غوٖه اإلاسخلٟت وصوع الٗ       ٠ الُالب باألؾـ الٗامت لٗلم ألاعى ٞو ماء اإلاؿلمحن لحهخم هظا اإلا٣غع بخٍٗغ

غ هظا الٗلم ٠ الُالب عى، وبُٖاء الُالب اإلاٗلىماث ألاؾاؾُت للٟغوٕ الغثِؿُت لٗلم ألا في جٍُى ، حٍٗغ

 بإهمُت ٖلم ألاعى وصوع الٗاملحن في مجاله في البدض والخى٣ُب بٛغى ال٨ك٠ ًٖ الثرواث الُبُُٗت. 

آ(: 121غلم الحكغاث ) ح ي 

       ٠ ه اإلاسخلٟحهخم هظا اإلا٣غع بخٍٗغ ــــــــــــــالُالب بٗلم الخكغاث الٗام اإلاىظىصة في البِئت وؤٖٞغ ت، جمحز ــــــــــــــــــــــ

غ ب٩اثىاث الخكغاث ٦ ؿُىلىظُتها، لها مىانٟاث زانت ال جخٞى ال ٞحها، جهي٠ُ الخكغاث، جُىعها ، ٞو

، الٗال٢ت بحن الخكغاث ٧اة وألاق٩ا٫، اإلادا، بِئت الخكغاثالتر٦حز ٖلى الخكغاث الاظخماُٖت( م٘ؾلى٦ها )

، ؤهمُت الخكغاث باليؿبت لخُاة لىا٢لت لؤلمغاى والخكغاث الىاٞٗتوؤلاوؿان، بٌٗ الخكغاث الًاعة ؤو ا
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ي والصخت الخُىاو هخاطؤلاوؿان ببغاػ الضوع الخُب٣ُي لهظا الٗلم وجإزحر الخكغاث ٖلى البِئت الؼعاُٖت والا 

 الٗامت .

ذ هباث ) ح ي  آ(: 120حكٍغ

ال٢ت طل٪       اثُت ٖو ٠ الُالب بالخٟهُل الض٤ُ٢ للتر٦ُب الضازلي للىباجاث  الٖى حهخم هظا اإلا٣غع بخٍٗغ

دُت الضازلُت في الىباجاث بضاًت مً  ببٌٗ ٞغوٕ ٖلم ألاخُاء ألازغي ٦ما حهخم بضعاؾت الترا٦ُب الدكٍغ

جُت اإلاسخلٟت وؤما٦ً وظىصها وجىػَٗها في صعاؾت التر٦ُب الضازلي للخلُت الىباجُت زم صعاؾت ألاوسجت الىبا

حي ل٩ل مً الجظع، والؿا١ظؿم الىباث زم صعاؾ ، وألاوعا١. ٦ما ًل٣ي الًىء ٖلى ت التر٦ُب الدكٍغ

حي للىباث. ُٟت في الىباث وجإزحر البِئت ٖلى التر٦ُب الدكٍغ حي للْى  مالءمت التر٦ُب الدكٍغ

آ(: 222أؾاؾُاث غلم البِئت ) ح ي  

٠ الُالب بمٟهىم ٖلم البِئت حهخم       ؤ٢ؿام ٖلم  البِئت وم٩ىهاتها اإلاسخلٟت والٗال٢اث  -هظا اإلا٣غع بخٍٗغ

 م٘ ا -بحن ال٩اثىاث الخُت 
ً
 وؾلبُا

ً
ُت بدماًت البِئت وؤهمُتهاصوع ؤلاوؿان في البِئت بًجابُا  .لخٖى

آ(: 223غلم جهيُف الىباث ) ح ي 

٠ الُالب باأل        ٟه باأل٢ؿام اإلاسخلٟت حهخم هظا اإلا٣غع بخٍٗغ ؾـ اإلاسخلٟت لٗلم الخ٣ؿُم زم حٍٗغ

، ٦ما ؤن هظا اإلا٣غع ٌُٗي الُالب م٣ضمت ٌؿهل ٖلُه صعاؾتها والغبِ بُجها للىباجاث وحؿلؿلها ختى

ت لجمُ٘ ٞغوٕ ٖلم الىباث في اإلا٣غعاث التي جلي هظا اإلا٣غع.  يغوٍع

آ(:  224غلم الخلُت والىعازت ) ح ي 

 -ببغاػ الضوع اإلاغ٦ؼي للجهاػ الىعاسي -بٗلم الىعازت ومجاالجه الخسههُت ٣غع بالخٍٗغ٠حهخم هظا اإلا     

ت اإلاسخلٟت مً َبُت واظ  خماُٖت وا٢خهاصًت.ٖال٢ت الىعازت باإلاجاالث الخٍُى

آ(: 225غلم الىباجاث الطبُت ) ح ي 

٠ الُالب ؤهمُت ال٣ٗا٢حر وصعاؾت الىباجاث الُب        ٖلى جهي٠ُ حهخم هظا اإلا٣غع بخٍٗغ
ً
ُت اٖخماصا

اث ال٨ُمُاثُت ألاؾاؾُت التي جضزل في جغ٦ُب ال٣ٗا٢حر واإلاؿماة باإلا٩ىهاث الٟٗالت التي جغجبِ  اإلاجمٖى

، بياٞت بلى صعاؾت اإلايكإ الجٛغافي والخهي٠ُ ىباجاثبالخإزحر الٟؿُىلىجي والاؾخٗما٫ الضواجي لهظه ال

ت ال٣ؿم اإلاؿخٗمل والتر٦حز ٖلى الىباحي للىباجاث الُبُت وصعاؾت نٟاتها الك٩ل ُت ألاؾاؾُت ومٗٞغ

، ٦ما حهضٝ هظا اإلا٣غع بلى صعاؾت الىباجاث الُبُت 
ً
الانُىإ الخُىي للم٩ىهاث الٟٗالت اإلاؿخسضمت صواثُا
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في البِئت اللُبُت التي جازغ في صخت ؤلاوؿان، لظا ؾ٣ُضم اإلا٣غع مٗلىماث ًٖ الىباجاث طاث الهبٛت 

 ت ؤو الًاعة.الٗالظُت ؤو الٛظاثُ

آ(: 234الصحت الػامت وإلاؾػافاث ْلاولُت ) ح ي 

ت ًٖ مٟهىم الصخت الٗامت وؤلاإلاام         ٠ الُالب باإلاٗلىماث ألاؾاؾُت والًغوٍع حهخم هظا اإلا٣غع بخٍٗغ

٠ الُالب ببٌٗ اإلاٗلىماث وؤمغاى( -وحٛظًت  -ٟغص )مً بِئت بالٗىامل التي جازغ ٖلى صخت ال ، وحٍٗغ

وجىُٟظ بغهامج الصخت  ًٖ ؤلاؾٗاٞاث ألاولُت ، ٦ما حهضٝ بلى جم٨حن الُالب مً ٦ُُٟت مخابٗتألاؾاؾُت 

 اإلاضعؾُت .

آ(:  236غلم املسخبراث )ح ي 

، ٦ما ٌكمل ها وؤ٢ؿامها وهٓم اإلاٗلىماث ٞحها٣ًضم هظا اإلا٣غع م٣ضمت ًٖ اإلاسخبراث وؤهىاٖها وبصاعت      

ت والُبُت ومكا٧ل نُ، والخٗامل الجىصة ناظم٘ الُٗىاث ويم غ١ هام٘ ألاظهؼة وجُب٣ُاتها الخٍُى تها، َو

ت مٟهىم الؿالمت وؤهمُخه ووؾاثل الؿالمت والخٗٝغ ٖلىالخدلُل ويىابُه اإلاساَغ  ، و٦ظل٪ ًخم مٗٞغ

 .اإلاٗملُت

آ(: 301غلم ْلاخُاء الضكُلت  ) ح ي 

غ ٖلم ألاخُاء الض٣ُ٢ت، والٗال٢ت وكإة وجٍُىحهضٝ هظا اإلا٣غع بلى بُٖاء الُالب هبظة مسخهغة ًٖ      

٩اثىاث في جُىع الٗلىم ؤلاخُاثُت، و٦ظل٪ صوعها في الىٓام ، وؤهمُت جل٪ الُٞما بُجها، ونٟاث ٧ل هٕى مجها

مً خُض صعاؾت ٞىاثضها  ، وجإزحرها ٖلى ال٩اثىاث الخُت و٦ظل٪ ٖلى ؤلاوؿانوؤهمُتها الا٢خهاصًت ،البُئي

ىاثضها وؤيغاعها، ، بدُض ٌؿخُُ٘ الُالب وؤيغاعها ٣ت مِٗكتها م٘ بًٗها ؤن ٌٗضص ؤهىاٖها ٞو ٍغ َو

 .البٌٗ

آ(: 321غلم الطفُلُاث ) ح ي 

٠ الُالب بمباصت ٖلم         مً الخٗٝغ ٖلى جُىع الُُٟلُاث ا، الُُٟلُاثحهخم هظا اإلا٣غع بخٍٗغ
ً
هُال٢ا

 .ٛغافي للُُٟلُاث وؤزغها اإلامغىوج٩ازغها والخىػَ٘ الج

آ(:  322فؿُىلىجي  خُىان ) ح ي 

خُىان ومضي الحهخم هظا اإلا٣غع بتزوٍض الُالب باإلاباصت ألاؾاؾُت لُبُٗت وجغ٦ُب ؤًٖاء ظؿم       

ًاء اث٠ ألٖا اث الٛظاء  مالءمت طل٪ التر٦ُب لْى ت إلاجمٖى اإلاسخلٟت. ٦ما ًؼوص الُالب باإلاٗلىماث الًغوٍع
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ًاء وؤهمُتها ألظؿام ال٩اثىاث الخُت، وم٣اعهت اث٠ ألٖا ، و٦ُُٟت جأػع اثفي ألاهىإ اإلاسخلٟت مىا٫ خُىاه لْى

اث٠ التي ج٣ىم بها ألاظهؼة اإلاسخلٟت في  .الخُىان هظه الْى

اث )ح ي  آ(:    323غلم الالفلاٍع

٠ الُالب ٖلى حهخم هظا اإلا٣غ        اث)ع بخٍٗغ اث -مؿامُاث -ؤولُاث -الال٣ٞاٍع مٍٗى  الضًضان -ظٞى

ٟه ٖلى وكإة ممحزاث وؤمشلت ل٩ل قٗبت ؤو َاثٟت، ُت(، الىي٘ الخهيُٟيهااؾُى ن اصًض -اإلاٟلُدت ، وحٍٗغ

ًاء غها ووْاث٠ ألٖا ت وبٌٗ  ال٩اثىاث الخُت وجٍُى وجُىع ألاظهؼة اإلاسخلٟت وبٌٗ ألاوكُت الخٍُى

ت .وببغاػ ألاهمُت الا٢خهاصًت والُبُت للخُىاهاث الُُٟلُت والخكغ  اث الهٟاث التر٦ُبُت لهظه اإلاجمٖى

ال٢تها باإلوؿان  .ٖو

اث ) ح ي  آ(: 324غلم الفلاٍع

اث، الهٟاث الٗامت، الىي٘ الخهيُٟيحهخم هظا        ٠ الُالب بال٣ٟاٍع ، ممحزاتها م٘ صعاؾت اإلا٣غع بخٍٗغ

ًاء وجُىع  جٟهُلُت ألمشلت للُىاث٠ اإلاسخلٟت والخٗٝغ ٖلى وكإة ال٩اثىاث الخُت وجُىعها ووْاث٠ ألٖا

ت وبٌٗ الهٟاث التر٦ُبُت لهظه اإلاجمى ألاظهؼة اإلاسخلٟت  ، وببغاػ ألاهمُت ٖتوبٌٗ ألاوكُت الخٍُى

 الا٢خهاصًت.

آ(: 326فؿُىلىجي هباث ) ح ي 

غ١ بىائها وهضمها وؤهم       . ٦ما ُتها للىباثحهخم هظا اإلا٣غع بةإلاام الُالب باإلا٩ىهاث البُى٦ُمُاثُت َو

ت بالىباث ) بىاء يىجي مً زال٫ هظا اإلا٣غع ٖلى ؤهم الٗمًخٗٝغ الُالب  خاط هاجىٟـ وهضم و  -لُاث الخٍُى

ماث، وحكمل هبظة مسخهغة ًٖ ؤلاهَا٢ت( ؤًٌ اإلاىاص  -البىاء الًىجي وجٟاٖالجه ال٨ُمُاثُت  -ٍؼ

الخىٟـ   -لٗىامل اإلاازغة في البىاء الًىجيا -ؤًٌ اإلاىاص الضهىُت -ٌ اإلاىاص الىُتروظُيُتؤً -ال٨غبىهُضعاجُت

عاؾت الخغ٦ت ، صٗال٢ت بحن البىاء الًىجي والخىٟـال -الٗىامل اإلاازغة ٖلى الخىٟـ -ال٨ُمُاثُتوجٟاٖالجه 

 .والؿ٩ىن في الىباث

 

اث الػام ) ح ي  آ(:327غلم الفطٍغ

ىضح للُالب        حي ٍو اث مً خُض التر٦ُب اإلآهغي والدكٍغ ٠ الُالب بالٍُٟغ حهخم هظا اإلا٣غع بخٍٗغ

اث  .خُلب ل٨شحر مً اإلاىاص اإلاخ٣ضمتخُض ؤجها م ألا٢ؿام اإلاسخلٟت للٍُٟغ
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آ(: 328غلم الطدالب ) ح ي 

ت         حهخم هظا اإلا٣غع بضعاؾت الهٟاث الٗامت للُدالب وؤما٦ً جىاظضها وجهيُٟها باإلياٞت بلى مٗٞغ

 .مُت الا٢خهاصًت لهظه الىباجاثألاه

ذ امللاعن ) ح ي  آ(: 421غلم الدكٍغ

دُت ألظهؼة حهخم اإلا٣غع بالضعاؾت       ت في مجامُ٘ الخُىان اإلاسخلٟت م٘ صعاؾت م٣اعهت لؤلظهؼة آلاجُ الدكٍغ

اث: الجضاع الخاعجي ) الجلض ( الجهاػ  -يالجهاػ اله٨ُل -الجهاػ الخىٟس ي -الجهاػ الهًمي -مسخلٟت مً ال٣ٟاٍع

 .الجهاػ البىلي الخىاؾلي -ضوعيالجهاػ ال -الٗهبي

آ(: 422غلم ْلاحىت ) ح ي 

ً الجىُجي لضي ال٩اثىاث الخُتم هظا اإلا٣غع بتزوٍض الُالب بإؾـ ٖلم ألاظىت والخحهخ      ، ٦ما حهخم ٩ٍى

 بمجاالث جسههه الخُب٣ُُت مشل الخل٣ُذ الانُىاعي والدكىهاث الخل٣ُت .

ـ زانت ) ح ي  آ(:  429طغاةم جضَع

غ٦ؼ ٖلى ا٦دؿاب  ّض ٌٗ       ـ الٗلىم ) ؤخُاء ( ٍو  إلا٣غع التربُت اإلاُضاهُت في جضَع
ً
ا  هٍٓغ

ً
هظا اإلا٣غع ؤؾاؾا

ـ  غاث٤ جضَع الُالب ؤهم الخ٣اث٤ واإلاٟاهُم واإلاهاعاث اإلاخٗل٣ت بإهم ؤؾالُب ووؾاثل واؾتراجُجُاث َو

تاالٗلىم في مغخلتي الخٗلُم ألاؾاس ي واإلاخىؾِ وألاخُاء في اإلاغخلت الش بالخٗٝغ . ٦ما حهخم هظا اإلا٣غع  هٍى

لؿٟخه ـ الٗلىم وألاخُاءالخٗٝغ ٖلى ألاهضاٝ الٗامت و  -ٖلى َبُٗت الٗلم ٞو والخٗٝغ  -الخانت في جضَع

ؿُت ألاؾاؾُتٖلى ٦ٟاًاث  للضعوؽ الُىمُت في صعوؽ  ا٦دؿاب مهاعة الخسُُِ -مٗلم ألاخُاء الخضَع

ـ الٗ -ألاخُاء والخٗٝغ ٖلى ؤبغػ  -ٟت ٖامت وألاخُاء بك٩ل زاملىم بهالخٗٝغ ٖلى ؤبغػ َغ١ جضَع

ـ ألاخُاء مهاعاث الاجها٫ والخٗامل وبصاعة والخٗٝغ ٖلى الىؾاثل الخٗلُمُت  -اله٠ واإلاسخبر في جضَع

ـ الٗلىم  -ت الخضًشت في حٗلُم الٗلىم بٗامت، وألاخُاء بسانتوالخ٣ىُ م في جضَع وبصعا٥ ؤهمُت الخ٣ٍى

م ألاخُاءٖلى ؤبغػ ؤؾالُب ج٣والخٗٝغ   .ٍى

آ(: 433أؾاؾُاث حغظًت إلاوؿان ) ح ي 

٠ الُالب بإهمُت الخٛظًت وؤؾاؾُاث الخٛظًت الصخُت         ومخُلباجه مً  لئلوؿانحهخم هظا اإلا٣غع بخٍٗغ

٦دمُت الضاء  الُا٢ت في مسخل٠ مغاخل الٗمغ وألامغاى اإلاخٗل٣ت بالخٛظًت ، والخمُاث بإهىاٖها اإلاسخلٟت

 الؿ٨غي .
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آ(:  434غلم أؾاؾُاث أمغاض الىباث ) ح ي 

ش مؿبباث ألامغاى الىباجُت اإلاسخلٟت )       تحهخم هظا اإلا٣غع بالخٗٝغ ٖلى ماهُت اإلاغى وجاٍع  -الٍُٟغ

ت ش ؤمغاى الىباث في لُبُا التي جهِب  -الىُماجىصًت  -الٟحروؾُت -الب٨خحًر ت مخُٟلت ( ، وجاٍع الىباجاث ػهٍغ

ت وؤمشلت مسالىباجاث مً خُض نٟات خهغة ًٖ ها وج٣ؿُماتها بلى مجامُ٘ مسخلٟت وزهاثو ٧ل مجمٖى

غ١ م٩اٞدتها ت َو  .٧ل مجمٖى

آ(:436مكغوع الخسغج )ح ي 

      
ً
٣ضمه ٦م٣ترح، زم ًجغي ًٖ اإلاىيٕى بدشا   ًسخاع الُالب مىيٕى ٖلمي )خؿب جسههه(، ٍو

ً
 ٖلمُا

 
ً
٪ جدضًض اإلاك٩لت، ظم٘ البُاهاث، جدلُلها، ٞاثضة لخُىاث ومى جُت البدض الٗلمي الصخُذ بما في طل مخدبٗا

البدض، الضعاؾاث الؿاب٣ت ًٖ مىيٕى البدض، هخاثج البدض، الخىنُاث، الخ. والٛغى مً مكغوٕ الخسغط 

ب الُالب ٖلى اظغاء البدىر في مجاله ٖبر جُب٤ُ الُالب إلاٟاهُم  صعؾها زال٫ الٟهى٫  ومباصتهى جضٍع

   ؿاب٣ت في ال٩لُت.الضعاؾُت ال

ؿُت )ح ي  آ(:437جطبُلاث جضَع

      
ً
ؿُت هى بٖضاص الُالب ٖملُا ٤ بجاخت  الهضٝ مً م٣غع الخُب٣ُاث الخضَع إلاغخلت التربُت الٗملُت ًٖ ٍَغ

الٟغم للُالب إلاماعؾت الخضَعـ بكتى َغ٢ه )َغ١ الخضَعـ( صازل ال٩لُت مً ؤظل ؤن ٨ًدؿب  مهاعاث 

ـ الالػمت لالؾخٗضاص للتربُت الٗم . الُالب ًُب٤ ٖبر هظا لُت مً ظهت، وللخضَعـ مً ظهت ازغي الخضَع

ـ الخضًشت )خؿب جسههه( والتي جم حُُٛتها ازىاء م٣غعاث و ًخضعب ٖلىؤاإلا٣غع ) ( مسخل٠ َغ١ الخضَع

ب ٖلى بُٖاء الضعوؽ، والخسُُِ  ـ الخانت، بما في طل٪ الخضٍع غ١ الخضَع ـ الٗامت َو َغ١ الخضَع

إلاىا٢كت، وجهمُم الامخداهاث، وجصخُدها، والخٗامل م٘ الُلبت، والخ٣ُُم للضعؽ، واٖضاص الاؾئلت، وا

م، واصاعة اله٠،  الخ٣ىُت في الخضَعـ، وظمُ٘ اإلاهاعاث واإلاهام الازغي التي ٣ًىم بها  واؾخسضاموالخ٣ٍى

 اإلاٗلم مً ظمُ٘ الجىاهب الىٟؿُت والؿلى٦ُت والٗلمُت 

آت:ــــــــــــــــــــــــــــــمالخظ

 جىن٠ُ ظمُ٘ مىاص ال٨ُمُاء بمسخل٠ ؤهىاٖها مىظىصة يمً مىاص ٢ؿم ال٨ُمُاء. 

 ــــجىن٠ُ ماصة ؤلاخه ـــــــــ ـــــــــــــــاء مىظىص يمً جىنُــــــــــــــــــــ ايُـــــــــــــــ  . اثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٠ مىاص ٢ؿم الٍغ
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 انتخرج بقطى األحيبءإمجبيل عذد ادلىاد وانىحذاث وعذد انطبعبث دلتطهببث       

آغضص الؿاغاث الػمليآغضص الؿاغاث الىظغيآآغضص الىخضاثآغضص املىاصآاملخطلباثآث

 2 18 20 10 مخُلباث الجامٗت 1

 4 18 24 11 مخُلباث ال٩لُت 2

 46 67 91 31 مخُلباث ال٣ؿم 3

 - 2 2 1 اإلاىاص اإلاؿاهضة 4

ت 5  4 4 6 2 اإلاىاص الازخُاٍع

 56آ109آ143آ55آمخطلباث الخسغج 6
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 قطى انريبضيبث 
 

 آ:   أهضاف اللؿم

  ايُاث  خُض ًضعؽ الُالب زال٫ زماهُت ٞهى٫ صعاؾُت جؼوٍض الُالب بإؾاؽ مخحن في ٖلىم الٍغ

ايُاث بٟغوٖها.  ـ ماصة الٍغ  ٧ل ألاؾاؾُاث التي ًدخاظها لخضَع

   ُ٘ت ومىاص الخسهو لتهُئتهم ألن ٩ًىهىا مٗلمحن ملمحن بجم جؼوٍض الُالب ب٣ضع مً اإلاىاص التربٍى

هم زىعة اإلاٗلىماث.  الىىاحي، مً ؤظل جم٨ُجهم مً مخابٗت ومىانلت الضعاؾاث الٗلُا ٞو
 

 Department Required Coursesيقرراث ختصصيت إنساييت )يتطهببث انقطى(  

آالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث
مخطلباث 

آامللغعآ

غضص 
الؿاغاث 

 الىظغيآ

غضص 
الؿاغاث 

 الػملي
Course Name Course # 

 Introduction to Statistics ST 101 - 4 - 3 م٣ضمت في ٖلم ؤلاخهاء 101ا ح  1

 - 4 101ا ح  3 م٣ضمت في ٖلم الاخخماالث 102ا ح  2
Introduction to Statistics 

Probabilities 
ST 102 

اض ي 202ا ح  3  3 بخهاء ٍع
     102ا ح 

 211ع ى 
4 - Mathematical Statistics ST 202 

ايت ٖامت  101عى  4  General Mathematics 1 Mm 101 - 4 - 4 1ٍع

ايت ٖامت  102عى  5  General Mathematics 2 Mm 102 - 4 101عى  3 2ٍع

ت 103عى  6  Flat Analytical Geometry Mm 103 - 4 - 3 هىضؾت جدلُلُت مؿخٍى

 Linear Algebra 1 Mm 105 - 4 - 3 1ظبر زُي  105عى  7

 Analytical Solid geometry Mm 114 - 4 103عى  3 هىضؾت ًٞاثُت )ٞغاُٚت( 114عى  8

 202عى  9
مٗاصالث جٟايلُت ٖاصًت 

1 
3 

 102عى 

 105عى 
4 - Ordinary Differential Equations 1 Mm 202 

 3 اؾخاج٩ُا 206عى  10
 102عى 

 114عى 
4 - Statics Mm 206 

 3 صًىام٩ُا 207عى  11
 206عى 

 214عى 
4 - Dynamics Mm 207 

 Mathematics Teaching Methods Mm 208 - 2 201ث ن  2 َغاث٤ جضَعـ زانت 208عى  12

ايت ٖامت  211عى  13  General Mathematics 3 Mm 211 1 4 102عى  4 3ٍع

اث 213عى  14 ت اإلاجمٖى  Set theory Mm 213 - 4 102عى  3 هٍٓغ

 3 جدلُل مخجهي 214عى  15

 114عى  

    105عى 

 211ع ى 

4 - Vector Analysis Mm 214 
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آالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث
مخطلباث 

آامللغعآ

غضص 
الؿاغاث 

 الىظغيآ

غضص 
الؿاغاث 

 الػملي
Course Name Course # 

 Linear Algebra 2 Mm 215 - 4 105عى  3 2ظبر زُي  215عى  16

 3 1ظبر مجغص  302عى  17
    213عى 

 215ع ى 
4 - Abstract Algebra1 Mm 302 

 3 1جدلُل خ٣ُ٣ي  303عى  18
    211عى 

 213ع ى 
4 - Real Analysis 1 Mm 303 

 Real Analysis 2 Mm 304 - 4 303عى  3 2جدلُل خ٣ُ٣ي  304عى  19

 Complex Analysis 1 Mm 305 - 4 211عى  3 1جدلُل مغ٦ب  305عى  20

 Complex Analysis 2 Mm 306 - 4 305عى  3 2جدلُل مغ٦ب  306عى  21

 3 جدلُل ٖضصي 308عى  22

 100ح ؽ 

    202عى 

 215ع ى 

2 2 Numerical Analysis Mm 308 

ايت مضعؾُت  309عى  23  School Mathematics 1 Mm 309 - 2 - 2 1ٍع

ايت مضعؾُت  310عى  24  School Mathematics 2 Mm 310 - 2 309عى  2 2ٍع

 311عى  25
مٗاصالث جٟايلُت ٖاصًت 

2 
 Ordinary Differential Equations 2 Mm 311 - 4 202عى  3

اض ي 317عى  26  Mathematical Logic Mm 317 - 4 213عى  3 مى٤ُ ٍع

 400عى  27
ؿُت  جُب٣ُاث جضَع

ايُاث(  )الٍغ
2 

    208عى 

 310ع ى 
1 1 Teaching Applications Mm 400 

 3 مٗاصالث جٟايلُت ظؼثُت 401عى  28
 215عى 

 311عى 
4 - Partial Differential Equations Mm 401 

 Abstract Algebra 2 Mm 403 - 4 302عى  3 2ظبر مجغص  403عى  29

 4 مكغوٕ الخسغط 404عى  30

 301ث ن 

ن ٖلى اوماصج

ل ـــــألا٦ثر ٢ب

الخسغط عى 

303 

4 - Graduation Project Mm 404 

   4 109  89 مجمٕى الىخضاث  

 

 Supportive Courses - ادلقرراث انعهًيت ادلطبنذة

آمخطلباث امللغعآآالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث
غضص 

الؿاغاث 
 الىظغيآ

غضص 
الؿاغاث 

 الػملي
Course Name Course # 

1 
ح ؽ 

102 
 Computer Application 3 CS 102 2 2 101ؽ ح  3 3جُب٣ُاث خاؾىب 

   2 2  3 مجمٕى الىخضاث  
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 Elective Courses  - االختيبريتادلقرراث 
      

 مخُلباث اإلا٣غع  الىخضاث اؾم اإلا٣غع  الغمؼ ث

ٖضص 

الؿاٖاث 

 الىٓغي 

ٖضص 

الؿاٖاث 

 الٗملي

Course Name Course # 

 Linear programming Mm 405 - 4 215عى  3 بغمجت زُُت 405عى  1

 Functional analysis Mm 406 - 4 304عى  3 جدلُل صالي 406عى  2

ايُاث 407عى  3 ش الٍغ  History of mathematics Mm 407 - 4 - 3 جاٍع

 Operations Research Mm 408 - 4 105عى  3 بدىر الٗملُاث 408عى  4

 Integral equation Mm 409 - 4 311عى  3 مٗاصالث ج٩املُت 409عى  5

ت ال٣ُاؽ 410عى  6  Measurement theory Mm 410 - 4 304عى  3 هٍٓغ

 

ت.مالخظت :  آًسخاع الطالب ما ٌػاصٌ زالر وخضاث مً امللغعاث الازخُاٍع

 

 إمجبيل عذد ادلىاد وانىحذاث وعذد انطبعبث دلتطهببث انتخرج ببنقطى       
 

آغضص الؿاغاث الػمليآالؿاغاث الىظغيآ غضصآغضص الىخضاثآغضص املىاصآاملخطلباثآث

 2 18 20 10 مخُلباث الجامٗت 1

 4 20 24 11 مخُلباث ال٩لُت 2

 4 109 89 30 مخُلباث ال٣ؿم 3

 2 2 3 1 اإلاىاص اإلاؿاهضة 4

ت 5  - 4 3 1 اإلاىاص الازخُاٍع

 12آ153آ139آ53آمخطلباث الخسغج 6
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 تىصيف خمتصر دلقرراث قطى انريبضيبث

آ( :   100مباصب إلاخهاء  )أ ح 

غ١  ه ٖلى َغ١ ظم٘  البُاهاث وجىُٓمها، َو ًضعؽ الُالب ؤؾاؾُاث ؤلاخهاء الىنٟي، وطل٪ بخٗٞغ

ت، وجمشُل هظه الجضاو٫ بغؾم بُ ٠ الُالب بُغ١ جدلُلاٖغيها في ظضاو٫ ج٨غاٍع  وي مىاؾب، و٦ظل٪ حٍٗغ

ت، وم٣اًِـ  ت اإلاغ٦ٍؼ ت الدكدذ، وم٣اًِـ الالخىاء والخٟلُذ، وم٣اعهالبُاهاث باؾخسضام م٣اًِـ الجٖز

 زهاثو هظه اإلا٣اًِـ اإلاسخلٟت .

آ(:101ملضمت في  غلم إلاخهاء )اح 

٠ ٖلم ؤلاخهاء، ؤهىإ  البُاهاث ؤلاخهاثُت، مٟهىم اإلاجخم٘ ؤلاخهاجي والُٗىت وؤهىإ الُٗىاث،         حٍٗغ

ت، ٖغى ٖغى ت وم٣اًِؿها، الدكدذ ابالغؾم البُالبُاهاث  البُاهاث بالجضاو٫ الخ٨غاٍع ت اإلاغ٦ٍؼ وي، الجٖز

ذ وم٣اًِؿهما، الاعجباٍ والا    هدضاع.وم٣اًِؿه، الالخىاء والخَٟغ

آ(:102ملضمت في غلم الاخخماالث  )اح 

ٞغاٙ  –مٟاهُم ؤؾاؾُت: الخجغبت الٗكىاثُت  -1خخماالث ومجها: وؤؾـ الا مباصت ٌُٛي هظا اإلا٣غع       

ت ٖلى ألاخضار،   -2ؤهىإ ألاخضار.  –الخضر  –الُٗىت    -4َغ١ الخهغ)الٗض(،   -3الٗملُاث الجبًر

غ١ خؿابه.  ي والا  -5الاخخما٫ َو  ٢اٖضة بحز.  -6ؾخ٣اللُت. الاخخما٫ الكَغ

اضت غامت  آ(:101)عض  1ٍع

غ  اث واإلاخباًىاث، الٗالًٞى  -٢اث والضوا٫، الجهاًاث، الاجها٫اإلا٣غع صعاؾت ٖامت للمجمٖى

ت، الخٟاي اث الاؾخمغاٍع ت، بٌٗ هٍٓغ التزاًضًت  ل )الاقخ٣ا١(، الخُب٣ُاث )الضوا٫الاؾخمغاٍع

ت عو٫ هٓ –والخىا٢هُت ت ال٣ُمت اإلاخىؾُت –ٍغ الخ٣ٗغ والخدضب  –الجهاًاث الٗٓمى والهٛغي  –هٍٓغ

 عؾم اإلاىدىُاث(. – الاه٣البه٣اٍ 

اضت غامت  آ(:102)عض  2ٍع

اعجمُت      ل ـــوالؼاثضًت ال٨ٗؿُت وجٟايالتها. الخ٩ام ،الضوا٫ الؼاثضًت –الضوا٫ آلاؾُت  – الضوا٫ اللٚى

 ٢اٖضة لىبخا٫ في الجهاًاث. َغ١ الخ٩امل ،، اإلادضوص ، الخ٩امل ٚحر اإلادضوص بٌٗ ألامشلت البؿُُت
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آ(:102)ح ؽ  3جطبُلاث خاؾىب 

ٗت ًٖ الخىاؾِب وهٓام حكُٛلها والبرامج الخُب٣ُُت        الىىاٞظ واؾخسضاماتها. جدلُل  -مغاظٗت ؾَغ

غ وؤبدار اؾخسضام وبغمجت   Math Labوجهمُم مىيىٖاث وؤهٓمت باؾخسضام بغهامج  جُب٣ُاث مً ج٣ٍغ

 .(SSP)وجدلُل ومدا٧اة البرهامج، وم٣ضمت ًٖ بغهامج 

آ(:103هىضؾت جدلُلُت مؿخىٍت )عض

 –الى٣ُت واإلاُل )البٗض بحن ه٣ُخحن  ىمت ؤلاخضازُاث )الض٩ًاعجُت ، الى٣ُُت( والٗال٢ت بُجهما،مىٓ

الخِ اإلاؿخ٣ُم  حٛحر ؤلاخضازُاث، اإلاخجهاث )في بٗضًً(، ج٣ؿُم ٢ُ٘ مؿخ٣ُمت مً الضازل والخاعط(،

 .ال٣ُٕى اإلاسغوَُت الضاثغة، )الهىع اإلاسخلٟت إلاٗاصلت الخِ اإلاؿخ٣ُم(،

آ(:105عض )1حبر زطي 

ت ٖلحها، اث والٗملُاث اإلاٗٞغ ٠ ومٟاهُم ٖامت(،ا اإلاهٟٞى اإلاٗاصالث الخُُت  إلادضصاث )حٗاٍع

٠ ومٟاهُم ٖامت(،  ٢لُضًت(.)ؤلا الاججاهُتالًٟاءاث  )حٗاٍع

 (:114هىضؾت فضاةُت )عض 

ال٨غوٍت( َى٫ وج٣ؿُم  –ُتهاؤلاؾُى  –ماث ؤلاخضازُاث )الض٩ًاعجُتمىٓىمت بخضازُاث: مىٓى 

 .هُتاؾُىح الضعظت الش اإلاؿخ٣ُم، اإلاؿخىي، اإلاخجهاث، اإلادل الهىضس ي، –مؿخ٣ُمت  ٢ُٗت

 (:202)عض 1مػاصالث جفاضلُت غاصًت 

٠ اإلاٗاصلت الخٟايلُت حر الخُُتاإلاٗاص -الضعظت -الغجبت -حٍٗغ ميكإ  –لت الخٟايلُت الخُُت ٚو

يلُت الٗاصًت، اإلاٗاصلت الخٟايلُت هُت الخل للمٗاصلت الخٟااوظىص ووخض –اإلاٗاصلت الخٟايلُت الٗاصًت

غ١ خلها، اإلاٗاصالث الخٟايلُت الخُُت، خل اإلاٗاصلت  الٗاصًت مً الغجبت ألاولى ونىعتها الٗامت  َو

الث البالؽ.اإلاٗاصالث الخٟايلُت الخُ وؿت،اوؿت والالمخجاالخٟايلُت اإلاخج  ُت مً عجب ٖلُا، جدٍى

اض ي  )اح   (:202ئخهاء ٍع

غاٙ الُٗىت، اإلاخٛحراث الٗكىاثُت وؤهىاٖها، صالت الخىػَ٘ الاخخمالي للمخٛحر        الخجغبت الٗكىاثُت ٞو

اض ي والخباًً،  الٗكىاجي ألاخاصي )اإلاىٟهل واإلاخهل(، صالت الخىػَ٘ الاخخمالي الترا٦مي، الخى٢٘ الٍغ

ٟهلت واإلاخهلت، صالت الخىػَ٘ الٗؼوم والضالت اإلاىلضة للٗؼوم، ؤهم الخىػَٗاث الاخخمالُت اإلاى الخجؼيء،

الاخخمالي للمخٛحر الٗكىاجي الشىاجي )اإلاىٟهل واإلاخهل(، صالت الخىػَ٘ الاخخمالي الخضًت )الهامكُت(، صالت 
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ي، اإلاخٛحراث الٗكىاثُت اإلاؿخ٣لت، الخى٢٘  الخىػَ٘ الاخخمالي الترا٦مي اإلاكتر٥، صالت الخىػَ٘ الاخخمالي الكَغ

اض ي، الخٛاًغ، الاعج ٗضص )اإلاىٟهل واإلاخهل( باٍ، صوا٫ الخىػَٗاث الاخخمالُت إلاخٛحر ٖكىاجي مخالٍغ

 وزهاثهها.

آ(:206ئؾخاجُيا )عض 

ت مً ال٣ىي ٚحر اإلالخ٣ُت ٖىض ه٣ُت بلى ٢ىة         ال٣ىة، ٖؼم ٢ىة خى٫ ه٣ُت وخى٫ مدىع ، ازتزا٫ مجمٖى

مُت، الاجؼ  ت ٢ىي ٚحر اواػصواط ، الاػصواط ، اإلادهلت البًر ٣ُت في الًٟاء الشالسي وفي بٗضًً، ملخ ن إلاجمٖى

ت واإلاداوع اإلاخ٣ٗهىع الظاحيه٣الب، ٖؼم الهؼال١ وؤلا ، ؤلا عصوص ألاٞٗا٫، الاخخ٩ا٥ ؼم ، اإلاداوع اإلاخىاٍػ امضة ٖو

حن الغثِؿُحن، صاثغة مىع.، ٖؼمي ال٣هىع الغثِؿُحن وا٢هىع ألاظؿام الهىضؾُت  إلاؿخٍى

آ(:207صًىامُيا )عض 

ت باإلخضازُاث، الخغ٦ت في مؿخىي ؿخ٣ُم، الخغ٦ت في زِ مالجؿُماث ٦ُىماج٩ُا       ، والظاجُت ال٩اعجحًز

ت ه٣ُت باليؿبت ألزغي، وعجلت ه٣ُت باليؿبت ألزغي في  وال٣ُبُت، ٦ُىماج٩ُا الجؿم اإلاخماؾ٪، ؾٖغ

 ،غ٦ت، ٦ُىماج٩ُا الجؿُماث، ٢ىاهحن هُىجً وجُب٣ُاث في ظمُ٘ ؤهىإ الخاهخ٣ا٫ن م٘ ان، وصوع االضوع 

اث، الظبظباث الهٛحرة  باإلياٞت بلى الخغ٦ت في وؾِ م٣اوم والجؿُماث مخٛحرة ال٨خلت وخغ٦ت اإلا٣ظٞو

الخغ٦ت اإلا٣ُضة، ٦مُت الخغ٦ت الخُُت والضوعاجحن وجُب٣ُاث ٖلى الخهاصم ومٗامل الاعجضاص، الكٛل 

 وال٣ضعة والخغ٦ت الخُُت والضوعاجحن ، للجؿُماث والجؿم الجاس ئ.

آ(:208ـ زانت )عض طغاةم جضَع

 إلا٣غع ٌٗض         
ً
ا  هٍٓغ

ً
ؿُت و  هظا اإلا٣غع ؤؾاؾا ــــــــالتربُالخُب٣ُاث الخضَع ُٛي ت ــــــــــــــــــ ىم مى ج ـــــــمٟهالٗملُت. َو

ايُاث :  كمل الٍغ إلادخىي الخلؼون، ا، زهاثهه وؤهىاٖه، ي صعاؾت ٖىانغ اإلاى ج : اإلادخىي : هو اإلادخى َو

٣ت الخضَعـاإلاكا٧ل. َغاثاإلادخىي  ـ: حٍٗغ٠ ٍَغ ـ، ؤه٤ الخضَع ـ. ، زهاثو َىإ َغ١ الخضَع غ١ الخضَع

م م: هو ال٣ُاؽ، الخ٣ُُم والخ٣ٍى ، زهاثو ٧ل مجها. ؤؾلىب خل اإلاكا٧ل في الازخباعاث ، ؤهىإالخ٣ٍى

ايُاث للمغخلت ايُاث وجُب٣ُاتها في مى ج الٍغ ث ما صعؽ مً . صعاؾت بٌٗ ألامشلت لخُب٣ُااإلاخىؾُت الٍغ

ايُت التي جضعؽ في اإلاغاخل اإلاخىؾُت.  ؤهضاٝ ومدخىي َغاث٤ جضعؽ ًٖ مىايُ٘ مً اإلا٣غعاث الٍغ

ايُت ووكاَها وبؾهامها في  اإلاخىؾُتمىايُ٘ ج٣ضم ٦إوكُت ٖملُت في مؿخىي اإلاغخلت  ، الجمُٗاث الٍغ

 الٗملُت الخٗلُمُت.  
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اضت غامت   آ(:211)عض  3ٍع

ً ؤو ؤ٦ثر،الضوا٫ في          هاثُت.جالخ٩امالث اإلاخٗضصة، اإلاخخالُاث واإلادؿلؿالث الال مخٛحًر

ت املجمىغاث )عض  آ(: 213هظٍغ

ت    اث اإلاٟهغؾت،  –اإلاجمىٖاث : مٟهىم اإلاجمٖى بزباث بٌٗ اإلابرهىاث ٖلى اإلاجمىٖاث، اإلاجمٖى

ت الٗضص، الضالت، الٗال٢اث،  الخُاب٤.  هٍٓغ

آ(:214جدلُل مخجهي )عض 

وا٫ الاججاهُت، اإلاجا٫ ال٣ُاس ي واإلاجا٫ الاججاهي، الخ٩امالث الخُُت والؿُدُت والدجمُت، الض     

 مبرهىاث الخ٩امل في الخدلُل اإلاخجه، ؤهٓمت ؤلاخضازُاث اإلاخٗامضة. 

آ(:215)عض  2حبر زطي 

الث الخُُت،        ٠ ومٟاهُم ؤؾاؾُت(، الخدٍى  ًٞاء الًغب الضازلي الًٟاءاث الاججاهُت ) حٗاٍع

٠ وؤمشلت وزىام ؤؾاؾُت(، ت. ال٣ُم الظا )حٗاٍع  .جُت واإلاخجهاث الظاجُت إلاهٟٞى

آ(:302)عض  1حبر مجغص 

ت الظغاهج         اث اإلاهاخبت، هٍٓغ الٗملُاث الشىاثُت وزىانها، الؼمغة وزىانها ألاؾاؾُت، اإلاجمٖى

  ا٧ل ُٞالؼمغــــػمغة ال٣ؿمت، الدك ،زىانها ألاؾاؾُت، الؼمغة البؿُُتوجُب٣ُاتها، الؼمغة الجؼثُت الىاْمت و 

 وزىام ؤولُت(، ػمغة اإلاباصالث وزىانها ألاولُت. )ؤمشلت

 (:303)عض  1جدلُل خلُلي  

ضاص الخ٣ُ٣ُت:        ضاص  زِ ألٖا ال٢ت جغجِب ألٖا ضاص الخ٣ُ٣ُت ٖو زىام ٖملُتي الجم٘ والًغب في ألٖا

اض يالخ٣ُ٣ُ ا بٗض صعاؾت اإلاُل٣ت للٗضص الخ٣ُ٣ي وخل مخباًىاتهال٣ُمت  –ت م٘ ؤلازباث، الاؾخيخاط الٍغ

ضاص الخ –زىام ال٣ُمت اإلاُل٣ت ٟها وؤهىاٖها وج٣اعبهامخخالُاث ألٖا  –اإلاخخالُاث اإلادضوصة –٣ُ٣ُت حٍٗغ

زانُت  –ؤ٦بر خض ؾٟلي  –ؤنٛغ خض ٖلىي  –ٖال٢ت اإلاخخالُت اإلاخ٣اعبت بمخخالُت ٧ىش ي  –مخخالُت ٧ىش ي

اث ٖلى ج٣ا –ؤعقمُضؽ ً. الًٟاء ؤلا٢لُضي هىوي البٗض، جىبىلىظُا ٖلى الًٟاء  –عب اإلاخخالُاث هٍٓغ جماٍع

 ،  الجهاًاث والاجها٫ )الاؾخمغاع(.  ، اإلاخخالُاث واإلادؿلؿالث في الًٟاء  
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 (:304)عض   2جدلُل خلُلي 

 الجهاًاث والاجها1.٫مغاظٗت ماصعؽ في م٣غع جدلُل خ٣ُ٣ي       
ً
 –الخ٣ُ٣ُتمكخ٣ت الضوا٫  زهىنا

Rمكخ٣ت صالت في الًٟاء 
p

٢اٖضة  –٢اٖضة الؿلؿت –اجها٫ اإلاكخ٣ت –مبرهىت ال٣ُمت الىؾُى - 

الجهاًاث الٗٓمى والهٛغي، الخ٩امل، مخخالُاث  –مبرهىت جاًلىع  –الاقخ٣ا١ مً عجب ٖلُا  –لىبِخا٫

 ومدؿلؿالث الضوا٫ .

آ(:305)عض  1جدلُل مغهب  

ضاص اإلاغ٦بت، اإلاخباًىت اإلاشلشُت وحٗمُمها ٖلى         ضاص وقغوٍ الدؿاوي، جىبىلىظُا اإلاؿخىي ( n) ألٖا مً ألٖا

الثاإلاغ٦ب، الضوا٫ في اإلاخٛحر اإلاغ    .٦ب، الضوا٫ ألاولُت ، الخدٍى

آ(: 306)عض  2جدلُل مغهب  

لخ٣اعب اإلاىخٓم، جُب٤ُ ٖلى ٍت للمدؿلؿالث طاث الخضوص اإلاغ٦بت، الخ٩امل اإلاغ٦ب، اغ الضعاؾت الىٓ      

ج٩امل مدؿلؿلت  ن الغواؾب )البىاقي(، الى٣اٍ اإلاىٗؼلت، مبرهىت الغواؾب،اخؿب - مدؿلؿالث ال٣ىي 

 اإلاٗخل باؾخسضام مبرهىت الغواؾب.هذ في مى٣ُت ج٣اعبها بدؿاب الخ٩امل الخ٣ُ٣ي الىع 

آ(:308جدلُل غضصي ) عض 

، زانُت الخ٣اعب، الاؾخ٨ما٫ الخُي، الخل الٗضصي للمٗاصلت ؿلؿلت جاًلىع ، مدؿلؿلت ما٧لىعًٍمد      

ت(الىاخضة، الخل الٗضصي لىٓام مٗاصالث زُُت  ، ، خؿاب الخٟايل )الٟغو١ ألامامُت، الٟغو١ اإلاغ٦ٍؼ

مبؿىن، ٢اٖضة ؾمبؿىن ، ٢اٖضة قبه اإلاىدٝغ اإلاغ٦بت( ، ٢اٖضة ؾخؿاب الخ٩امل )٢اٖضة قبه اإلاىدٝغ

 ء.، جدلُل ألازُااإلاغ٦بت

اضت مضعؾُت     (:309)عض  1ٍع

اث ال٨خب اإلا٣غعة      ايُاث في الؿىىاث ) صعاؾت جدلُلُت ه٣ضًت ٖلمُت إلاىيٖى  (.9-7في الٍغ

اضت مضعؾُت   (:310)عض   2ٍع

ايُاث في الؿىىاث       اث ال٨خب اإلا٣غعة في الٍغ  ( .12-10)صعاؾت جدلُلُت ه٣ضًت ٖلمُت إلاىيٖى
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 (:311)عض  2مػاصالث جفاضلُت غاصًت 

ت ألاؾاؾُت، الخل الٗام،       خل مىٓىمت  مىٓىمت اإلاٗاصالث الخٟايلُت الٗاصًت الخُُت، اإلاهٟٞى

هُت في نىعة ااإلاٗاصالث الخٟايلُت الخُُت طاث اإلاٗامالث  الشابخت، خل اإلاٗاصلت الخُُت مً الغجبت الش

ُل، اإلاٗاصالث  –هٟغاصًت الىٓامُت( ، مىٓىمت قخىعم الى٣ُت الا  –مدؿلؿالث ال٣ىي )الى٣ُت الٗاصًت  لُٞى

 ، مٗاصلت لُجىضع، مٗاصلت الظؿحر.ٞى١ الهىضؾُت، مٗاصلت بِؿل

اض ي )عض   آ(:317مىطم ٍع

صعاؾت مى٤ُ ال٣ًاًا، صعاؾت ألاوؿ٣ت اإلاى٣ُُت ٚحر الغؾمُت، صعاؾت ألاوؿ٣ت اإلاى٣ُُت وبزباث 

ٟاث ٣٦ىاٖ ض اؾخضال٫، صعاؾت ألاوؿ٣ت اإلاى٣ُُت وبزباث مبرهىاتها التي حٗخمض مبرهىاتها التي حٗخمض ٖلى حٍٗغ

 ٣ُُت ٣٦ىاٖض اؾخضال٫، مى٤ُ ال٨م.ٖلى ج٩اٞااث مى

ؿُت آ(:400)عض  جطبُلاث جضَع

٤ بجاخت       ؿُت هى بٖضاص الُالب ٖملُا إلاغخلت التربُت الٗملُت ًٖ ٍَغ الهضٝ مً م٣غع الخُب٣ُاث الخضَع

ـ( صازل ال٩لُت مً ؤظل الٟغم للُالب إلاماعؾت الخ ضَعـ )٧ل خؿب جسههه( بكتى َغ٢ه )َغ١ الخضَع

ـ مً ظهت ازغي  ؤن ٨ًدؿب ـ الالػمت لالؾخٗضاص للتربُت الٗملُت مً ظهت، وللخضَع ُب٤ مهاعاث الخضَع .  ٍو

خضعب ٖلى  ـ الخضًشت والتي جم حُُٛتها الُالب ٖبر هظا اإلا٣غع ٍو زىاء م٣غعاث َغ١ ؤمسخل٠ َغ١ الخضَع

ب ٖلى بُٖاء الضعوؽ، والخسُُِ للضعؽ، الخضع  ـ الخانت، بما في طل٪ الخضٍع غ١ الخضَع َـ الٗامت َو

م، بو  ٖضاص الاؾئلت، واإلاىا٢كت، وجهمُم الامخداهاث، وجصخُدها، والخٗامل م٘ الُلبت، والخ٣ُُم والخ٣ٍى

٣ًىم بها اإلاٗلم مً ؾخسضام الخ٣ىُت في الخضَعـ، وظمُ٘ اإلاهاعاث واإلاهام الازغي التي اصاعة اله٠، و بو 

 هب الىٟؿُت والؿلى٦ُت والٗلمُت. ظمُ٘ الجىا

آ(:401مػاصالث جفاضلُت حؼةُت )عض 

 ميكإ اإلاٗاصلت الخٟايلُت الجؼثُت، اإلاٗاصلت الخٟايلُت الجؼثُت الخُُت مً الغجبت ألاولى، مٗاصلت بٟاٝ      

اإلاٗاصالث الخٟايلُت الجؼثُت مً الغجبت  وخل اإلاٗاصالث الخٟايلُت الجؼثُت مً الغجبت ألاولى ٚحر الخُُت ،

 هُت .االش

 (:403)عض  2ص حبر مجغآ

٠ ومٟاهُم ؤولُت وزىام ؤؾاؾُت( ، الخل٣اث الجؼثُت وزىانها، اإلاى٣ُت الصخُد      ت ـــــــــالخل٣اث )حٗاٍع
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٠ ومٟاهُم ؤؾاؾُت(، الٗال٢ت بحن اإلاى٣ُت الصخُدت واإلاجا٫، ممحز  وزىانها، اإلاجاالث )حٗاٍع

الخل٣ت واإلاجا٫، اإلاشالُاث وزىانها واإلاشالُاث الغثِؿُت، خل٣ت ال٣ؿمت وزىانها، الدكا٧ل الخل٣ي 

ت ألاولى في وزىانه، صعاؾت جإزحر الدكا٧ل ٖلى الخل٣اث الجؼثُت واإلاشالُاث، هىاة الدكا٧ل وزىانها ، الىٍٓغ

الدكا٧ل الخ٣ابلي للخل٣اث وجُب٣ُها، بىاء مجا٫ مً مى٣ُت صخُدت، اإلاشالُاث ألاولُت وزىانها في 

 ًلُت، صعاؾت بٌٗ الخل٣اث الهامت.الخل٣اث الخبضًلُت، اإلاشالُاث الٗٓمى وزىانها في الخل٣اث الخبض

 (:404مكغوع الخسغج  )عض 

٣ضمه لل٣ؿم ٦م٣ترح، زم ًجغي ًٖ اإلاىيٕى بدشا  اٖلمُ اًسخاع الُالب مىيىٖ       )خؿب جسههه(، ٍو

ٖلمُا مخدبٗا لخُىاث ومى جُت البدض الٗلمي الصخُذ بما في طل٪ جدضًض اإلاك٩لت، ظم٘  البُاهاث، 

جدلُلها، ٞاثضة البدض، الضعاؾاث الؿاب٣ت ًٖ مىيٕى البدض، هخاثج البدض، الخىنُاث، الخ. والٛغى مً 

ب الُالب ٖلى مكغوٕ الخسغط ه صعؾها ت ظغاء البدىر في مجاله ٖبر جُب٤ُ الُالب إلاٟاهُم ومباصبى جضٍع

 زال٫ الٟهى٫ الضعاؾُت الؿاب٣ت في ال٩لُت.  

 (:405بغمجت زطُت )عض 

اض ي إلاؿاثل بغمجت زُُت بؿُُت،       ٣ت البُ م٣ضمت وؤمشلت للىمىطط الٍغ هُت لخل مؿاثل امٟهىم الٍُغ

٣ت اإلابؿُت، مىٓىمت اإلاٗاصالث، مى٣ُت الخل والغئوؽ،البرمجت الخُُت وحكمل  الخدؿِىاث  الٍُغ

 البرمجت الصخُدت . اإلاخٛحراث اإلادضوصة، جدلُل الخؿاؾُت، ن،االا٢تر  )الخض٣ُ٢اث( الخؿابُت،

آ(:406جدلُل صالي )عض 

ت اإلاسخلٟت  - مخباًىت هىلضعومى٩ىٞؿ٩ي        ت  –الٟغاٚاث اإلاتًر  هار اإلاسخلٟتاٚاث بٞغا –الٟغاٚاث اإلاُٗاٍع

ت ه - ؼ، ِٞكغ، هٍٓغ ت ٍع ت ؤلاجمام اها، باهٍٓغ م٣ضمت ٖلى  –ٞغاٚاث هلبرث والىٓم اإلاخٗامضة  –هار وهٍٓغ

 جُب٣ُاث. –اإلاازغاث الخُُت واإلادضوصة ٖلى ٞغاٚاث مسخلٟت 

اضُاث )عض   ش الٍغ آ(:407جاٍع

في،         ايُاث، هبظة ًٖ الترار الخاٍع ش الٍغ ايُاث، واظب الٗغب ؤهمُت جاٍع ش الٍغ ؤهمُت صعاؾت جاٍع

اض ي، مكاهحر ٖلماء اإلاؿلمحن في في، جُىع الٗلم الٍغ ايُاث. واإلاؿلمحن هدى جغاثهم الخاٍع  الٍغ

آ(: 408بدىر الػملُاث )عض 

ـــب٩ي، ؤلاخال٫ )هٍٓغالخدلُل الك اإلاضزل بلى بدىر الٗملُاث، الى٣ل والخىػَ٘، مؿاثل الخسهُو،      ت ــــــــــــــــــــ
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ت ألالٗاب، الاؾدبضا٫(، ت اإلاسؼون و  هخٓاع اإلاٟهىم وألاهٓمت والخلى٫،نٟٝى الا  هٍٓغ اإلاٟاهُم هٍٓغ

 الا٢خهاصًت وخؿاب الخل.

آ(:409مػاصالث جياملُت )ع ض 

ضهىلم الخ٩املُت الخُُت .مٗاصالث ٞىلخحرا الخ٩املُت، مٗاص  الث ٍٞغ

ت اللُاؽ  )عض  آ(:410هظٍغ

اث، ٢ابلُت الٗض، الضالت اإلامحزة         صعاؾت ؤهىإ الجبىع اإلاسخلٟت ، قبه الخل٣ت،  -م٣ضمت ًٖ اإلاجمٖى

ت ٖلى –σالخل٣ت، الخ٣ل، الخل٣ت الخ٣ل مً همِ  اث ٖلى ال٣ُاؽ اإلاٗٞغ ، (σ-Algebra) ال٣ُاؽ وهٍٓغ

اث ٖلى ال٣ُاؽ اإلاجمىٖاث  -الخاعجي  الٟغاٙ ال٣ابل لل٣ُاؽ، ٞغاٙ ال٣ُاؽ، ال٣ُاؽ الخاعجي، هٍٓغ

ًاء ال٣ُاؽ، ج٩امل لىبُج   جُب٣ُاث. –اإلا٣ِؿت، صوا٫ ٞو
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 قطى انرتبيت اخلبصت
 أهضاف اللؿم   : 

  ــــت ماهلــــت للٗمــــل فــــي مجـــــا٫ التربُــــت الخانــــت ج٩ــــىن ٢ــــاصعة ٖلــــى ج٣ــــضًم الخــــضماث بٖــــضاص ٧ــــىاصع جغبٍى

بُت لظوي الاخخُاظاث الخانت.  ت والخٗلُمُت والخإهُلُت والخضٍع  التربٍى

  ــــت للٗمـــل مــــ٘ هــــظه الٟئــــت  فـــي مسخلـــ٠ البِئـــاث جـؼوٍــــض الُــــالب باإلاهــــاعاث والخبـــراث الخُب٣ُُـــت الالػمـ

 .الخٗلُمُت

  عبــــِ الجامٗــــت بماؾـــــؿاث اإلاجخمــــ٘ وطلــــ٪ مـــــً زـــــال٫ جبــــاص٫ الخبــــراث، و٦ــــظل٪ ؤلاؾــــهام فــــي ج٣ـــــضًم

 الخلى٫ الٗلمُت للمك٨الث التي ًىاظهها اإلاٗى٢ىن في اإلاجخم٘.

  ــــــغ١ ـــــــغ ؤؾــــــالُب ألاصاء الخٗلُمــــــي مـــــــً زــــــــال٫ البدــــــض الٗلمــــــي الؾخدـــــــضار ؤؾــــــالُب ومىاهـــــــج َو جُـٍى

ؿُت ؤ٦ثر ٦ٟاءة.  جضَع

 ـاعاث مُضاهُت مخ٨ـغعة للمٗاهــض واإلاغا٦ـؼ والــضوع بوكاء اإلا ٗامل التي جسـضم هـظا الخسهو وال٣ُام بـٍؼ

الاظخماُٖـــت الخ٨ــــىمُت وألاهلُــــت التـــي جًـــم قغاثــــذ مسخلٟـــت مــــً هــــظه الٟئـــت الخــــانت مــــً مىهـــىبحن 

 ومٗى٢حن، والخغوط بخهىعاث وز٣ُت ٖجهم

 َ بُٗــــت مخمحــــزة، خُــــض ًًــــم الٗـضًـــــض مـــــً ألاهـــــضاٝ البدــــض الٗلمــــي فــــي مجــــــا٫ التربُــــت الخـــــانت طو

 ؤلاوؿاهُت باإلياٞت لؤلهضاٝ الٗلمُت.

  جهم  زــــال٫ ؾـــىىاث الــــضعاؾت بال٣ؿـــم لخهـــبذ لـــضحهم ــــج ٖىانـــغ لــــضحهم زلُٟـــت ٖلمُــــت ٖبـــر ج٩ـــٍى جسـٍغ

 ال٣ضعة ٖلى ج٣ضًم خلى٫ ٖلمُت إلاك٨الث مجخمٗاتهم.

  للمٗــاًحر الـــضو 
ً
٣ــا ــض مــً ال٨ٟــاءة الٗلمُــت والخٗلُمُــت بخـــضار الجـــىصة الكــاملت ٞو لُت للجـــىصة والتــي جٍؼ

 الاؾـتراجُجُاثلــظوي الاخخـُاظـاث الخـانــت, مـــً زـــال٫ جـ٣ــضًــم ؤخـــضر ألاؾالُــب والُــغ١ واإلاـىاهــج و 

 والخ٣ىُاث الخٗلُمُت

 ٗــض هــظا  جُـــمذ ال٩لُــت بلــى اؾــخ٨ما٫ اإلاىٓىمــت الخٗلُمُــت مـــً زـــال٫ ٞــخذ ؤ٢ؿــام للضعاؾــاث الٗلُــا َو

 الهضٝ  هضٞا  ٖلمُا ومجخمُٗا مٗا. 
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  إلابـــضؤ ج٩ــاٞا الٟـــغم فـــي 
ً
وكــغ ز٣اٞـــت خ٣ــى١ ؤلاوؿـــان وطلــ٪ ألن ال٩ـــل فــي خــــ٤ الخُــاة ؾـــىاء، وبخ٣ا٢ــا

 الخٗلُم والٗمل والخُاة.

  ج٣ـضًـم بـغامـج ؤلاعقاص ألاؾغي, ألؾغ ألا ـخام طوي الاخخُاظـاث الخانـت لخد٣ُـ٤ الخ٩امـل والخـىاػن

ت والىٟؿُت.في الخضمت   التربٍى

  ٟــا٫ طوي ــت والٗلمُــت والخٗــاون مــ٘ اإلااؾـــؿاث الاظخماُٖــت التــي حٗجــى باأَل ج٣ـضًـــم الاؾدكــاعاث التربٍى

 الاخخُاظاث الخانت.

 

 Department Required Coursesيقرراث ختصصيت إنساييت )يتطهببث انقطى(  

آمخطلباث امللغعآآالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث

غضص 

الؿاغاث 

آالىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

آالػملي

Course Name Course # 

 - 2 - 2 مضزل بلى التربُت الخانت 100ث ر  1
Introduction to Special 

Education 
SE 100 

 101ث ر  2
مضزل إلاماعؾت الخضمت 

 الاظخماُٖت
2 - 2 - 

Introduction to Social 

Service Practice 
SE 101 

 School Health Education SE 102 - 2 - 2 جغبُت صخُت مضعؾُت 102ث ر  3

 Music Education SE 104 1 1 - 2 جغبُت مىؾ٣ُُت 104ث ر  4

 Hearing Impairment SE 105 - 2 100ث ر  2 بٖا٢ت ؾمُٗت 105ث ر  5

ت 106ث ر  6  Visual Impairment SE 106 - 2 100ث ر  2 بٖا٢ت بهٍغ

 - 2 100ث ر  2 بٖا٢ت ظؿمُت وصخُت 107ث ر  7
Physical and Health 

Disability 
SE 107 

 108ث ر  8
مٟاهُم ومهُلخاث في 

 التربُت الخانت
 - 2 100ث ر  100ث ن  2

Concepts and Terms in 

Special Education 
SE 108 

ُُٟت 109ث ر  9  Functional Art Education SE 109 1 1 - 2 جغبُت ٞىُت ْو

 110ث ر  10
لظوي  مماعؾت اظخماُٖت

ا٢ت  ؤلٖا
 - 2 101ث ر  2

Social Practice for 

Individuals with Special 

Needs 

SE 110 

 2 بٖا٢ت ٣ٖلُت 200ث ر  11
 106ث ر  105ث ر 

 107ث ر 
2 - Mental Disability SE 200 

اًت اإلاىهىبحن واإلابضٖحن 201ث ر  12  2 ٖع
 106ث ر  105ث ر 

 107ث ر 
2 - 

Care about the Gifted and 

Talented 
SE 201 

 Psychology of Play SE 202 - 2 203ث ن  100ث ن  2 ٖلم هٟـ اللٗب 202ث ر  13

 - 2 203ث ن  100ث ن  2 جىظُه وبعقاص هٟس ي 203ث ر  14
Psychological Guidance 

and Counseling 
SE 203 
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آمخطلباث امللغعآآالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث

غضص 

الؿاغاث 

آالىظغيآ

 غضص

الؿاغاث 

آالػملي

Course Name Course # 

 204ث ر  15
مهاعاث جإهُلُت للٟئاث 

 الخانت
 1 1 110ث ر  2

Rehabilitation Skills for 

Individuals with Special 

Needs 

SE 204 

 - 2 200ث ر  201ث ن  2 نٗىباث الخٗلم 205ث ر  16

Learning Disabilities for 

the Individuals with 

Special Needs 

SE 205 

 Behavioral Disturbance SE 206 - 2 203ث ر  200ث ن  2 ايُغاباث ؾلى٦ُت 206ث ر  17

 207ث ر  18
مهاعاث جىانل لظوي 

 الاخخُاظاث الخانت
 2 2 204ث ر  110ث ر  4

Communication Skills for 

the Individuals with 

Special Needs 

SE 207 

 Sign Language SE 208 1 1 204ث ر 110ث ر  2 ؤلاقاعة والخساَبلٛت  208ث ر  19

 - 2 110ث ر  2 بصاعة ماؾؿاث اظخماُٖت 209ث ر  20
Social Institutions 

Management 
SE 209 

 Special Physical Education SE 210 1 1 - 2 جغبُت بضهُت زانت 210ث ر  21

 211ث ر  22
ٞغو١ ٞغصًت لظوي 

 الخانتالاخخُاظاث 
2 - 2 - 

Individualistic Differences 

among the Individuals 

with Special Needs 

SE 211 

 300ث ر  23
ٗاث لظوي  ٢ىاهحن وحكَغ

 الاخخُاظاث الخانت
 - 2 209ث ر  200ث ن  2

Laws and Legislations for 

the Individuals with 

Special Needs 

SE 300 

 301ث ر  24
لظوي جهمُم بغامج 

 الاخخُاظاث الخانت
 1 2 211ث ر  3

Program designing for the 

Individuals with Special 

Needs 

SE 301 

 - 2 206ث ر  2 حٗضًل الؿلى٥ 302ث ر  25
Behavior Adjustment 

(Correction) 
SE 302 

 Physiological Psychology SE 303 - 2 211ث ر  2 ٖلم الىٟـ الٟؿُىلىجي 303ث ر  26

 304ث ر  27
ازخباعاث وم٣اًِـ التربُت 

 الخانت
 1 1 211ث ر  2

Tests and Measurements 

in Special Education 
SE 304 

 Speech Disorder SE 305 - 2 303ث ر  2 ايُغاباث الى٤ُ وال٨الم 305ث ر  28

اث الشخهُت 306ث ر  29  Personality Theories SE 306 - 2 211ث ر  2 هٍٓغ

 Special Teaching Methods SE 307 - 2 303ث ن  202ث ن  2 َغاث٤ جضَعـ زانت 307ث ر  30

 Psychological Testing SE 308 1 1 401ث ن  2 ازخباعاث هٟؿُت 308ث ر  31

 Special Education Lab SE 309 2 - 301ث ر  2 مٗمل التربُت الخانت 309ث ر  32

 Early Intervention SE 400 - 2 303ث ر  207ث ر  2 جضزل مب٨غ 400ث ر  33

 401ث ر  34
ٖلم الىٟـ الُٗاصي 

 )ؤلا٧لُي٩ُي(
 Clinical Psychology SE 401 - 2 304ث ر  401ث ن  2

ؿُت 402ث ر  35  Teaching Applications SE 402 2 2 307ث ر  301ث ر  4 جُب٣ُاث جضَع
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آمخطلباث امللغعآآالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث

غضص 

الؿاغاث 

آالىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

آالػملي

Course Name Course # 

 4 مكغوٕ الخسغط 404ث ر  36

وبهجاػ  301ث ن 

% مً مىاص 75

 لخسهو

- 4 Graduation Project SE 404 

   18 61  79 مجمٕى الىخضاث  

 

 Supportive Courses - ادلقرراث انعهًيت ادلطبنذة

آالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث
مخطلباث 

آامللغعآ

غضص الؿاغاث 

آالىظغيآ

غضص الؿاغاث 

آالػملي
Course Name Course # 

 Principles of Statistics ST 100 - 2 - 2 مباصت بخهاء 100ح ا  1

 406ث ر  2
ٟا٫ لظوي  اى ألَا ٍع

 الاخخُاظاث الخانت
2 - 2 - 

Kindergartens for 

individuals of special needs 
SE 406 

 408ث ر  3
مباصت  ٖلىم 

 مضعؾُت
2 - 2 - 

Principles of School 

Sciences 
SE 408 

 410ث ر  4
ٖلم الىٟـ 

 الاظخماعي
2 - 2 - Social Psychology SE 410 

ايُاث 407 عى 5  Principles of Math SE 417 - 2 - 2 مباصت ٍع

    10  10 مجمٕى الىخضاث  

 

 Elective Courses -ادلىاد االختيبريت 

ت.   ًسخاع الطالب ما ٌػاصٌ أعبؼ وخضاث مً املىاص الازخُاٍع

آالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث
مخطلباث 

آامللغعآ

غضص 

الؿاغاث 

آالىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

آالػملي

Course Name Course # 

ت 409ث ر  1  Human Development SE 409 - 2 - 2 جىمُت بكٍغ

 Educational Sociology SE 411 - 2 - 2 ٖلم اظخمإ جغبىي  411ث ر  2

ش الخًاعة ؤلاؾالمُت 412ث ر  3  - 2 - 2 جاٍع
History of the Islamic 

Civilization 
SE 412 

 Family Islamic Rules AL 117 - 2 - 2 ؤخ٩ام الاؾغة ٫117 ٕ   4

اث٠ ؤًٖاء ؤلاوؿان 105م ٝ  5  Human Physiology CT 105 - 2 - 2 ٖلم ْو
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 ادلىاد وانىحذاث وعذد انطبعبث دلتطهببث انتخرج ببنقطىعذد  إمجبيل

 غضص الؿاغاث الػملي غضص الؿاغاث الىظغيآ غضص الىخضاثآغضص املىاصآاملخطلباثآث

 2 18 20 10 مخُلباث الجامٗت 1

 4 20 24 11 مخُلباث ال٩لُت 2

 18 61 79 36 مخُلباث ال٣ؿم 3

 - 10 10 5 اإلاىاص اإلاؿاهضة 4

تاإلاىاص  5  - 4 4 2 الازخُاٍع

 24 23 137 64آمخطلباث الخسغج 6
 

 

 تىصيف خمتصر دلقرراث قطى انرتبيت اخلبصت

 (: آ100مضزل ئلى التربُت الخانت ) ث ر 

ا٢ـت        ت مٟهىم التربُت الخانت ، و الخٍٗغ٠ بالٟئاث الٛحـر ٖاصًـت وهـي ٞئـاث ؤلٖا تهضٝ هظه اإلااصة بلى مٗٞغ

ت،  ، الؿــمُٗت، الجؿــضًت، نــٗىباث الــخٗلم ، مكــا٧ل الىُــ٤ و ال٨ــالم( الاهٟٗالُــتاإلاسخلٟــت )ال٣ٗلُــت، البهــٍغ

في  ــــت الخُــــىع الخــــاٍع ئــــت )اإلاخٟــــى٢حن و اإلاىهىبحن(.٦مــــا تهــــضٝ بلــــى مٗٞغ ٟــــا٫ الٛحــــر ٖــــاصًحن،ٞو         لخُــــىع جغبُــــت ألَا

ا٢ت و ٦ُُٟت حشخُهها و جهيُٟها و البرامج و الخضماث التي ج٣ضم لهم. ت ؤهم ؤؾباب ؤلٖا  و مٗٞغ

آ  آ( :101)أ ح مباصب إلاخهاء 

ايُاث.جىن٠ُ هظه اإلااصة ً       ىظض يمً جىن٠ُ مىاص ٢ؿم الٍغ

آ(:101مضزل ملماعؾت الخضمت الاحخماغُت )ث ر 

ـت ٞلؿـٟتها وؤهـضاٞها ، و مـضي        الهضٝ مً هظه اإلااصة هى الخٗٝغ ٖلى بضاًـت الخضمـت الاظخماُٖـت ، و مٗٞغ

 .  ٦ما تهضٝ بلى جىمُت الٗضًض مً اإلاهاعاث لضي الُالب اعجباَها بالتربُت الخانت.

آ(:102جغبُت صحُت ومضعؾُت )ث ر 

 ٝغ ٖلىـــــــــــاإلا٣ضمت لؤلَٟا٫ في ؾً اإلاضعؾت، و الخٗ تهضٝ هظه اإلااصة بلى الخٗٝغ ٖلى الخضماث الصخُت     
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اإلا٣هـــــــىص بالتربُـــــــت الصـــــــخُت ومـــــــا ًخٗلـــــــ٤ بالٗـــــــاصاث الصـــــــخُت و ؾـــــــىء الخٛظًـــــــت و الٗىامـــــــل اإلاغيـــــــُت ، وصوع  

٦مـا تهـضٝ بلـى ب٦ؿـاب الُالـب مهـاعة ج٣ـضًم  اإلااؾؿت الخٗلُمُت في التربُت الصخُت ، و الى٢اًت مً ألامـغاى.

 ولُت و الخمٍغٌ الظاحي.ٗاٞاث ألا ؤلاؾ

آ(:104جغبُت مىؾُلُت ) ث ر 

ـــت ؤهمُـــت اإلاىؾـــ٣ُى و        ـــت ٖىانـــغها، ٦مـــا تهـــضٝ بلـــى مٗٞغ ـــ٠ اإلاىؾـــ٣ُى و مٗٞغ تهـــضٝ هـــظه اإلاـــاصة بلـــى حٍٗغ

صوعهــــا فــــي جىمُــــت ٧اٞــــت ظىاهــــب  خهــــُت الُٟــــل مــــً الىاخُــــت ال٣ٗلُــــت، الجؿــــمُت، الاظخماُٖــــت، والىٟؿــــُت 

٣ُي ٧ىؾـــــُلت ٖالظُـــــت لـــــبٌٗ طوي الاخخُاظـــــاث الخانـــــت، و بصعا٥ صوع اإلاىؾـــــللُٟـــــل الٗـــــاصي و الُٟـــــل مـــــً 

 الخاالث.

آ(:105ئغاكت ؾمػُت )ث ر 

ا٢ـــــت الؿـــــمُٗت، و ألاؾـــــباب اإلااصًـــــت لهـــــا، و َـــــغ١       ـــــ٠ ؤلٖا اث التـــــي جخًـــــمجها هـــــظه اإلاـــــاصة هـــــي حٍٗغ اإلاىيـــــٖى

ا٢ت غ١ الى٢اًت مجها. ٦ما جىضح ؤزغ ؤلٖا ٖلـى مٓـاهغ الىمـى، واخخُاظـاث  ٢ُاؾها، و حشخُهها و زهاثهها َو

ا٢ـت فـي مجـا٫ الخىانـل والـخٗلم  هظه الٟئت ، والخٗٝغ ٖلى البـرامج والخـضماث الخانـت التـي جٟغيـها هـظه ؤلٖا

ب اإلانهي.  ألا٧اصًمي والخ٠ُ٨ والخضٍع

آ(: آ105)م ف وؿان  غضاء إلاأغلم وظاةف 

 .  ىظض يمً جىن٠ُ مىاص مٗلم ٞهلج       

ت )ث ر  آ(:106ئغاكت بهٍغ

ت وؤهـــــم       ا٢ـــــت البهـــــٍغ تهـــــضٝ هـــــظه اإلاـــــاصة بلـــــى الخٗـــــٝغ ٖلـــــى خاؾـــــت ؤلابهـــــاع و ٦ُُٟـــــت ٖملهـــــا، و مٟهـــــىم ؤلٖا

مهُلخاتها، وؤؾبابها، و جهيُٟاتها، و َغ١ الى٢اًـت مجهـا ، و جدضًـض ؤزغهـا ٖلـى الىمـى وؤهمُـت الغئٍـت اإلاخب٣ُـت. 

 ، وؤهــم ؤؾــالُب 
ً
ا ــت، الىٟؿــُت، ٦مــا تهــضٝ بلــى الخٗــٝغ ٖلــى خاظــاث اإلاٗــا٢حن بهــٍغ ـ والبــرامج )التربٍى الخــضَع

 بغامج الخضزل اإلاب٨غ.والاظخماُٖت( و 

آ(:107ئغاكت حؿمُت و صحُت )ث ر 

ا٢ــت الجؿــمُت والصــخُت، وجهــيُٟاتها وؤؾــبابها،  والخٗــٝغ       تهــضٝ هــظه اإلاــاصة بلــى الخٗــٝغ ٖلــى مٟهــىم ؤلٖا

 ألاؾالُب الخٗلُمُت.ٖلى البرامج والخضماث اإلا٣ضمت لهظه الٟئت، وج٠ُُ٨ الىؾاثل و
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آ:(108مفاهُم و مهطلحاث في التربُت الخانت )ث ر  

 فـي مجـا٫ التربُـت الخانـت، و     
ً
ـت اؾـخسضاما ـ٠ الُلبـت بـإ٦ثر اإلاهـُلخاث ؤلاهجلحًز تهضٝ هظه  اإلااصة بلى حٍٗغ

ـــب مٗـــ مٗـــاويحؿـــاٖضهم فـــي ٞهـــم  بػالـــت وي ألالٟـــاّ و اإلاهـــُلخاث و اهـــظه اإلاهـــُلخاث .٦مـــا حؿـــاٖض ٖلـــى ج٣ٍغ

ر٥ بــحن اإلاخسههــحن فــي هــظا اللــبـ والٛمــىى فــي ٞهــم صالالتهــا بمــا ٣ًلــل مــً نــٗىبت الىنــى٫ بلــى ٞهــم مكــت

 اإلاجا٫.

آ(:109جغبُت فىُت وظُفُت )ث ر 

ُٟتهـــا فـــي جىمُـــت الؿـــلى٥ وب٦ؿـــاب اإلاهـــاعاث الٟىُـــت        جخًـــمً هـــظه اإلاـــاصة الخٗـــٝغ ٖلـــى ؤهمُـــت الٟىـــىن و ْو

ب ٖلــى اؾــخسضام مسخلــ٠ ألاصواث الٟىُــت و الدكــ٨ُلُت الالػمــت لؤلَٟــا٫ طوي  الاخخُاظــاث الخانــت ، و الخــضٍع

ىبت.  و ٚحرها لخد٤ُ٣ ألاهضاٝ الؿلى٦ُت اإلاٚغ

آ(: آ110لظوي إلاغاكت )ث ر  احخماغُتمماعؾت 

ــت للمماعؾــت الاظخماُٖــت مــ٘       جخًــمً هــظه اإلاــاصة وكــإة اإلاماعؾــت الاظخماُٖــت، و مٟهىمهــا، و ألاؾـــ الىٍٓغ

 خماعي م٘ طوي الاخخُاظاث الخانت.الٟئاث الخانت. و ؤهم مهاعاث اإلاماعؾت اإلاهىُت لالزخهاص ي الاظ

آ(: 117) ٌ ع أخيام ْلاؾغة 

 .جىظض يمً جىن٠ُ مىاص ٢ؿم اللٛت الٗغبُت     

آ(:200ئغاكت غللُت )ث ر 

ا٢ــــــت ال٣ٗلُــــــت ، و       في إلاٟهــــــىم ؤلٖا ٟــــــاث الُبُــــــت، و الىٟؿــــــُت، و جخًــــــمً هــــــظه اإلاــــــاصة الخُــــــىع الخــــــاٍع الخٍٗغ

الاظخماُٖـــــت لهـــــا، و ؤؾـــــبابها و َـــــغ١ الى٢اًـــــت مجهـــــا. ٦مـــــا جخًـــــمً َـــــغ١ ٢ُاؾـــــها و حشخُهـــــها، و زهاثهـــــها و 

ا٢ــــت ال٣ٗلُــــت، و البــــرامج ووا٢ــــ٘ زــــضماث التربُــــت  ، و اإلاكــــ٨الث اإلاغجبُــــت بٓــــاهغة ؤلٖا
ً
خاظــــاث اإلاٗــــى٢حن ٣ٖلُــــا

.الخان
ً
 ت للمٗى٢حن ٣ٖلُا

آ(:201واملبضغحن )ث ر  عغاًت املىهبحن

ـاث طاث       تهضٝ هظه اإلااصة بلى الخٗٝغ ٖلى مٗجى اإلاىهبت و ؤلابضإ و الخٟـى١ ، وؤهـم زهاثهـها ، و الىٍٓغ

بًجابُت هدـى جغبُـت وحٗلـُم اإلاىهـىبحن و اإلابـضٖحن. ومؿـاٖضة  اججاهاثالهلت و جُب٣ُاتها. ٦ما تهضٝ بلى جىمُت 

ىهـــىبحن واإلابـــضٖحن ، و البـــرامج الخانـــت بهـــم مجهـــا: بغهـــامج ؤلازـــغاء اإلاضعســـ ي الُلبـــت ٖلـــى جىمُـــت مهـــاعاث حٗلـــُم اإلا
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صوع اإلاجخمــ٘ اإلاــضوي فــي  الكــامل. وتهــضٝ ؤًًــا بلــى الخٗــٝغ ٖلــى ؤؾــالُب ال٨كــ٠ ٖــً اإلاىهــىبحن و اإلابــضٖحن و 

اًتهم.  ٖع

آ(:202غلم هفـ اللػب )ث ر 

ــــ٠ بٗلــــم هٟـــــ اللٗــــب و ؤهمُخــــه،        ــــت، ٦مــــا جىضــــح جخًــــمً هــــظه اإلاــــاصة الخٍٗغ اثٟــــه التربٍى وؤهضاٞــــه، و ْو

اجه. ٣ت مً َغ١ الٗالط الىٟس ي ، و جٟؿحر هٍٓغ  ؤهىإ اللٗب و ٦ُُٟت اؾخسضام اللٗب ٦ٍُغ

آ(:203جىحُه وئعقاص هفس ي )ث ر 

تهضٝ هظه اإلااصة بلـى الخٗـٝغ ٖلـى مٟهـىم الخىظُـه و مٟهـىم ؤلاعقـاص و الٟـغ١ بُجهمـا، و ألاؾــ التـي ج٣ـىم       

ــــاث ٖلحهــــا ٖم لُــــت ؤلاعقــــاص، وؤهمُخــــه لــــظوي الاخخُاظــــاث الخانــــت و ؤؾــــغهم ، و ؤهضاٞــــه. و الخٗــــٝغ ٖلــــى هٍٓغ

ب الُلبـــــت ٖلـــــى َبُٗـــــت الخـــــضماث ؤلاعقـــــاصًت التـــــي ًم٨ـــــً  ؤلاعقـــــاص الىٟســـــ ي و جُب٣ُاتهـــــا. ٦مـــــا تهـــــضٝ بلـــــى جـــــضٍع

ؾـغ طوي الاخخُاظـاث الخا
ُ
نـت مـً خُـض ج٣ـضًمها لـظوي الاخخُاظـاث الخانـت، و حؿـلُِ الًـىء ٖلـى َبُٗـت ا

ـــــت مجـــــاالث بعقـــــاصهم و )مكـــــ٨التهم، خاظـــــاتهم، و مخُلبـــــاتهم ( والًـــــٍٛى الىٟؿـــــُت التـــــي ًىاظهىجهـــــا ، و  مٗٞغ

 جىظحههم.

آ(:204مهاعاث جأهُلُت للفئاث الخانت  )ث ر 

جدىاو٫ هظه اإلااصة حٍٗغ٠ ٖملُتي الخإهُل وبٖاصة الخإهُـل و الٟـغ١ بُجهمـا، وؤهمُـت الخإهُـل وؤهىاٖـه وصوع       

زهــــاجي الخإهُــــل فــــي ٧ــــل هــــٕى مجهــــا ، وألاؾـــــ واإلابـــــاصت التــــي ج٣ــــىم ٖلحهــــا ٧ــــل مــــً ٖملُتــــي الخإهُــــل و بٖـــــاصة ا

ــــــت التـــــي ج٣ــــــضم للمٗـــــى٢حن مجهــــــا           ) َبُــــــت،  الخإهُـــــل.  و جدىــــــاو٫ ؤًًـــــا الخٗــــــٝغ ٖلـــــى الخــــــضماث الخإهُلُـــــت اإلاخىٖى

ـــــت، و مهىُـــــت( واإلاهـــــاعاث ألاؾاؾـــــُت خـــــى  ٫ البـــــرامج اإلاؿـــــخسضمت لدؿـــــهُل اظخُـــــاػ و هٟؿـــــُت، و اظخماُٖـــــت، وجغبٍى

 هضماط في اإلاجخم٘ بإ٢ل ٢ضع مً الهٗىباث و اإلاك٨الث.هخ٣الُت لال اإلاٗى٢حن اإلاغاخل الا 

آ(:205نػىباث الخػلم )ث ر 

٠ الهـٗىبت الخٗلُمُـت ، وؤؾـبابها         في في مجا٫ نٗىباث الخٗلم ، و حٍٗغ حكمل هظه اإلااصة الخُىع الخاٍع

٦مـا حكـمل  زهاثهها، الٟغ١ بحن نـٗىباث الـخٗلم و بـِء الـخٗلم و الخسلـ٠ ال٣ٗلـي البؿـُِ.، و ؤهىاٖها، و 

ــت  لجمُــ٘ اإلاغاخــل َــغ١ حشــخُو نــٗىباث الــخٗلم ، و َــغ١ ال٨كــ٠ ٖجهــا ، و ؤهــم البــرامج و الخــضماث التربٍى

ت اإلاسخلٟت.  الٗمٍغ
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آ(:206اضطغاباث ؾلىهُت )ث ر 

الؿــلى٦ُت ، و جىضــح ؤؾـــبابها و جهــيُٟاتها و زهاثهــها، وتهـــخم  جخًــمً هــظه اإلاــاصة مٟهـــىم الايــُغاباث      

بخىيُذ ؤؾالُب حشخُو وج٣ُُم الايـُغاباث الؿـلى٦ُت، والبـرامج و ؤؾـالُب الخـضَعـ و اإلاىـاهج و ألاويـإ 

 الخٗلُمُت اإلاالثمت لهظه الٟئت.

آ(:207مهاعاث جىانل لظوي الاخخُاحاث الخانت )ث ر 

خٗــٝغ ٖلــى اإلاهــاعاث ألاؾاؾــُت فــي الخىانــل مــ٘ طوي الاخخُاظــاث الخانــت وتهــضٝ تهـضٝ هــظه اإلاــاصة بلــى ال      

ب الى٣ُــي و اللٛــىي و   والخــضٍع
ً
ا ــل للمٗــا٢حن بهــٍغ ــ٠ الُلبــت ٖلــى لٛــت ؤلاقــاعة للهــم ، ولٛــت بٍغ ؤًًــا بلــى حٍٗغ

 ؤؾالُب الخىانل الخس ي و الجؿمي. الخمُحز بحن

آ(:208لغت إلاقاعة و الخساطب )ث ر 

ب الُلبـ جخًمً هظه     ، و جـضٍع
ً
ت ـاإلااصة الخٗٝغ ٖلى ٖملُت الخىانل الكـٟهي و الُـضوي مـ٘ اإلاٗـى٢حن ؾـمُٗا

 ٖلى الته ـي ألانـبعي لؤلع٢ـام والخـغوٝ ال جاثُـت 
ً
ب ٖملُا اتها، و الخضٍع ٖلى ؤهىإ ؤلاقاعاث ومهاصعها ومؿخٍى

 هم.ضاص ٢امىؽ بقاعي ٖغبي مىخض للومساعط الخغوٝ. والخٗٝغ ٖلى ظهىص بٖ الٗغبُت

آ(:209ئصاعة مإؾؿاث احخماغُت )ث ر 

ب الُلبـــــت ٖلــــى ال٨ٟاًـــــاث واإلاهـــــاعاث       جدىــــاو٫ اإلاـــــاصة مٟهـــــىم ؤلاصاعة و مباصئهــــا، و ؤهمُتهـــــا، ٦مـــــا جدىــــاو٫ جـــــضٍع

ت  و الٟىُت. ألاؾاؾُت للٗمل في مجا٫ ؤلاصاعة . و جىضح ؤهم الجىاهب و اإلاماعؾاث ؤلاصاٍع

آ(:210جغبُت بضهُت زانت  )ث ر 

ا٢ت البضهُـت، و ؤهىاٖهـا و ألاؾـباب اإلااصًـت لهـا ،       ٠ التربُت البضهُت ،و حٍٗغ٠ ؤلٖا تهضٝ هظه اإلااصة بلى حٍٗغ

ٟـــــا٫ طوي الاخخُاظـــــاث الخانـــــت، و جىمُـــــت اإلاٟـــــاهُم  ـــــت صوع التربُـــــت البضهُـــــت فـــــي همـــــى ألَا ٦مـــــا تهـــــضٝ بلـــــى مٗٞغ

ُــت اإلاغجبُــت بمماعؾــت اليكــاٍ البــضوي. والخٗــٝغ ٖلــى ٦ُُٟــت ج غ اللُا٢ــت البضهُــت اإلاغجبُــت بالصــخت و اإلاٗٞغ ُــٍى

غ جىمُـــت الًٗـــالث ال٨بحـــرة و الض٣ُ٢ـــت و الخـــأػع الخغ٧ـــي.  و جىضـــح هـــظه اإلاـــاصة  اليكـــاٍ البـــضوي ، و ٦ُُٟـــت جُـــٍى

 الٟغ١ بحن التربُت البضهُت الخانت و التربُت البضهُت الٗامت.

آ (:211فغوق فغصًت )ث ر 

ت مٟهىم الٟغو١ الٟغصًت، و ؤهىاٖها، و الٗىامل اإلاـازغة فـي الٟـغو١ الٟغصًـت. ٦مـا      تهضٝ هظه اإلااصة بلى مٗٞغ

ت ٦ُُٟت مغاٖاتها و مضي اعجباَها ب٩ل ٞئت مً ٞئاث طوي   الخانت. الاخخُاظاثتهضٝ بلى مٗٞغ
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ػاث لظوي الاخخُاحاث الخانت )ث ر  آ(:300اللىاهحن و الدكَغ

ــــ٠ الُالــــب بــــإهم الخ٣ــــى١ التــــي جخًــــمً خــــ٤ اإلاٗــــا١ فــــي الخٗلــــُم والصــــخت و تهــــضٝ هــــظه اإلاــــا     صة بلــــى حٍٗغ

ٗاث التـي حؿـحر  ـت ا٫ ٢ـىاهحن والدكـَغ الٗمل، و خ٣ه ٦ًٗى ٌٗخمـض ٖلُـه فـي بىـاء اإلاجخمـ٘ . ٦مـا تهـضٝ بلـى مٗٞغ

 الاخخُاظاث الخانت. التي ج٣ضم زضماتها لظوي  ٖمل اإلااؾؿاث و اإلاغا٦ؼ 

آ(:301جهمُم بغامج لظوي الاخخُاحاث الخانت )ث ر 

ــــت و الٗالظُـــــت               تهــــضٝ هــــظه اإلاـــــاصة بلــــى جؼوٍــــض الُلبـــــت بــــإهم ؤؾـــــ و ٢ىاٖـــــض بىــــاء و جهــــمُم البـــــرامج التربٍى

ب الُلبـــت  و بـــغامج حٗلـــُم اإلاهـــاعاث ، و بـــغامج الخـــضزل اإلاب٨ـــغ لـــظوي الاخخُاظـــاث الخانـــت، ٦مـــا تهـــضٝ بلـــى جـــضٍع

و جدلُـــــل همـــــاطط جهـــــمُم البـــــرامج ، وؤن ٌؿـــــخُُ٘ الُالـــــب ٦خابـــــت الخُـــــِ و ألاهـــــضاٝ و ازخُـــــاع  ٖلـــــى بٖـــــضاص

اث البرهامج بما ًدى  اؾب م٘ ٧ل ٞئت مً الٟئاث الخانت.مدخٍى

آ(:302حػضًل الؿلىن )ث ر 

٣ـــت لخُٛحـــر ؾـــلى٥ ؤلاوؿـــان ، و جىضـــح ؤًًـــا الٟىُـــاث و        جىضـــح هـــظه اإلاـــاصة مٟهـــىم حٗـــضًل الؿـــلى٥ ٦ٍُغ

ب اإلاهــــ حر ٞغنــــت الخــــضٍع الٗملـــــي للُلبــــت ٖلــــى هـــــظه اعاث و ألاؾــــالُب اإلاؿــــخسضمت فـــــي حٗــــضًل الؿــــلى٥، مـــــ٘ جــــٞى

 ألاؾالُب.

آ(: آ303غلم الىفـ الفؿُىلىجي )ث ر 

ـــ٠ بٗلـــم الـــىٟـ الٟؿـــُىلىجي ، و الخٗـــٝغ ٖلـــى الجهـــاػ الٗهـــبي        و  لئلوؿـــانتهـــضٝ هـــظه اإلاـــاصة بلـــى الخٍٗغ

ـاث٠ الىٟؿـُت اإلاسخلٟـت)وعي، اهدبـاه،  اإلاٗلىماث ألاؾاؾُت الخانت به، و صوعه الغثِس ي في ٢ُام ؤلاوؿان بالْى

ـاث٠  اث٠ الجهاػ الٗهبي و بحن ؾلى٥ ؤلاوؿان ، و بصعا٥ الٗال٢ـت بـحن الخلـل فـي ْو جظ٦غ...(، و الغبِ بحن ْو

ؤن جهـــــِب ؤلاوؿـــــان ظـــــغاء هـــــظا الخلـــــل، و  الجهـــــاػ الٗهـــــبي و بـــــحن مٓـــــاهغ الايـــــُغاباث اإلاسخلٟـــــت التـــــي ًم٨ـــــً

 ي.الٗال٢ت بحن هظه الايُغاباث و جإزحرها ٖلى الؿلى٥ ؤلاوؿاو

آ(: آ304ازخباعاث وملاًِـ التربُت الخانت )ث ر 

جخًــــمً هــــظه اإلاــــاصة اإلاٟــــاهُم اإلاغجبُــــت بٗملُــــت ال٣ُــــاؽ، و ؤلاإلاــــام باإلاهــــاعاث و الكــــغوٍ الالػمــــت لخُبُــــ٤       

خمــــاص ٖلحهــــا فــــي اجســــاط ال٣ــــغاعاث  الازخبــــاع ؤو اإلا٣ُــــاؽ فــــي التربُــــت الخانــــت، و ال٣ــــضعة ٖلــــى جٟؿــــحر الىخــــاثج و الٖا

ت و الخٗلُمُت.   التربٍى
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آ(: 305اضطغاباث الىطم و الىالم )ث ر 

تهــــضٝ هـــــظه اإلاـــــاصة بلـــــى الخٗـــــٝغ ٖلـــــى اإلاٟــــاهُم ألاؾاؾـــــُت لل٨ـــــالم و الخىانـــــل اللٟٓـــــي و مغاخـــــل ا٦دؿـــــاب      

ذ الجهــــاػ ال٨المــــي اإلاؿــــاو٫ ٖــــً الىُــــ٤ الُٟــــل إلاهــــاعاث الىُــــ٤ و         ال٨ــــالم. ٦مــــا تهــــضٝ بلــــى الخٗــــٝغ ٖلــــى حكــــٍغ

ــ٠ الُلبــت ٖلــى  و ال٨ــالم، و الخٗــٝغ ٖلــى ايــُغاباث الخساَــب بإهىاٖهــا، و ؤؾــبابها، وجإزحرهــا ٖلــى الىمــى. حٍٗغ

 ٦ُُٟت ٖالط ايُغاباث الخساَب و الخض مً آزاعها.

اث الشخهُت )ث ر  آ(: آ306هظٍغ

ـــــــــت الشخهـــــــــُت ، وؤهمُـــــــــت صعاؾـــــــــت الشخهـــــــــُت و ألانـــــــــل اللٛـــــــــىي إلاهـــــــــُلح        جخًـــــــــمً هـــــــــظه اإلاـــــــــاصة مٗٞغ

اث التي جىاولذ الشخهُت.الشخهُت، ٦ما جخًمً ؤبٗاص الشخهُت   و الىٍٓغ

ـ زانت  )ث ر  آ(:307طغاةم جضَع

 إلا٣غع       
ً
ا  هٍٓغ

ً
ؿُت و  ٌٗخبر هظا اإلا٣غع ؤؾاؾا غ٦ـالٗملُـت. التربُـت الخُب٣ُاث الخضَع ؼ ٖلـى ا٦ؿـاب الُـالب ٍو

غاثــ٤ وؤخــضر  ؤهــم الخ٣ــاث٤ واإلاٟــاهُم واإلاهــاعاث اإلاخٗل٣ــت بــإهم  ـالؤؾــالُب ووؾــاثل واؾــتراجُجُاث َو  خــضَع

ـ الٟــغصي والجمــبلــى  باإليــاٞتالخانــت ب٩ــل ٞئــت مــً الٟئــاث الخانــت،  عي فــي التربُــت اجُبُــ٤ ؤؾــالُب الخــضَع

ُــت والؿــلى٦ُت اإلاُلىبــت للخٗامــل هــظه اإلاــاصة  الخانــت. ٦مــا جدىــاو٫  حٗلــُم هــظه الٟئــاث، ؤزىــاء  ألاؾــالُب اإلاٗٞغ

  صعاؾت اإلاٗاًحر واإلاخُلباث طاث الٗال٢ت ب٩ل ألاؾالُب اإلاؿخسضمت خؿب مخٛحر خاظت الٟئت. م٘ 

آ(:308ازخباعاث هفؿُت )ث ر 

ــ٠ باالزخبــاعاث الىٟؿــُت و ؤهىاٖهــا و       ؤهمُتهــا، ومىانــٟاث الازخبــاع الجُــض ، و تهــضٝ هــظه اإلاــاصة بلــى الخٍٗغ

ــــــت مــــــً الازخبــــــاعاث الىٟؿــــــُت و جــــــض ؤؾـــــــ ج٣ىــــــحن الازخبــــــاع الىٟســــــ ي. ب الُــــــالب ٖلــــــى ٦ُُٟــــــت ٖــــــغى مجمٖى ٍع

 اؾخسضامها.

آ(: آ309مػمل التربُت الخانت )ث ر 

ب الُلبت ٖلى جُبُـ٤ الازخ      ، الـظ٧اءبـاعاث الىٟؿـُت و ازخبـاعاث الهضٝ مً مٗمل التربُت الخانت هى جضٍع

 
ً
اؾـــــــخسضام ال٨مبُـــــــىجغ(  )اإلاُٗىـــــــاث الؿـــــــمُٗت، و ٦ُُٟـــــــت اؾـــــــخسضام ؤؾـــــــالُب الخىانـــــــل مـــــــ٘ اإلاٗـــــــا٢حن ؾـــــــمُٗا

حن، الىؾـــاثل الخٗلُمُـــت الخانـــت بهـــظه الٟئـــت، و  ب خـــىاؽ اإلا٨ٟـــٞى )جضٍع
ً
ا ؤؾـــالُب الخىانـــل مـــ٘ اإلاٗـــا٢حن بهـــٍغ

   اؾخسضام ال٨مبُىجغ(.
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آ(: آ400جضزل مبىغ )ث ر 

ت مباصت التربُت الخانت للُٟىلت اإلاب٨غة و جُىعهـا، و٦ـظل٪ تهـضٝ بلـى ٦ُُٟـت تهضٝ هظه اإلااصة        بلى مٗٞغ

ت فــي  ا٢ــت ، و صوع الخٟــاٖالث ألاؾــٍغ ج٣ُــُم الٗملُــاث الىماثُــت فــي مغخلــت الُٟىلــت اإلاب٨ــغة، والخــض مــً جــإزحر ؤلٖا

اًـــت الصـــخُت و ؤلاعقـــاصًت الخـــضزل اإلاب٨ـــغ و بصعا٥ الٗال٢ـــت بـــحن الخٗلـــُم و الخـــضزل اإلاب٨ـــغ ،و بـــحن ؤؾـــالُب الٖغ

ا٢ــــاث فــــي الُٟىلــــت  ٟــــا٫، و َــــغ١ الى٢اًــــت مــــً ؤلٖا الى٢اثُــــت، و الخٗــــٝغ ٖلــــى ؤؾــــالُب ال٨كــــ٠ ٖــــً هــــاالء ألَا

 ىٟؿُت و الاظخماُٖت اإلا٣ضمت لهم.اإلاب٨غة، و ؤهم الخضماث ال

آ(: آ401غلم الىفـ الػُاصي )ث ر 

ـــ٠ ٖلـــم الـــىٟـ الُٗـــاصي ، والخ       ٗـــٝغ ٖلـــى ألازهـــاجي الىٟســـ ي الُٗـــاصي، وببـــغاػ تهـــضٝ هـــظه اإلاـــاصة بلـــى حٍٗغ

ٟها، حشخُهها،ؤهم ألامغاى الٗه  ٖالظها(. بُت و الظهىُت )حٍٗغ

ؿُت )ث ر  آ(: آ402جطبُلاث جضَع

ـ٤ بجاخـت       ؿُت هى بٖضاص الُالب ٖملُا إلاغخلت التربُـت الٗملُـت ٖـً ٍَغ الهضٝ مً م٣غع الخُب٣ُاث الخضَع

تى َغ٢ــه )َــغ١ الخــضَعـ( صازــل ال٩لُــت مــً ؤظــل ؤن ٨ًدؿــب  مهــاعاث الٟــغم للُالــب إلاماعؾــت الخــضَعـ بكــ

ـ مـــً ظهـــت ازـــغي . الُالـــب ًُبـــ٤ ٖبـــر هـــظا  ـ الالػمـــت لالؾـــخٗضاص للتربُـــت الٗملُـــت مـــً ظهـــت، وللخـــضَع الخـــضَع

ـ الخضًشــت )خؿـب جسههــه( والتـي جــم حُُٛتهـا ازىــاء م٣ــغعاث  اإلا٣ـغع ) او ًخــضعب ٖلـى ( مسخلــ٠ َـغ١ الخــضَع

ـ ا ب ٖلــــى بُٖــــاء الــــضعوؽ، والخسُــــُِ َــــغ١ الخــــضَع ـ الخانــــت، بمــــا فــــي طلــــ٪ الخــــضٍع ــــغ١ الخــــضَع لٗامــــت َو

للــــضعؽ، واٖـــــضاص الاؾــــئلت، واإلاىا٢كـــــت، وجهـــــمُم الامخداهــــاث، وجصـــــخُدها، والخٗامـــــل مــــ٘ الُلبـــــت، والخ٣ُـــــُم 

م، واصاعة الهــــ٠،  بهــــا  الخ٣ىُــــت فــــي الخــــضَعـ، وظمُــــ٘ اإلاهــــاعاث واإلاهــــام الازــــغي التــــي ٣ًــــىم واؾــــخسضاموالخ٣ــــٍى

ـــاعاث للُلبـــت بلـــى  اإلاٗلـــم مـــً ظمُـــ٘ الجىاهـــب الىٟؿـــُت والؿـــلى٦ُت والٗلمُـــت. ٦مـــا ٌكـــمل هـــظا اإلا٣ـــغع جىٓـــُم ٍػ

 مغا٦ؼ و ماؾؿاث طوي الاخخُاظاث الخانت.

آ(: آ 404مكغوع الخسغج ) ث ر 

٣ضمــه ٦م٣تــرح، زــم ًجــغي ٖــً اإلاىيــٕى بدشــا ٖلمُــا        )خؿــب جسههــه(، ٍو
ً
 ٖلمُــا

ً
ا ًسخــاع الُالــب مىيــٖى

مخدبٗا لخُىاث ومى جُت البدض الٗلمي الصخُذ بما في طل٪ جدضًض اإلاك٩لت، ظمـ٘  البُاهـاث ؤو اإلاٗلىمـاث، 

جدلُلهــــا، الضعاؾــــاث الؿــــاب٣ت ٖــــً مىيــــٕى البدــــض، هخــــاثج البدــــض، الخىنــــُاث، الــــخ. والٛــــغى مــــً مكــــغوٕ 

ب الُالب ٖلى اظغاء البدىر في مجاله     .الخسغط هى جضٍع

 



67 
 

 

م 2020 حامػت طغابلـ –صلُل ولُت التربُت طغابلـ   

اض ْلاطفاٌ لظوي  آ(:406الاخخُاحاث الخانت )ث ر ٍع

ـــت جسههـــُت خـــى٫ الُٟـــى٫ ومغاخـــل الىمـــى ومخُلبـــاث وخاظـــاث الىمـــى للُٟـــل الٗـــاصي       ٣ًــضم اإلا٣ـــغع مٗٞغ

ا٢ــــت و٦ــــظل٪  حــــر الٗــــاصي و٦ــــظل٪ ٦ُُٟــــت بٖــــضاص بــــغامج ٞغصًــــت ل٩ــــل َٟــــل ٚحــــر ٖــــاصي وطلــــ٪ خؿــــب هــــٕى ؤلٖا ٚو

 الاؾخٟاصة مً بغامج وججاعب ٖاإلاُت مكابهت. 

آ(: آ408مضعؾُت )ث ر  مباصب غلىم

٠ الُالب بُبُٗت الٗلىم في يىء الخ٣ضم الٗلمي والخ٨ىىلىجي وما للٗلـىم مـً صوع       حهضٝ اإلا٣غع بلى حٍٗغ

اء، ؤخُاء، ظُىلىظُا، الخ(. في خُاجىا و٦ظل٪ الٓىاهغ الُبُُٗت اإلاغجبُت  بالٗلىم الُبُُٗت )٦ُمُاء،  ٞحًز

ت )ث ر  آ(: 409جىمُت بكٍغ

ـــ٠ الُالـــب بةم٩اهاجـــه و٢ضعاجـــه الظاجُـــت. و٦ـــظل٪ جبجـــي ؤهـــضاٝ خ٣ُ٣ُـــت هدـــى الٗمـــل حهـــضٝ اإلا      ٣ـــغع بلـــى حٍٗغ

 ًجابي م٘ اإلادُِ.وعؾم اؾتراجُجُاث الىجاح وج٣بل الٟكل وال٣ضعة ٖلى خل الهغاٖاث والخٗامل ؤلا 

آ(: آ410غلم الىفـ الاحخماعي )ث ر 

ــاث ٖلــم       ــت خــى٫ مٟهــىم وؤهــضاٝ وهٍٓغ الــىٟـ الاظخمــاعي والخــغب الىٟؿــُت والامــغاى ٣ًــضم اإلا٣ــغع مٗٞغ

 الاظخماُٖت وهماطط ًٖ الؿلى٥ الاظخماعي.

آ(: 411غلم احخماع جغبىي ) ث ر 

ــضعؽ فــي الى٢ــذ هٟؿــه ؤزــغ الخُــاة        هــى الٗلــم الــظي ًــضعؽ ؤزــغ الٗمــل التربــىي ٖلــى الخُــاة الاظخماُٖــت، ٍو

ــت مــً مىاخحهــا اإلاخٗــضصة ٖلــى الٗمــل التربــىي، ؤو هــى الٗلــم الاظخمــاع الاظخماُٖــت ي الــظي ًــضعؽ الٓــاهغة التربٍى

وفي بَاع جٟاٖلها م٘ الىا٢ـ٘ الاظخمـاعي. وحهـخم ٖلـم الاظخمـإ التربـىي بمؿـاثل، مشـل: بًهـا٫ ال٣ـُم الاظخماُٖـت 

ـــ٤ الىٓـــام الخٗلُمــــي، ٦مـــا ؤهــــه ًـــضعؽ اإلادــــضصاث  ىُـــت بلــــى الُٟـــل ٖــــً ٍَغ ـــت والضًيُــــت والَى والش٣اُٞـــت والتربٍى

ـــــت وؤهـــــضاٝ الىٓـــــام الخٗلُمـــــي ، و٦ـــــظل٪ جـــــإزحر اإلااؾؿـــــاث الاظخماُٖـــــت  ـــــغ الؿُاؾـــــاث التربٍى التـــــي جـــــازغ فـــــي ج٣ٍغ

الاظخماُٖـــت  فـــي الىٓـــام الخٗلُمـــي، وجـــإزحر الٗال٢ـــت بـــحن اإلاضعؾـــت وألاؾـــغة فـــي الخدهـــُل اإلاضعســـ ي للُـــالب، وصوع 

 ٖلى الىٓام اإلاضعس ي. ، وؤزغ ألاهماٍ الش٣اُٞت الؿاثضةالاظخماعيالىٓام الخٗلُمي في الخغا٥ 

ش الحضاعة إلاؾالمُت ) ث ر  آ(:412جاٍع

 ه ــــــــــــــحهضٝ اإلا٣غع بلى الخٗٝغ ٖلى ٞلؿٟت هظه الخًاعة ومٟاهُمها وؤزغها في اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي وما ٢ضمخ     
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٩ـــا٥ مـــ٘ ُت مـــً زـــال٫ صعاؾـــت الش٣اٞـــاث الٗغبُـــت والٟاعؾـــُت والبحزهُُـــت، ومـــا ؤخضزـــه ؤلاؾـــالم مـــً اخخاهوؿـــلئل

ب  ًالٟغؽ ووكإة الخٍٗغ  في الٟترة الاؾالمُت.   والضواٍو

اضُاث )عض آ(: 407ث ر    417 مباصب ٍع

ضاص والٗمل      اث و ألٖا ت ٖلحها، اإلاجمٖى ت ٖلحها، الٗال٢اث، الٗملُـاث الشىاثُـت ٖلـى الُاث اإلاٗٞغ ٗملُاث اإلاٗٞغ

اث ؤؾالُب البرهان ا اض ي ، مٟاهُم هىضؾُت اؾاؾُت.اإلاجمٖى  لٍغ
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 قطى انرتبيت انفنيت 
 

 آ:   أهضاف اللؿم

 .بٖضاص الُالب بٖضاصا ٖلمُا مخ٩امال وجىمُت اإلاهاعاث وال٨ٟاءاث لضًه 

 .ت الٗلمُت  جىمُت ال٣ضعاث ؤلابضاُٖت اإلابيُت ٖلى اإلاٗٞغ

  ُت بما بٖضاص َالب مخمحز ٢اصع ٖلى اإلاىاٞؿت في ؾى١ الٗمل في ٧اٞت اإلاجاالث الدك٨ُلُت والخٞغ

 ًد٤٣ جٟاٖال هاجخا بحن الُلبت واإلاجخم٘.

  غ وؾاثل الخٗبحر الٟجي وج٣ضًم اإلا٣غعاث الخضًشت التي حٗمل ٖلى جإ٦ُض صوع التربُت الٟىُت جٍُى

جحن لدؿاٖضهم ٖلى مىاظهت جدضًاث اإلاؿخ٣بل.   في بىاء  خهُت مخ٩املت للخٍغ

 ضاص بغامج جسضم اإلاجخم٘ في مجا٫ الخهمُم وؤلاٖالم والٟىىن،  بٖضاص ال٩ىاصع الٟىُت اإلااهلت إٖل

ت والٟىُت و  ظمُٗاث الش٣اٞت والٟىىن، ومجاالث الصخت الىٟؿُت مجا٫ ومجاالث الخٝغ الُضٍو

ت.  والٟئاث الخانت واإلاخاخ٠ واإلاجاالث التربٍى

 .بٖضاص خل٣اث ه٣اف بهىعة مؿخمغة لخىمُت الىعي الش٣افي والٟجي للُلبت 

 اجه.   غاخل الخٗلُمإلاٟىُت بٖضاص مٗلم التربُت ال  بمسخل٠ مؿخٍى
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 Department Required Coursesيقرراث ختصصيت إنساييت )يتطهببث انقطى(  

آمخطلباث امللغعآآالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآع. م

غضص 

الؿاغاث 

آالىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

آالػملي

Course Name Course # 

ش الًٟ ال٣ضًم 100ٝ ن  1  Ancient Art History Art 100 - 2 - 2 جاٍع

 Free Drawing 1 Art 101 2 1 - 2 1عؾم خغ  101ٝ ن  2

 Basics of Design 1 Art 102 2 1 - 2 1ؤؾـ جهمُم  102ٝ ن  3

 Textiles Printing 1 Art 103 2 1 - 2 1َباٖت ميؿىظاث  103ٝ ن  4

 Ceramics 1 Art 104 2 1 - 2 1زٝؼ  104ٝ ن  5

 Joinery Works Art 105 2 1 - 2 ؤقٛا٫ هجاعة 105ٝ ن  6

ذ ٞجي 106ٝ ن  7  Artistic Anatomy Art 106 - 2 - 2 حكٍغ

 Basics of Design 2 Art 200 2 2 102ٝ ن  3 2ؤؾـ جهمُم  200ٝ ن  8

 Sculpture 1 Art 201 2 1 - 2 1هدذ  201ٝ ن  9

 Free Drawing 2 Art 202 2 1 101ٝ ن  2 2عؾم خغ  202ٝ ن  10

غ ماجي  203ٝ ن  11  Aqueous Drawing 1 Art 203 2 1 202ٝ ن  2 1جهٍى

ت  204ٝ ن  12  2 2 200ٝ ن  3 1جهمُم وػزٞغ
Design and 

Decoration 1 
Art 204 

 Artistic Works 1 Art 205 2 2 105ٝ ن  3 1ؤقٛا٫ ٞىُت  205ٝ ن  13

ت  206ٝ ن  14  2 2 204ٝ ن  3 2جهمُم وػزٞغ
Design and 

Decoration 2 
Art 206 

 207ٝ ن  15
ٟا٫  ٞىىن ألَا

 اإلاغاه٣حن
2 - 2 - Arts for Adolescent Art 207 

 Textiles Printing 2 Art 300 2 2 103ٝ ن  3 2َباٖت ميؿىظاث  300ٝ ن  16

 Engineering Drawing Art 301 2 1 202ٝ ن  3 عؾم هىضس ي 301ٝ ن  17

 302ٝ ن  18
الجما٫ والى٣ض ٖلم 

 الٟجي
2 - 2 - 

Aesthetics and Art 

Criticism 
Art 302 

غ ماجي  303ٝ ن  19  Aqueous Drawing 2 Art 303 2 2 203ٝ ن  3 2جهٍى

 304ٝ ن  20
ش الًٟ الىؾُِ  جاٍع

 وؤلاؾالمي
 - 2 100ٝ ن  2

History of the Islamic 

and Middle Eras Art 
Art 304 

 Textiles Printing 3 Art 305 2 1 300ٝ ن  2 3َباٖت ميؿىظاث  305ٝ ن  21

 - 2 201ث ن  2 َغاث٤ جضَعـ زانت 306ٝ ن  22
Arts Teaching 

Methods 
Art 306 

 Advertising Design 1 Art 307 2 2 206ٝ ن  3 1وي جهمُم بٖال 307ٝ ن  23

ؿُت 310ٝ ن  24  Teaching Applications Art 310 - 2 306ٝ ن  2 جُب٣ُاث جضَع

 Artistic Works  2 Art 400 2 2 205ٝ ن  3 2ؤقٛا٫ ٞىُت  400ٝ ن  25

تي  401ٝ ن  26 غ ٍػ  Painting 1 Art 401 2 2 303ٝ ن  3 1جهٍى

 402ٝ ن  27
ش ًٞ ٖهغ  جاٍع

 الجهًت
 1 2 304ٝ ن  2

The History of 

Renaissance Arts 
Art 402 
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آمخطلباث امللغعآآالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآع. م

غضص 

الؿاغاث 

آالىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

آالػملي

Course Name Course # 

 Arabic  Calligraphy Art 403 2 1 - 2 زِ ٖغبي 403ٝ ن  28

تي  404ٝ ن  29 غ ٍػ  Painting 2 Art 404 2 2 401ٝ ن  3 2جهٍى

 4 مكغوٕ الخسغط 405ٝ ن  30

 301ث ن 

وماصجان ٖلى 

 الخسغط٦ثر ٢بل ألا

- 4 Graduation Project Art 405 

   47 47  73 مجمٕى الىخضاث  
 

 Elective Courses  - االختيبريتادلقرراث 
ت. 13ًسخاع الطالب ما ٌػاصٌ  آوخضة مً امللغعاث الازخُاٍع

آمخطلباث امللغعآآالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآع م
غضص الؿاغاث 

آالىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

آالػملي

Course Name Course # 

 Principles of Statistics ST 100 - 2 - 2 مباصت بخهاء 100ا ح  1

 Ceramic 2 Art 208 2 2 104ٝ ن  3 2زٝؼ  208ٝ ن  2

 Metal Works Art 209 2 2 - 3 ؤقٛا٫ اإلاٗاصن 209ٝ ن  3

 Art Criticism Art 308 - 2 302ٝ ن  2 ه٣ض ٞجي 308ٝ ن  4

 Sculpture 2 Art 309 2 2 201ٝ ن  3 2هدذ  309ٝ ن  5

 Advertising Design 2 Art 406 2 2 307ٝ ن  3 2وي جهمُم بٖال 406ٝ ن  6

 Textile Printing 4 Art 407 2 2 305ٝ ن  3 4َباٖت ميؿىظاث  407ٝ ن  7

 Computerized Drawing Art 408 2 1 101ح ؽ  2 الغؾم  بالخاؾىب  408ٝ ن  8
 

 انطبعبث دلتطهببث انتخرج ببنقطى وانىحذاث وعذدإمجبيل عذد ادلىاد 

آغضص الؿاغاث الػمليآغضص الؿاغاث الىظغيآآغضص الىخضاثآغضص املىاصآاملخطلباثآث

 2 18 20 10 مخُلباث الجامٗت 1

 4 20 24 11 مخُلباث ال٩لُت 2

 47 47 73 30 مخُلباث ال٣ؿم 3

 - - - - اإلاىاص اإلاؿاهضة 4

ت 5  6-10 9-10 13 6-5 اإلاىاص الازخُاٍع

آ59-63آ94-95 130آ56-57آمخطلباث الخسغج 6
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 تىصيف خمتصر دلقرراث قطى انرتبيت انفنيت
 

ش الفً اللضًم )ف ن  آ(:100جاٍع

ـــــ٠ الُالـــــب بٟىـــــىن ؤلاوؿـــــان البـــــضاجي والخًـــــاعاث ال٣ضًمـــــت والخٗـــــٝغ ٖلـــــى        حهـــــضٝ هـــــظا اإلا٣ـــــغع بلـــــى حٍٗغ

ــــ٠ الُالــــب بالؿــــماث والخهــــاثو اإلامحــــزة لهــــظه الهــــىاٖاث والٟىــــىن اإلاىدكــــغة فــــي جلــــ٪  الخ٣بــــت و٦ــــظل٪ حٍٗغ

 الٟىىن ومغاخل جُىعها.

آ(:  100)أ ح خهاء مباصب ئ

ايُاث جىن٠ُ هظه اإلااصة ًىظض         .  يمً جىن٠ُ م٣غعا ث ٢ؿم الٍغ

آ(:101ف ن )   1عؾم خغ

ب الُالب ٖلي ال٣ىاٖض ألاؾاؾُت للغؾـىم       ب ٖلـى حهضٝ هظا اإلا٣غع بلى جضٍع والخسُُُـاث ألاولُـت والخـضٍع

اإلاهــاعاث ألاؾاؾــُت للغؾــم ب٣لــم الغنــام والٟدــم،  باإليــاٞت بلــى صعاؾــت اليؿــب ألاؾاؾــُت لجؿــم ؤلاوؿـــان 

ُٟها في عؾىم ألاق٩ا٫ آلا   صمُت بإوياٖها اإلاسخلٟت.وجْى

آ(:102)ف ن  1أؾـ جهمُم 

هــــم       ــــ٠ الُالــــب بمٗجــــى الخهــــمُم ٞو الٗال٢ــــت بــــحن الٟــــً والخهــــمُم، وصعاؾــــت حهــــضٝ هــــظا اإلا٣ــــغع بلــــى حٍٗغ

الٗىانـــــغ الخهـــــمُمُت اإلاسخلٟـــــت وبصعا٥ الـــــى٣ِ والخُـــــٍى وألاقـــــ٩ا٫ وألالـــــىان ٦ٗىانـــــغ جهـــــمُمُت مكـــــخ٣ت 

ُٟها في الخهمُم  ٦ما حهضٝ اإلا٣غع بلى جىمُت مهاعة ألاصاء الخُي واللىوي والخهمُمي للُالب.، و٦ُُٟت جْى

آ:(103)ف ن  1طباغت ميؿىحاث 

ـت فـي بَـاع بٖـضاص حهضٝ       هظا اإلا٣غع بلى بإلاام الُالب ببٌٗ َغ١ وؤؾـالُب ألاصاء فـي مجـا٫ الُباٖـت الُضٍو

ـــ٠ الُالـــب بُـــغ١ الُباٖـــت بال٣ٗـــض والـــغبِ والُباٖـــت  مٗلـــم التربُـــت الٟىُـــت، ٦مـــا حهـــضٝ هـــظا اإلا٣ـــغع بلـــى حٍٗغ

٣ت الُباٖت باإلؾخيؿل ٍغ ت باؾخسضام ج٣ىُت الغؾم اإلاباقغ ٖلى ال٣ماف َو  ؤو ؤلاؾخامبا. الُضٍو
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آ(:104)ف ن  1زؼف 

ُـــــت         ــــ٠ الُالــــب باإلاٗلىمـــــاث ألاؾاؾــــُت ٖــــً ؤهـــــىإ الُُىــــاث وألا٧اؾــــُض الخٞؼ حهــــضٝ هــــظا اإلا٣ــــغع بلـــــى حٍٗغ

ـــغ١ حكـــ٨ُل آلا  ـــ٠ الُالــــب بمٗجـــى ٧لمـــت زــــٝؼ َو ُــــت وألاصواث الالػمـــت لـــظل٪، ٦مــــا حهـــضٝ بلـــى حٍٗغ هُـــت الخٞؼ

ساع وا٦دؿاب اإلاهاعة  لبىاء الك٩ل   ٟت. الخؼفي بُغ١ الدك٨ُل اإلاسخلٞو

آ(:105أقغاٌ هجاعة )ف ن 

مــــً زـــــال٫ صعاؾـــــت مٟـــــغصاث هـــــظا اإلا٣ـــــغع ًخٗـــــٝغ الُالـــــب ٖلـــــى َـــــغ١ وؤؾـــــالُب ألاصاء فـــــي مجـــــا٫ ألاقـــــٛا٫      

 خاط ؤٖما٫ زكبُت مخمحزة.الخكبُت ومً بُجها ؤقٛا٫ ال٣كغة والدك٨ُل الٟجي بٟغوٕ ألا جاع إله

ذ فني )ف ن  آ(:106حكٍغ

ذ لجؿـــم ؤلاوؿـــان مـــً الىاخُـــت الٗملُـــت       ـــ٠ الُالـــب بالتر٦ُـــب البىـــاجي والدكـــٍغ حهـــضٝ هـــظا اإلا٣ـــغع بلـــى حٍٗغ

ت هظا بلى ظ التـي جخى٢ـ٠  اثهُباٖـاث والخغ٧ـهب صعاؾت الًٗالث التي لها جإزحر مباقغ ٖلى جدضًض الا اوالىٍٓغ

 في خاالجه اإلاسخلٟت.  ؿم ؤلاوؿانوالخإزحراث التي جُغؤ ٖلى مالمذ ظ الاهٟٗاالثٖلحها هُئت الجؿم وصعاؾت 

آ(:200)ف ن   2أؾـ جهمُم 

ال٢خــه بــالًٟ وصعاؾــت ٧ــل مــً اللــىن والخــضعط         ــ٠ الُالــب بماهُــت الخهــمُم ٖو حهــضٝ هــظا اإلا٣ــغع بلــى حٍٗغ

اللىوي والٟغاٙ  ٦ٗىانغ جهمُمُت باإلياٞت بلى صعاؾت اللـىن ألابـٌُ وألاؾـىص ٦مداًـضاث والخـضإ البهـغي 

 ؾت ال٣ُم اللىهُت وقٟاُٞت اللىن.اؾخسضام هظًً اللىهحن بُغ١ مسخلٟت و٦ظل٪ صعا الىاجج مً

آ(:201)ف ن 1هدذ

ـــت ؤهـــم نـــٟاث       ـــ٠ الُالـــب بـــال٣ُم البىاثُـــت والدكـــ٨ُلُت للٗمـــل الىدتـــي ومٗٞغ حهـــضٝ هـــظا اإلا٣ـــغع بلـــى حٍٗغ

ـ٠ بٟـً الىدـذ البـاعػ بكـ٩ل غ١ ألاصاء بالخاماث اإلاسخلٟت في ًٞ الىدـذ والخٍٗغ زـام، وب٦ؿـاب الُالـب  َو

ما٫ الٟىُت الىدخُت واؾخسضام زاماث مخٗضصة إل مهاعة ال٣ىلبت والا   خاط الٗمل الىدتي.هؾخيؿار مً ألٖا

آ(:202)ف ن  2عؾم خغ

 حهضٝ هظ اإلا٣غع بلى الاؾخمغاع في صعاؾت بٌٗ ال٣ُاٖاث لٗىانغ َبُُٗت صعاؾت جٟهُلُت للخٗٝغ ٖلى      
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جإزحراث ظمالها، ٦ما حهضٝ اإلا٣غع بلى صعاؾت الجؿم الحي والخٗـٝغ ٖلـى ظؿـم ؤلاوؿـان ص٢اث٤ م٩ىهاتها وببغاػ 

ىـــــه باإليـــــاٞت بلـــــى عؾـــــم بٗـــــٌ هـــــب الخغ٦ـــــت ووؿـــــب االخُىاهـــــاث مـــــ٘ ببـــــغاػ ظ ووؿـــــبه وخغ٦خـــــه وزهـــــاثو ج٩ٍى

جها الُبُعي.ؤ  ًٖائها وج٩ٍى

آ(:203)ف ن  1جهىٍغ ماتي

ش ٞ      ٠ الُالب بخاٍع ـ٠ بـإهم اإلاهـاعاث حهضٝ هظا اإلا٣غع بلى حٍٗغ غ في الخًـاعاث اإلاسخلٟـت والخٍٗغ ً الخهٍى

غ بـــاأللى  الباؾـــدُل، وصعاؾـــت الىمـــاطط الؿـــا٦ىت ب٣هـــض حٗمُـــ٤ الخبـــرة الٟىُـــت  وؤلـــىانن اإلااثُـــت األاصاثُــت للخهـــٍى

ً ومٗالجت مالمـ الؿُىح و امً ظ و٩ٗـاؽ ألايـىاء وصعظـاث الٓـال٫ باإليـاٞت بلـى صعاؾـت اهب ؤخ٩ام الخ٩ٍى

 ٨ؿاع الًىء ٖلحها. هاٟاٞت ومٗالجت الىماطط الك

آ(:204)ف ن 1جهمُم وػزغفت 

ــــ٠ الُالــــب ماهُــــت ومبــــاصت الخهــــمُم الؼزغفــــي وصعاؾــــت ٧ــــل مــــً الاجــــؼ  ىٌؿــــع         ن، اهــــظا اإلا٣ــــغع بلــــى حٍٗغ

ُـــــ٠ هــــظه الٗىانـــــغ فــــي ٖمـــــل ؤقـــــ٩ا٫  والاوســــجام والىخـــــضة والخىــــٕى ٦ٗىانـــــغ مهمــــت للخهـــــمُم الؼزغفــــي وجْى

ــت وجىمُــت مهــاعة الُــالب الٟىُــت فــي اؾــخسضام ألالــى  ُــت مخىٖى ب فــي الخهــامُم ن اإلاسخلٟــت  بالكــ٩ل اإلاىاؾــاػزٞغ

ُت.  الؼزٞغ

آ(:  205)ف ن 1أقغاٌ فىُت

ـــ٠ بٟـــً الدكـــ٨ُل بى        ـــ٠ بهـــٟاث وؤؾـــالُب حهـــضٝ هـــظا اإلا٣ـــغع بلـــى الخٍٗغ اؾـــُت ألا٢مكـــت، و٦ـــظل٪ الخٍٗغ

ــغ١  ألاصاء بالخامــاث اليؿــُجُت ومــضي بم٩اهُــت الدكــ٨ُل الٟجــي بهــا، ٦مــا ًــخم فــي هــظا اإلا٣ــغع صعاؾــت ؤؾــالُب َو

مــل ؤ٢ىٗــت ولىخــاث ٞىُــت مسخلٟــت باإليــاٞت بلــى  الدكــُٛل بالعجــاثً اإلاسخلٟــت ٦عجُىــت الــىع١ والؿــحرامُ٪ ٖو

 ِـ.هاٖمل الٟى اؾخسضام الىع١ اإلا٣ىي في 

آ(:206)ف ن  2جهمُم وػزغفت 

ٌؿــــعى هــــظا اإلا٣ــــغع بلــــى صعاؾــــت اإلاهــــاصع الاؾــــخلهامُت للخهــــمُم باإليــــاٞت بلــــى اإلاهــــاصع الُبُُٗــــت والترازُــــت      

وصعاؾــــت الخهــــمُم فــــي الٟــــغاٙ، ٦مــــا حهــــضٝ اإلا٣ــــغع بلــــى بإلاــــام الُالــــب بإؾـــــ الخهــــمُم مشــــل التــــرصص والخًــــاص 

ُت مسخلٟت. والاوسجاموؤلا٣ًإ   وجُب٣ُها في جهامُم ػزٞغ



75 
 

 

م 2020 حامػت طغابلـ –صلُل ولُت التربُت طغابلـ   

آ(:207فىىن ْلاطفاٌ املغاهلحن )ف ن 

ٟـا٫ فـي الخٗبحـر الٟجـي والـضواٞ٘       ٠ الُالب بإهم اإلاٗى٢اث التي حٗغ٢ـل ج٣ـضم ألَا حهضٝ هظا اإلا٣غع بلى حٍٗغ

ٍ الٟىُــــت التـــي جدـــغ٥ الُٟـــل إلاماعؾـــت هـــظا الخٗبحـــر، ؤًًـــا حهـــضٝ بلـــى جم٨ـــحن الُالـــب مـــً الخمُحـــز بـــحن ألاهمـــا

ٟــا٫ والٗىامــل التــي جــازغ ُٞــه هــظا بلــى ظ هــب صوع ااإلاسخلٟــت باإليــاٞت بلــى صعاؾــت مغاخــل الىمــى الٟجــي ٖىــض ألَا

ٟا٫ الٟىُت.  اإلاٗلم اججاه حٗبحراث ألَا

آ(:208)ف ن  2زؼف 

ـ٠ الُالـب بـإهىإ ألاٞـغ        ـ٤ والخٗـٝغ ٖلـي َـغ١ ججُٟـ٠احهضٝ هظا اإلا٣غع بلـى حٍٗغ  ن اإلاؿـخسضمت فـي الخٍغ

ُــت  اإلاكــٛىالث ٢بــل ٖملُــت الخــغ١، وفــي هــظا اإلا٣ــغع ًخٗــٝغ الُالــب ٖلــى َــغ١ مٗالجــت ؤؾــُذ ألاقــٛا٫ الخٞؼ

ــــغ١ بٖــــضاصها وجغ٦ُباتهـــــا اوألاصواث الالػمــــت لــــظل٪. ٦مــــا ًـــــخم صعاؾــــت ألالــــى  ُـــــت بإهىاٖهــــا َو ن والُــــالءاث الخٞؼ

ب ٖلــى اؾــخسضام ألاٞــغ  ملُــاث الخــغ١ باإليــاٞت بلــىاواؾــخٗماالتها والخــضٍع ب ٖلــى اؾــخٗما٫ عجلــت  ن ٖو الخــضٍع

ُت.واالدك٨ُل لؤلو   ي الخٞؼ

آ(:209أقغاٌ املػاصن )ف ن 

٣ـــت       ش ؤقـــٛا٫ اإلاٗـــاصن فـــي لُبُـــا والخٗـــٝغ ٖلـــى ؤهـــم الًـــىابِ الٟىُـــت لٍُغ ًـــخم فـــي هـــظا اإلا٣ـــغع صعاؾـــت جـــاٍع

ب الُالــــب ٖلــــى ٖمـــــل  ــــخم جــــضٍع ــــغ١ ؤقــــٛا٫ الؿــــل٪ والكـــــغاثذ اإلاٗضهُــــت، ٍو الدكــــ٨ُل بالًــــِٛ والخ٣بِــــب َو

باإليــــاٞت بلــــى  لىخــــاث ٞىُــــت مسخلٟــــت بالخ٣ىُــــاث الؿــــاب٣ت وحكــــ٨ُل الؼهــــىع والىباجــــاث مــــً الكــــغاثذ اإلاٗضهُــــت

 خُىاهاث بمسخل٠ ؤهىاٖها.الاؾخسضام الغ٢اث٤ اإلاٗضهُت في حك٨ُل 

آ(:300)ف ن  2طباغت ميؿىحاث

ــــ٠ بهــــا مــــً الىاخُــــت بلــــى  حهــــضٝ هــــظا اإلا٣ــــغع        ــــ٠ الُالــــب بــــإهم َــــغ١ الُباٖــــت ٖلــــى ال٣مــــاف والخٍٗغ حٍٗغ

ـت والى٣ـل  ٣ـت الُباٖـت بال٣ىالـب الُضٍو سُت وجُب٣ُها ٖملُـا، ٦ٍُغ ٣ـت اإلاى الخاٍع ٍغ هىجِـب الُباُٖـت الخـغاعي َو

 باؾخسضام الخغوٝ.
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آ(:301عؾم هىضس ي )ف ن 

مـــً زـــال٫ صعاؾـــت مٟـــغصاث هـــظا اإلا٣ـــغع ًخٗـــٝغ الُالـــب ٖلـــى الٗملُـــاث الهىضؾـــُت وبم٩اهُـــت جُب٣ُهـــا فـــي       

 مجـــا٫ التربُـــت الٟىُـــت، و٦ـــظل٪ الخٗـــٝغ ٖلـــى ٢ىاٖـــض الغؾـــم الهىضســـ ي، وؤن ًـــضع٥ الُالـــب الٗال٢ـــاث الخُُـــت

 إلاٟاهُم ألاؾاؾُت للغؾم الهىضس ي.الؿلُمت وؤهم ا

آ(:302غلم الجماٌ والىلض الفني )ف ن 

ــ٠ بــال٣ُم البىاثُــت ال٩لُــت للٗمــل الٟجــي و٦ُُٟــت ٢غاءجــه،       ًدىــاو٫ هــظا اإلا٣ــغع مٟهــىم الٟــً والجمــا٫ والخٍٗغ

ــاث الى٣ــض الٟجــي ومٗــاًحر الخ٨ــم ا ــ٠ الُالــب بإؾـــ وهٍٓغ ب الُالــب ٦مــا حهــضٝ اإلا٣ــغع بلــى حٍٗغ لجمــالي وجــضٍع

 ٖلى الٗملُت الى٣ضًت بك٩ل ٖملي.

آ(:303)ف ن   2جهىٍغ ماتي

غ فــــي الخًــــاعاث اإلاسخلٟــــت وؤن      ش ٞــــً الخهــــٍى ــــ٠ الُالــــب بخــــاٍع ًــــضع٥ الُالــــب  حهــــضٝ هــــظا اإلا٣ــــغع بلــــى حٍٗغ

غ في الخًاعاث ال٣ضًمت باؾخسضام ألالىان اإلااثُت والباؾدُل، والاؾخمغاع فـي  اث مهاعة الخهٍى غ مىيـٖى جهـٍى

ت التـــي ٌِٗكـــها مجخمٗىـــا، ٦مـــا حهـــضٝ اإلا٣ـــغع بلـــى  مؿـــخىخاة مـــً الخُـــاة الُىمُـــت التـــي جبـــرػ الخدـــىالث الخًـــاٍع

هٟٗــاالث والخغ٦ــت وؤًًــا الاهخمــام بالجىاهــب الاؾــخمغاع فــي صعاؾــت ظؿــم ؤلاوؿــان والخُــىان مــ٘ التر٦حــز ٖلــى الا 

 خمشل في الٗماعة والؼي والخلي والٟىىن.الجمالُت في جغازىا الش٣افي والاظخماعي والخًاعي اإلا

ش الفً الىؾُط وإلاؾالمي )ف ن  آ(:304جاٍع

ًدىـــاو٫ هـــظا اإلا٣ـــغع ظمالُـــاث وؤؾـــالُب ألاصاء فـــي الٟـــً ؤلاؾـــالمي والٟـــً فـــي ؤواثـــل ال٣ـــغون الىؾـــُى ٧ـــالًٟ      

ش الٟىـــىن ومهـــاعاث ألاصاء فـــياالغوم ي، والاؾـــخٟاصة مـــً الـــغبِ بـــحن صعاؾـــت جـــاٍع اإلاـــىاص الخُب٣ُُـــت  وؿـــ٩ي وال٣ـــَى

ىـــىن الٗهــىع الىؾـــُى فـــي ؤوعوبــا مشـــل ٞىـــىن  وؤن ًٟــغ١ الُالـــب بــحن ؾـــماث وزهـــاثو الٟىــىن ؤلاؾـــالمُت ٞو

ت والخٝؼ والٟؿُٟؿاء  ىىن اليؿُج والسجاص.الؼزٞغ  ٞو

آ(:305)ف ن 3طباغت ميؿىحاث 

 بؿُُت وصعاؾت الٗال٢ت بحن والترا٦ُب اليؿُجُت الظا اإلا٣غع بلى الخٍٗغ٠ بمٟهىم الخاماث ـــــــــــــــــــــــــحهضٝ ه       
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، والكـــٗغ، والـــىبغ، اوالخـــُِ والخٗـــٝغ ٖلـــى اإلاىانـــٟاث الُبُُٗـــت واإلا٩ُ الخامـــت ه٨ُُـــت للخامـــت مشـــل الهـــٝى

حرهــا، هــظا بلــى ظاوالخامــاث الؿــلُلىػٍت مــً ؤنــل هبــاحي مشــل ال٣ُــً وال٨خــ ــ٠ الُالــب ب٣ىاٖــض ان ٚو هــب حٍٗغ

مــت للخامــت اليؿــُجُت وؤن ًــضع٥ الُالــب الخٗاقــ٣اث اليؿــُجُت اإلاغ٦بــت وجإزحراتهــا الترا٦ُــب والاقــتراَاث الٗا

ـــــ٠ الُالـــــب بمغاخــــل الخدًـــــحر لخامــــت اليؿـــــُج مشــــل مغخلـــــت الخٟخـــــُذ  الؿــــُدُت. ٦مـــــا حهــــضٝ اإلا٣ـــــغع بلــــى حٍٗغ

ــخم  ذ، باإليــاٞت بلــى مغخلــت الســخب والــؼوي للىنــى٫ بلــى مغخلــت الٛــؼ٫، ٍو والخىُٓــ٠ ومغخلــت ال٨ــغص والدؿــٍغ

ــ٠ الُالــب بــإهىإ ألاهــىا٫ وزهىنــا جلــ٪ اإلاؿــخٗملت فــي لُبُــا ومــً زــم حشــجُ٘ الُالــب ٖلــى ٖمــل ؤً ًــا حٍٗغ

 غة بىاؾُت الىى٫ الخكبي البؿُِ. جهامُم وؿُجُت مبخ٨

ـ زانت )ف ن  آ(:306طغاةم جضَع

 إلا٣غع ض ٌٗ      
ً
ا  هٍٓغ

ً
ؿُت و هظا اإلا٣غع ؤؾاؾا هضٝ هـظا اإلا٣ـغع بلـى ٞهـم و الٗملُت، وحالتربُت الخُب٣ُاث الخضَع

ـ مـــاصة التربُـــت الٟىُـــت ومخُلباتهـــا،  ـــ٠ الُالـــب بٗملُـــت جـــضَع ـ  الخٗـــٝغو حٍٗغ ٖلـــى بٗـــٌ اؾـــتراجُجُاث جـــضَع

ب الُالـب ٖلـى مهـاعاث الخسُـُِ للـضعوؽ  جدضًـض ؤهـضاٝ بمـا فـي طلـ٪ هظه اإلااصة. ٦مـا حهـضٝ اإلا٣ـغع بلـى جـضٍع

ـ مــاصة الـضعؽ وجىمُــت مهــاعة الخ٨ٟحــر الٗلمــي لضًــه وبم٩اه غه وابخ٩ــاعه لُــغ١ خضًشــت جالثــم َبُٗــت جــضَع ُــت جُــٍى

 التربُت الٟىُت.

آ(:307)ف ن   1جهمُم ئغالوي

ال        ــالن، وؤهمُــت الخهــمُم ؤلٖا ال٢خــه بٟــً ؤلٖا ــ٠ الُالــب ماهُــت الخهــمُم ٖو وــي ًــخم فــي هــظا اإلا٣ــغع حٍٗغ

ٗمـل ٖلـى حُٛحـر ال ؿهم في وكغ ٢ُم واججاهـاث ظضًـضة، َو ٌُ ؿـهم  ٗـاصاث وألاطوا١ لـضي الىـاؽمً هاخُت ؤهه  َو

٠ الُالـب بـإن هـظا الىـٕى مـً  في جىؾُ٘ صاثغة الاؾتهال٥ و٢ض ٩ًىن ٖامال مً ٖىامل الخٛحر الاظخماعي، وحٍٗغ

ب الُالــب  بلــى الٟــً ًم٨ــً ؤن ًــاصي بلــي زلــ٤ ؤهمــاٍ ظضًــضة مــً الؿــلى٥ الاؾــتهال٧ي. ٦مــا حهــضٝ اإلا٣ــغع  جــضٍع

 صٖاًت إلاىخجاث مُٗىت جخد٤٣ ٞحها قغوٍ اؾخ٣ُاب اإلاؿتهل٪.ن ظُض لؿل٘ ؤو ٖلى ٦ُُٟت جهمُم بٖال 

آ(:    آ308هلض فني )ف ن 

ؾــبابها. ٦مــا ٌؿــعى ؤًــضعؽ الُالــب فــي هــظا اإلا٣ــغع اإلاىانــٟاث واإلاٗــاًحر الجمالُــت وازــخالٝ هــظه اإلاٗــاًحر و       

ت وجظو١ ال٣ُم الجما لُـت الٓـاهغة والباَىـت هظا اإلا٣غع بلى جىمُت ون٣ل الخـ الجمالي ججاه اإلاضع٧اث البهٍغ
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مـــا٫ اإلادلُـــت  ب الُالـــب ٖلـــى جدلُـــل و٢ـــغاءة الٗمـــل الٟجـــي وه٣ـــضه لـــبٌٗ ألٖا فـــي الُبُٗـــت، باإليـــاٞت بلـــى جـــضٍع

 والٗاإلاُت.

آ(:309)ف ن   2هدذ

ــ٠ الُالـــب بالىدـــذ اإلاجؿــم والىدـــذ البىــاجي، و٦ـــظل٪ الخٗــٝغ ٖلـــى الخامـــاث       حهــضٝ هـــظا اإلا٣ــغع بلـــى حٍٗغ

ب الُالــــب ٖلــــى ٦اإلاؿــــخسضمت فــــي الىدــــذ  ُُٟــــت البىــــاجي وؤؾــــلىب اؾــــخسضامه فــــي مجــــا٫ التربُــــت الٟىُــــت، وجــــضٍع

 حكُُب وبزغاط الٗمل الىدتي.

ؿُت )ف ن  آ(: آ 310جطبُلاث جضَع

ــــ٤        ؿــــُت هــــى بٖــــضاص الُالــــب ٖملُــــا إلاغخلــــت التربُــــت الٗملُــــت ٖــــً ٍَغ الهــــضٝ مــــً م٣ــــغع الخُب٣ُــــاث الخضَع

ـ  ـ( صازـــل ال٩لُـــت مـــً ؤظـــل ؤن ٨ًدؿـــب  بجاخـــت الٟـــغم للُالـــب إلاماعؾـــت الخـــضَع بكـــتى َغ٢ـــه )َـــغ١ الخـــضَع

ـ مـً ظهـت  ـ الالػمت لالؾخٗضاص للتربُت الٗملُـت مـً ظهـت، وللخـضَع زـغي . الُالـب ًُبـ٤ ٖبـر ؤمهاعاث الخضَع

خــضعب ٖلـى  هـظا اإلا٣ــغع  ـ الخضًشــت )خؿــب جسههـه( والتــي جــم حُُٛتهـا ٍو زىــاء م٣ــغعاث ؤمسخلــ٠ َــغ١ الخـضَع

ـ الٗامــــ ب ٖلــــى بُٖــــاء الــــضعوؽ، والخسُــــُِ َــــغ١ الخــــضَع ـ الخانــــت، بمــــا فــــي طلــــ٪ الخــــضٍع ــــغ١ الخــــضَع ت َو

ؾـــــئلت، واإلاىا٢كـــــت، وجهـــــمُم الامخداهــــاث، وجصـــــخُدها، والخٗامـــــل مـــــ٘ الُلبـــــت، والخ٣ُـــــُم ٖـــــضاص ألا بللــــضعؽ، و 

م، و   زــــغي التــــي ٣ًــــىم بهــــاؾــــخسضام الخ٣ىُــــت فــــي الخــــضَعـ، وظمُــــ٘ اإلاهــــاعاث واإلاهــــام ألا اصاعة الهــــ٠، و بوالخ٣ــــٍى

 .  اإلاٗلم مً ظمُ٘ الجىاهب الىٟؿُت والؿلى٦ُت والٗلمُت

آ(:400)ف ن  2أقغاٌ فىُت 

ـــ٠ الُالـــب بسامـــت الجلـــض الُبُُٗـــت والهـــىاُٖت والخـــىام الُبُُٗـــت للجلـــض        حهـــضٝ هـــظا اإلا٣ـــغع بلـــى حٍٗغ

ـــت  الخُىاهـــاث الخـــام وجغ٦ُبـــه ال٨ُمُـــاجي ٦مـــا ًخٗـــٝغ الُالـــب فـــي هـــظا اإلا٣ـــغع ٖلـــى ؤ٢ؿـــام وؤهـــىإ ظلـــىص ومٗٞغ

ـــ٠ الُالـــب ب٣ُمـــت الجلـــىص ٦ثـــروة  َـــغ١ الضباٚـــت البؿـــُُت للخٟـــاّ ٖلـــى الجلـــض مـــً الخلـــ٠، وؤًًـــا ًـــخم حٍٗغ

به ٖلى اؾخٛال  لها في ٖمل مكٛىالث ٞىُت ممحزة. َبُُٗت وؤن ٣ًضع ٢ُمتها ٦سامت زمُىت وجضٍع

تي آ:(401)ف ن   1جهىٍغ ٍػ

غ١ بٖضاص احٍٗغ٠ الُالب باأللى ظا اإلا٣غع ــــــــــــــــــــــــًخم في ه     دُت وؤؾـ اؾخسضامها وؤصواتها اإلاسخلٟت َو  ن الٍؼ
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ن الش٣ُلــــت ومـــا ٌؿـــخجض مـــً زامـــاث مدكـــابهت، ٦مـــا حهــــضٝ االلىخـــت ال٣ماقـــُت والخٗـــٝغ ٖلـــى ٚحرهـــا مـــً ألالـــى 

ب الُالـــب ٖلــــى الخٗبحـــر الخــــغ باؾـــخسضام ألالــــى  دُـــت بمــــا ٌكـــاهضه فــــي اإلادـــُِ والا ااإلا٣ـــغع بلـــى جــــضٍع هخمــــام ن الٍؼ

باإلاٗالجـــــاث ؤلابضاُٖـــــت طاث الُـــــاب٘ الـــــظاحي ومداولـــــت ال٨كـــــ٠ ٖـــــً ؤؾـــــلىبه الٟجـــــي ؾـــــُٗا لخإ٦ُـــــض  خهـــــِخه 

 الٟىُت.

ش فً غهغ النهضت )ف ن  آ(:402جاٍع

ش وظمالُاث وؤؾالُب ألاصاء فـي ٞىـىن ٖهـغ الجهًـت مـً ال٣ـغن        ٠ الُالب بخاٍع حهضٝ هظا اإلا٣غع بلى حٍٗغ

كــغ وصوع الخًــاعة ؤلاؾــالمُت فــي الجهًــت بإوعوبــا. ٦مــا ًــخم فــي هــظا اإلا٣ــغع صعاؾــت الخــامـ بلــى ال٣ــغن الؿــاب٘ ٖ

الٟىـــىن الخضًشـــت واإلاٗانـــغة مـــً مىخهـــ٠ ال٣ـــغن الشـــامً ٖكـــغ بلـــى الى٢ـــذ الخـــالي. هـــظا باإليـــاٞت بلـــي صعاؾـــت 

ً الٗغبي.   مضاعؽ الًٟ الخضًض والٟىىن اإلاٗانغة في الَى

آ(:403زط غغبي )ف ن 

ــ٠ الُالــب بيكــإة الخــِ الٗغبــي وجُــىعه والخٗــٝغ ٖلــى ؤهــىإ الخُــٍى الٗغبُــت ًــخم فــي هــظا         اإلا٣ــغع حٍٗغ

ب الُالب ٖلى جُب٤ُ حك٨ُالث ٞىُت لـبٌٗ ؤهـىإ الخـِ والخـغوٝ الٗغبُـت ٦ضعاؾـت  و٢ىاٖضها. وؤًًا جضٍع

ح  اإلاـىاص وي، والشلض، وال٩ىفي ٦ما ًخم فـي هـظا اإلا٣ـغع صعاؾـت ج٣ىُـاث الخُـٍى ٖلـى ؾـُى اوجىُٟظ الخِ الضًى 

 غزام والخكب والجبـ والؿحرامُ٪. اإلاسخلٟت مشل ال

تي  آ(:404)ف ن  2جهىٍغ ٍػ

غ بـــاأللى       لُـــ٪اًـــخم فـــي هـــظا اإلا٣ـــغع الاؾـــخمغاع فـــي صعاؾـــت اإلاهـــاعاث ألاصاثُـــت للخهـــٍى دُـــت وألا٦ٍغ ب  ن الٍؼ وجـــضٍع

مـــــا٫  الُالـــــب ٖلـــــى الخٗبحـــــر ٖـــــً ظمالُـــــاث الُبُٗـــــت واإلادـــــُِ مـــــً زـــــال٫ الغئٍـــــت اإلاباقـــــغة وجىُٟـــــظ بٗـــــٌ ألٖا

اث التي ًخم ازخُاعها بمؿاخاث مىاؾبت.  واإلاىيٖى

آ(:405مكغوع الخسغج  )ف ن 

باجـه في الك٤ ألا  لى ق٣حن، ٖملي وهٓغي. ٣ًىم الُالببًى٣ؿم اإلاكغوٕ         ـ٤ ٚع م٩اهُاجـه. بو و٫ بٗمل ٞجي ٞو

، خُـــض ًجـــغي الُالـــب  بدشـــا ٖلمُـــا مخدبٗـــا اإلاىيـــٕى هٟؿـــه والكـــ٤ الشـــاوي ًـــخم ُٞـــه  ج٣ـــضًم م٣تـــرح هٓـــغي خـــى٫ 

لخُــــىاث ومى جُــــت البدــــض الٗلمــــي الصــــخُذ بمــــا فــــي طلــــ٪ جدضًــــض اإلاكــــ٩لت، ظمـــ٘ـ  البُاهــــاث، جدلُلهــــا، ٞاثــــضة 
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، الـخ. والٛـغى مـً مكـغوٕ الخسـغط البدض، الضعاؾاث الؿاب٣ت ًٖ مىيٕى البدض، هخاثج البدـض، الخىنـُاث

ب الُالــب ٖلــى  صعؾــها زــال٫ الٟهـــى٫  ومبــاصتظــغاء البدــىر فــي مجالــه ٖبــر جُبُــ٤ الُالــب إلاٟــاهُم بهــى جــضٍع

 الضعاؾُت الؿاب٣ت في ال٩لُت. 

آ(:406)ف ن   2جهمُم ئغالوي 

ـــالن فـــي الُبُٗـــت والٗال٢ـــت      ـــ٠ الُالـــب بمٗجـــى الخهـــمُم وؤلٖا بُجهـــا و بـــحن ألاؾــــ  ًـــخم فـــي هـــظا اإلا٣ـــغع حٍٗغ

ـــال  ن وألاؾـــ التـــي الخهــمُمُت فــي الٟـــً، وؤن ًــضع٥ الُالــب ؤهمُـــت الٟىــىن الخضًشـــت ٦مهــضع للخهــمُم وؤلٖا

غ ٖىــض ٖمـل ؤي ملهـ٤ بٖال ال الـي ظبوــي، ًجـب ؤن جخـٞى لٟـت ٦خــب طاث هـب ٖمــل بٗـٌ الخهـمُماث ؤلٖا هُــت أٚل

حرها.  قٗاعاث مسخلٟت ؤو إلاىخجاث ٚظاثُت ونىاُٖت ٚو

آ(:407)ف ن  4ىحاث طباغت ميؿ

باٖــت      ــت َو ٍغ ــغ١ الُباٖــت بىاؾــُت الكاقــت الخٍغ ــ٠ الُالــب بــإهم ألاؾــالُب َو حهــضٝ هــظا اإلا٣ــغع بلــى حٍٗغ

٣ـــت جدًـــحر الكـــابلىهاث والخٗـــٝغ ٖلـــى  ب الُالـــب ٖلـــى ٍَغ ٣ـــت التـــرزُم، ٦مـــا ًـــخم جـــضٍع الباجُـــ٪ اإلاباقـــغ و ٍَغ

٣ت الباجُ٪ والترزُم. مسخل٠ اإلالىهاث والعجاثً الُباُٖت والهبٛاث اإلاؿخسضمت  م٘ ٍَغ

آ(:408الغؾم بالحاؾىب )ف ن 

ـ٠ الُالـب ب٣ىاٖـض وؤؾـالُب الخهـمُم بالخاؾـب آلالـي، وصعاؾـت بغهـامج الغؾـم       حهضٝ هظا اإلا٣غع بلى حٍٗغ

مــا٫ الٟىُــت اإلاسخلٟــت  "ال٩ــىعا٫ صعو "و الٟىجىقــىب،"، وبغهــامج بالخاؾــىب والخُبُــ٤ الٗملــي لٗمــل بٗــٌ ألٖا

 بالبرامج اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا. 
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 قطى احلبضىة
 آ:   أهضاف اللؿم

 .ت والبرمجُت  ٣ًىم ال٣ؿم بتزوٍض الُلبت بإؾاؽ مخحن في الىاخُخحن: الىٍٓغ

 .ت والخُب٤ُ  جىمُت ٢ضعاث الُالب ٖلى الغبِ بحن الىٍٓغ

 ٖالم ٖلمُت وجدلُلُت جم٨ىه مً الخٗامل م٘ مسخل٠ اإلاجاالث في جؼوٍض الُالب بمهاعاث 

 الخاؾىب.

 .٘غ وجىظُه البدض الٗلمي إلاٗالجت ٢ًاًا اإلاجخم  جٍُى

 غ الضعاؾت في مجا٫ الخاؾىب مً زال٫ الخضَعـ والبدىر الخُب٣ُُت  والاؾدكاعاث جٍُى

 اإلاُضاهُت.

 ب الٗملي ٖلى اؾخسضام ال٨شحر مً البرامج الخُب٣ُ تالخضٍع ت  ُت مً ؤظل جدهُل اإلاٗٞغ الًغوٍع

 مً اإلاىاصالُالب  لئلإلاام بٗلىم الخاؾب، خُض ًضعؽ
ً
ت ومىاص ٦ما ألن خه الخسهو لتهُئ التربٍى

، ومخم٨ىا مً مخابٗت ومىانلت
َ
 ملما

ً
هم زىعة اإلاٗلىماث. الضعاؾاث الٗلُا ٩ًىن مٗلما  ٞو

 اث٠ الخ٣ىُت ىُت مضعبت و٢اصعة ٖلى قٛل الْى غة في ؾى١  جإهُل ٧ىاصع َو  والٟىُت واإلاهىُت اإلاخٞى

 الٗمل.

  في مجاالث اؾخسضام الخاؾب آلالي و بىاء البرمجُاث. اة٦ٟبٖضاص ٧ىاصع 

 .لىم الخاؾىب وجُب٣ُاجه الض٣ُ٢ت ج مخسههحن مخم٨ىحن في مجا٫ التربُت ٖو  جسٍغ

 ال٣غاعاث. واجساط جؼوٍض الُالب ب٣ضعاث الخٗلُم الظاحي اإلاؿخمغ وال٣ضعة ٖلى جدلُل اإلاؿاثل 

 جحن في مؿخىٍاث الخٗلُم الٗالي بجاخت ٞغم ومجاالث الخٗلُم اإلاؿخمغ  لئلؾهام في جىمُت للخٍغ

 اإلاجخم٘.

 ب والاؾدكاعاث وال٣ُام باألوكُت الٗلمُت ألازغي ٧الل٣اءاث الٗلمُت  ج٣ضًم زضماث الخضٍع

الىا٢٘ الٗملي  ٘والىضواث واإلااجمغاث الٗلمُت زضمت للمجخم٘ بدُض جخىا٤ٞ الغئٍت الٗلمُت م

 الظي جٟغيه مخُلباث هظا الٗهغ.

 .ب٦ؿاب الُالب اإلا٣ضعة ٖلي بىاء مىٓىماث خاؾىبُت مخٗضصة لخضمت ؤٚغاى مسخلٟت 

 .ب٦ؿاب الُالب ال٣ضعة ٖلي بىاء وجهمُم واؾخسضام الكب٩اث الخاؾىبُت بمسخل٠ ؤهىاٖها 
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 غ ب ب الُالب ٖلى مهاعاث الاؾخسضام اإلاخ٣ضم للخاؾىب وجٍُى  غهامج الىٓام وخماًتجضٍع

 اإلاىٓىماث.

 الهىاُٖت  ب٦ؿاب الُالب اإلا٣ضعة ٖلي اؾخسضام الخاؾىب في مجا٫ الخد٨م والدكُٛل لؤلهٓمت

 الطخمت.

 .ا٦دؿاب اإلاهاعاث البدشُت في مجا٫ الخاؾىب وجُىٍغه 
 

 Department Required Courses)يتطهببث انقطى(   إنساييتيقرراث ختصصيت 

آمخطلباث امللغعآآالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث

غضص 

الؿاغاث 

آالىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

آالػملي

Course Name Course # 

 1ؤؾاؾُاث بغمجت  111ح ؽ  1
3 

 2 2 112ح ؽ 
Fundamentals of 

Programming 1 
CS 111 

 112ح ؽ  2
م٣ضمت وجُب٣ُاث 

 خاؾىب

3 
- 2 2 

Introduction to  Computers 

and Applications 
CS 112 

 Digital Circuits CS 113 - 4 - 3 صواثغ ع٢مُت 113ؽ  ح 3

 صواثغ ع٢مُت ٖملي 113ح ؽ ٕ   4
1 

 Digital Circuits Lab 2 - 113ح ؽ 
CS 113 

Lab 

 122ح ؽ  5
جغا٦ُب مىٟهلت 

ايُت(  )هُا٧ل ٍع

3 
 Discrete mathematics CS 122 - 4 112عى 

 2ؤؾاؾُاث بغمجت  211ح ؽ  6
3 

 2 2 111ح ؽ 
Fundamentals of 

Programming 2 
CS 211 

 212ح ؽ  7
َغ١ وجُب٣ُاث 

 ٖضصًت

3 
 2 2 112عى 

Numerical Methods and 

Applications 
CS 221 

 213ح ؽ  8
جىُٓم الخاؾباث 

 ولٛت الخجمُ٘

3 
 - 4 113ح ؽ 

Computers Organization  

and Assembly Language 
CS 213 

 213ح ؽ ٕ  9
جىُٓم الخاؾباث 

 ولٛت الخجمُ٘ ٖملي
 2 - 213ح ؽ  1

Computers Organization  

and Assembly Language 

Lab 

CS213 Lab 

 Visual programming 1 CS 214 2 2 211ح ؽ  3 1بغمجت مغثُت  214ح ؽ  10

 C-Language Programming CS 221 2 2 111ح ؽ  3 (cبغمجت بلٛت الس ي )  221ح ؽ  11

 Operating Systems CS 223 2 2 213ح ؽ  3 الدكُٛلهٓم  223ح ؽ  12

 Visual Language 2 CS 224 2 2 214ح ؽ  3 2بغمجت مغثُت  224ح ؽ  13

 بغمجت قُئُت 311ح ؽ  14
3 

 2 2 221ح ؽ 
Object -Oriented 

Programming 
CS 311 

 Data Structure I CS 312 2 2 221ح ؽ  3 1جغا٦ُب  البُاهاث  312ح ؽ  15
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آمخطلباث امللغعآآالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث

غضص 

الؿاغاث 

آالىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

آالػملي

Course Name Course # 

 System Analysis and Design CS 314 2 2 211ح ؽ  3 جدلُل وجهمُم هٓم 314ح ؽ  16

 َغاث٤ جضَعـ زانت  316ح ؽ  17
ح ؽ   201ث ن  2

111 
2 2 

Computer Teaching 

Methods 
CS 316 

 317ح ؽ  18
ؿُت  جُب٣ُاث جضَع

 )الخاؾىب(

2 
 Teaching Applications  CS 317 - 4 316ح ؽ 

 Introduction to Data Base CS 320 - 2 312ح ؽ  3 ٢ىاٖض  البُاهاث 320ح ؽ  19

 321ح ؽ  20
 الاهترهذ بغمجت تمباص

 هترهذؤلا 

3 
 2 2 111ح ؽ 

Introduction to Internet 

Programming 
CS 321 

 Data Structure 2 CS 324 2 2 312ح ؽ  3 2جغا٦ُب  البُاهاث  324ح ؽ  21

 Software  Engineering CS 327 2 2 314ح ؽ  3 هىضؾت بغمجُاث 327ح ؽ  22

 Computer  Networks CS 329 2 2 213ح ؽ  3 قب٩اث الخاؾىب 329ح ؽ  23

 Software Project Studies CS 330 - 4 320ح ؽ  2 صعاؾت مىٓىماث 330ح ؽ  24

 Computers Networks Lab CS 329P 2 - 329ح ؽ  1 قب٩اث خاؾىب ٖملي 329ح ؽ ٕ  25

 Information Technology CS 411 2 2 321ح ؽ  3 ج٣ىُت اإلاٗلىماث 411ح ؽ  26

 412ح ؽ  27
الغؾم وجُب٣ُاجه 

 بالخاؾىب

3 
 2 2 311ح ؽ 

Computer Graphics and 

Applications 
CS 412 

 Artificial Intelligence CS 413 2 2 312ح ؽ  3 ط٧اء انُىاعي  413ح ؽ  28

 414ح ؽ  29
هت امباصت نُ

 خاؾىب

1 
 2 - 211ح ؽ 

Principles of Computer's 

Maintenance 
CS 414 

 مكغوٕ الخسغط  415ح ؽ  30

 301ث ن  4

ن ٖلى اوماصج

ألا٦ثر ٢بل الخسغط 

 وخضة( 130)بجهاء 

2 2 Graduation Project CS 415 

     48 62  80 مجمٕى الىخضاث    
 

 Supportive Courses - ادلقرراث انعهًيت ادلطبنذة

آالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث
مخطلباث 

آامللغعآ

غضص 

الؿاغاث 

 الىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

 الػملي

Course Name Course # 

 - 3 - 3 مباصت بخهاء واخخماالث  103ا ح  1
Principles of Statistics and 

Probability 
ST 103 

ايت ٖامت  111عى  2  General Mathematics I Mm111 - 4 - 3 1ٍع

ايت ٖامت  112عى  3  General Mathematics II Mm112 - 4 111عى  3 2ٍع

 Fundamentals in Algebra - 2 - 2 ؤؾاؾُاث في الجبر 106عى  4
Mm  106 

  

      13  11 مجمٕى الىخضاث    
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Elective Courses ادلقرراث االختيبريت 

ت. 6ًسخاع الطالب ما ٌػاصٌ  آوخضاث مً امللغعاث الازخُاٍع

آمخطلباث امللغعآآالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث

غضص 

الؿاغاث 

 الىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

 الػملي

Course Name Course # 

 3 خل٣اث ه٣اف )خاؾىب( 325ح ؽ  1
مغاظٗت  اإلاكٝغ 

 الا٧اصًمي
2 2 Seminar in Computers CS 325 

 3 هترهذ مخ٣ضمتبغمجت ؤلا  326ح ؽ  2

مغاظٗت   

اإلاكٝغ 

 الا٧اصًمي
2 2 

Programming Web 

Advanced 
CS 326 

 3 وؾاثِ مخٗضصة 328ح ؽ  3
مغاظٗت اإلاكٝغ 

 الا٧اصًمي
2 2 Multimedia CS 328 

 3 هٓم حكُٛل مخ٣ضم 335ح ؽ  4
مغاظٗت اإلاكٝغ 

 الا٧اصًمي
2 2 Advanced Operating System CS 335 

 336ح ؽ  5
قب٩اث الخاؾىب 

 مخ٣ضم
3 

عاظٗت اإلاكٝغ 
 الا٧اصًمي

2 2 
Advanced Computer 

Networks 
CS 336 

 3 ؤمً الخىاؾِب 337ح ؽ  6
مغاظٗت اإلاكٝغ 

 الا٧اصًمي
2 2 Computer Security CS 337 

 3 حٗلُم بل٨ترووي 338ح ؽ  7
مغاظٗت اإلاكٝغ 

 الا٧اصًمي
2 2 E-Learning CS 338 

 3 هىع المٗالجت  339ح ؽ  8
مغاظٗت اإلاكٝغ 

 ألا٧اصًمي
2 2 Image Processing CS 339 

 

 إمجبيل عذد ادلىاد وانىحذاث وعذد انطبعبث دلتطهببث انتخرج ببنقطى        

آغضص الؿاغاث الػمليآغضص الؿاغاث الىظغيآآغضص الىخضاثآاملىاص غضصآاملخطلباثآث

 - 16 16 8 مخُلباث الجامٗت 1

 4 20 24 11 مخُلباث ال٩لُت 2

 48 62 80 30 مخُلباث ال٣ؿم 3

 - 18 2 4 اإلاىاص اإلاؿاهضة 4

ت 5  4 4 6 2 اإلاىاص الازخُاٍع

آ56آ120آ137آ55آمخطلباث الخسغج 6
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 قطى احلبضىةتىصيف خمتصر دلقرراث 

اضت غامت  آ(:111)عض  1ٍع

 -جمىٖاث واإلاخباًىاث، الٗال٢اث والضوا٫، الجهاًاث، الاجها٫ اإلا ًضعؽ اإلا٣غع صعاؾت ٖامت       

ت، الخٟايل )الاقخ٣ا١(، الخُب٣ُاث )الضوا٫ التزاًضًت اث الاؾخمغاٍع ت، بٌٗ هٍٓغ  –والخىا٢هُت  الاؾخمغاٍع

ت عو٫  ت ال٣ُمت اإلاخىؾُت  –هٍٓغ  –ه٣الب الخ٣ٗغ والخدضب ه٣اٍ ؤلا  –الجهاًاث الٗٓمى والهٛغي  –هٍٓغ

 عؾم اإلاىدىُاث(. 

اضت غامت  آ(:112)عض  2ٍع

الضوا٫ الؼاثضًت والؼاثضًت ال٨ٗؿُت وجٟايالتها. الخ٩امل  –الضوا٫ آلاؾُت  –الضوا٫ اللىٚاعجمُت       

 َغ١ الخ٩امل ، ٢اٖضة لىبخا٫ في الجهاًاث.الؿهلت،  خ٩امل ٚحر اإلادضوص بٌٗ ألامشلتاإلادضوص ، ال

آ(:103ح أ مباصب إلاخهاء والاخخماالث ) 

ال٢خه بالٗلىم ألازغي . الخىػَٗاث الخ٨غاٍع      : جىُٓم  البُاهاث  تم٣ضمت حكمل ؤهمُت ٖلم ؤلاخهاء ٖو

ت ، اإلاخىؾِ  ت اإلاغ٦ٍؼ ت، اليؿبُت واإلاخجمٗت ، الخمشُل البُاوي . م٣اًِـ الجٖز ظضاو٫ الخىػَٗاث الخ٨غاٍع

الخؿابي ، الىؾُِ ، اإلاىىا٫ ، الىؾِ الهىضس ي ، الىؾِ الخىا٣ٞي ، الغبُٗاث ، الٗكحراث واإلائِىاث. 

هدغاٝ اإلاُٗاعي ، مٗامل الازخالٝ، ، الخباًً ، الا اإلاُل٤  الاهدغاٝم٣اًِـ الدكدذ : اإلاضي ، مخىؾِ 

ذ. الاعجباٍ والا م٣اًِـ الا هدضاع ، ظضاو٫ الخىػَ٘ الخ٨غاعي الشىاجي ، ؤلاهدضاع الخُي البؿُِ لخىاء والخَٟغ

الخجغبت ، ، الاعجباٍ الخُي البؿُِ ، الغجب وم٣ُاؽ اعجباٍ الغجب . اإلاٟاهُم ألاؾاؾُت في الاخخماالث

 ٞغاٙ الُٗىت ، الخباص٫ والخىا٤ٞ ، حٍٗغ٠ الاخخما٫، خؿاب الاخخما٫.  الٗكىاثُت ،

آ(:106أؾاؾُاث في الجبر )عض 

الًٟاء اإلاخجهي )مٟهىم الخ٣ل، بضحهُاث الًٟاء اإلاخجهي ، الاعجباٍ الخُي والاؾخ٣اللُت الخُُت،      

اث، اث )ؤهىإ اإلاهٟٞى تم ألاؾاؽ والبٗض، الًٟاء اإلاخجهي الجؼجي(، اإلاهٟٞى ، ظبر دىلت مهٟٞى

مضةاإلاهٟى  تاإلا ،ٞاث، ٖملُاث ٖلى الهٟٝى وألٖا اث اإلاخ٩اٞئت، عجبت اإلاهٟٞى ، اإلادضصاث ، هٟٞى

ت الخُُت )اإلاخج ت (، مىٓىمت اإلاٗاصالث الجبًر ت اإلا٩ٗىؾت وم٩ٗىؽ اإلاهٟٞى وؿت والٛحر ااإلاهٟٞى

٣ت ظغام وؾمُض (، مؿإلت وؿتامخج ٠ و زىام ، َغ١ الخٗامض ، ٍَغ (، ًٞاء الجضاع الضازلي )حٗاٍع

الث الخُُت )الخىام، الخمشُل  ٟاث ؤؾاؾُت و مبرهىاث (، الخدٍى ت )حٍٗغ ال٣ُم الظاجُت إلاهٟٞى
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الث الخُُت، مبرهىت ٦ُلي وهاملخىن(،  ت للخدٍى الث الخُُت، الهىع ال٣ٍُغ اث، ظبر الخدٍى باإلاهٟٞى

 (.هىهُتاق٩ا٫ الشىاثُت الخُُت )ألاق٩ا٫ التربُُٗت وازتزالها بلى نىعها ال٣ألا 

آ:1)11)ح ؽ  1أؾاؾُاث البرمجت 

اإلاٟاهُم ألاؾاؾُت في بغمجت الخاؾىب بلٛت عا٢ُت، زُىاث خل اإلاؿاثل باؾخسضام الخاؾىب       

البُاهاث وؤهىاٖها، الخٛحراث ، وؿُابُت ، ه٩ُل بغهامج اللٛت اإلاؿخسضمت ،  الخىاعػمُاث ، اإلاسُُاث الا

 الخ٨غاعاث ، اإلالٟاث وجُب٣ُاتها.ال٣غاعاث ، 

آ:1)12ملضمت وجطبُلاث خاؾىب )ح ؽ 

غه، ؤظُا٫ الخاؾىب، صوعة مٗالجت البُاهاث       ش الخاؾىب وجٍُى ٠ الخاؾىب، جاٍع َغ١ مٗالجت  ، حٍٗغ

ً  ن اإلااصي والبرمجُاث للخاؾىب، وخضاث ؤلازغاط،االبُاهاث، ال٨ُ ت، وخضة الخسٍؼ وخضة اإلاٗالجت اإلاغ٦ٍؼ

م٣ضمت للبرمجُاث الجاهؼة وؤزغها ٖلى ، جهيُٟاث الخاؾباث، لٛاث الخاؾىب، ألاهٓمت الٗضًت ؤلاياُٞت،

ً ؤلال٨ترووي للمٗلىماث، ايُت والٗلمُت والخسٍؼ ت، جُب٣ُاث في اإلاجاالث الٍغ ما٫ الُضٍو  ؤؾالُب ألٖا

ومٗالجت  WORD، جُب٣ُاث ٖملُت وحكمل: مٗالجت الىهىم WINDOWSمٟاهُم هٓم الدكُٛل 

 .IEومخهٟداث ؤلاهترهذ    EXCELالجضاو٫ ؤلال٨تروهُت 

آ: 1)13صواةغ عكمُت )ح ؽ 

ضاص الخامل لئلقاعةؤه      ضاص، جمشل ألٖا ، غاث والدكٟحر، البىاباث اإلاى٣ُُت، الكٟٓمت ألٖا ، ظضاو٫ ٧اعهٝى

الخخابُٗت ، ال٣الباث، ٖضاصاث الىٓام الشىاجي، ىاباث ٨ٖـ، الخ٣اَ٘غ اإلاى٣ُُت باؾخسضام ببىاء الضواث

، ؤلاصزا٫ شىاجي واإلاى٤ُ، الظا٦غة الغثِؿُت، صواثغ الجم٘ الالخهاٖضًت والخىاػلُت، اإلاسجالث ،وطاث اإلاٗامل

وؤلازغاط والخد٨م. ججاعب مٗملُت حُٛي ؤؾاؾُاث الٗملُاث اإلاى٣ُُت الترا٦بُت، الٗملُاث الخخابُٗت 

٧اإلاسجالث والٗضاصاث، الضاعة اإلاى٣ُُت الخؿابُت لٗملُاث الجم٘ والُغح، الضاعاث اإلاى٣ُُت الؾترظإ 

ً ملُاث َغ١ الخهمُم للضاعاث اإلاى٣ُُت التزامىُت والٛحر جؼامىُت. وجسٍؼ  البُاهاث البدض ًٖ ؤلاٌٗاػ ٖو

آ:1)13صواةغ عكمُت غملي )ح ؽ ع  

ثغ الغ٢مُت ؾىٝ ٣ًىم في هظا اإلا٣غع الٗملي بخُب٤ُ الخجاعب الخالُت بٗض صعاؾت الُالب إلا٣غع الضوا       

 هذ باؾخسضام الخاؾىب واؾخٗما٫ البرامج الجاهؼة إلادا٧اة قٛلها ؤم بىائها باإلاٗمل خؿباؾىاء ٧

 –الخُت اإلاىاؾبت لخُب٤ُ اإلاىايُ٘ الخالُت ٞحها ٌٗغى اؾخاط اإلا٣غع ٖلى الُلبت و  ؤلام٩اهُاث اإلاخاخت

اؾخٗما٫ البرامج اإلاٗضة لبىاء الضواثغ الغ٢مُت، الضواثغ اإلاى٣ُُت بجمُ٘ ؤهىاٖها، جبؿُِ  م٣ضمت ٖلى
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، الضواثغ الخؿابُت، ال٣الباث، الضواثغ Combination Logicوجد٤ُ٣ اإلاٗاصالث اإلاى٣ُُت، الضواثغ الخىا٣ُٞت 

 وبدض مهٛغ. الخخابُٗت، الىبًاث والؿاٖت، اإلاسجالث، الظا٦غة، 

اضُت( )ح ؽ جغاهُب  آ:1)22مىفهلت )هُاول ٍع

اث،  ،لهض١ والٗال٢اث اإلاى٣ُُتظضاو٫ ا ،ال٣ًاًا اإلاى٣ُُت وؤصواث الغبِؤؾـ اإلاى٤ُ،      اإلاجمٖى

اض ي، َغ١ البره اث، الخٗلُل الٍغ ٟاث اإلاغجضة االضوا٫، الخىاعػمُاث واإلاهٟٞى اض ي، الخٍٗغ ن، الخض الٍغ

ت والخىاعػمُاث، الخىا٣ُٞاث، ؤؾالُب الٗض،  الاخخماالث الخباصًل والخىا٤ُٞ )والاخخماالث اإلاخ٣ُٗت( وهٍٓغ

 والترا٦ُب اإلاىٟهلت. 

آ:)212طغق وجطبُلاث غضصًت )ح ؽ 

 ،م٣ضمت ًٖ الُغ١ الٗضصًت في مجاالث الٗلىم والهىضؾت ومً ؤهم اإلاىايُ٘ خؿاب الى٣ُت الٗاثمت   

ب وجدلُل ألازُاء( , ٖملُاث (System of Linear Equationألاهٓمت الخُُت    ،خل اإلاٗاصلت الىاخضة -الخ٣ٍغ

حر الخُُت م٘ اؾخسضام  ،الخٟايل والخ٩امل الٗضصي ،الاؾخ٨ما٫ ،خل هٓام مً اإلاٗاصالث الخُُت ٚو

 (  لخل اإلاؿاثل واإلاىايُ٘ بالُغ١ الٗضصًت.Math Labالبرمجت ألاؾاؾُت ؤو الخُب٣ُُت )

آ:)211)ح ؽ  2أؾاؾُاث بغمجت 

ُت، البدض والٟغػ ت في اللٛت اإلاؿخسضمت: الضوا٫، ؤلاظغاءاث، صوا٫ الؿالؾصعوؽ مخ٣ضم      ل الخٞغ

ىاٖها، ، اإلالٟاث وؤهىاٖها(، ال٣ىاثم اإلاغجبُت وؤه Linked Lists، اإلااقغاث واؾخسضاماتها )والضمج، السجالث

 ، الىخضاث الغؾم بالخاؾبت.الٟئاث

آ(:213جىظُم الحاؾباث ولغت الخجمُؼ )ح ؽ 

، جىُٓم الخد٨م ، وخضة الخؿاب واإلاى٤ُ،  صاثغةؾاس ي للخاؾب ؤلال٨ترووي، الضواثغالخهمُم ألا       

ت في الخاؾىب، الجام٘ ال٩امل الخٟغعي، بيُت الخىُٟظ، صعاؾت  ضاص الٗكٍغ الخاؾب، جمشُل ومٗالجت ألٖا

ي  ثاإلاسُِ الؼمجي لضوعاث آلالت، حٗلُماث ه٣ل البُاهاث، الخٗلُماث الخاؾبُت، حٗلُما الخٟٕغ ٚحر الكَغ

، مكغوٕ ٞهلي في جُب٣ُاث خ٣ُ٣ُت . ؤؾاؾُاث البرمجت بلٛت الخجمُ٘، الهُٛت الٗامت واإلا٣اَٗت

، 8086للخجمُ٘، بٌٗاػاث ه٣ل البُاهاث، الٗملُاث الخاؾبُت واإلاى٣ُُت والؿُُغة والخ٨غاع، هٓام في اإلاٗالج 

، ، ٖىىهت مىاٞظ ؤلاصزا٫ وؤلازغاط8086ي اإلاٗالج ؤلاصزا٫ وؤلازغاط ف ؤهىإ ال٣ُ٘، نُٛت بغهامج ال٣ُ٘،

 بعؾا٫ واؾخالم مىظاث مً اإلاىاٞظ.
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آ:)213جىظُم الحاؾباث ولغت الخجمُؼ غملي )ح ؽ ع 

: ألاو٫ مغاظٗت الضواثغ اإلاى٣ُُت والخىاٞٔ والظا٦غة واإلاٗالج الض٤ُ٢ ًى٣ؿم هظا اإلا٣غع بلى ظؼثحن      

٣ىم الُالب بةوكاء بخضي الضواثغ مً مىايُ٘ جىُٓم الخاؾباث مشل الضاعاث، بػاخت  البُاهاث،  ٍو

غة باإلاٗمل، ؤما  وجهمُم وجغ٦ُب الضاعاث، الظا٦غة بةحجام مسخلٟت، باؾخسضام البرامج الجاهؼة اإلاخٞى

حرها باؾخسضام الجؼء الش اوي  ُٞسخو ب٨خابت بغامج بلٛت الخجمُ٘ إلظغاء الٗملُاث الخؿابُت والبدض ٚو

 بغامج اإلادا٧اة الجاهؼة. اإلاترظماث و 

آ(:214)ح ؽ 1بغمجت مغةُت 

  ٦Input / Outputُُٟت بصزا٫ وبزغاط  البُاهاث  - ٦ُُٟت حكُٛل وجىُٟظ بغهامج ُٞجى٫ بِؿ٪    

 .Case Study،٦ُُٟت اؾخسضام ظملت الخد٨م ٦ُُٟت اؾخسضام ظمل الخ٨غاع - Input Boxباؾخسضام الضالت 

آ(:221بغمجت بلغت " الس ي"   )ح ؽ

اث  -بصزا٫ وبزغاط  البُاهاث  - Cؤؾاؾُاث لٛت      ُت  -ظمل الخ٨غاع   -اإلاهٟٞى صعاؾت   -البرامج الٟٖغ

اؾخسضام  اؾخسضام ظمل الخد٨م ٦ُُٟت ٦ُُٟت - ٦ُُٟت بصزا٫ وبزغاط  البُاهاث -Cخاالث باؾخسضام لٛت 

اث.  ظمل الخ٨غاع والخٟٖغ

آ(:                 223هظم الدكغُل )ح ؽ 

م٣ضمت بلى هٓم الدكُٛل، بيُت ؤهٓمت الدكُٛل ووْاثٟها، بصاعة الظا٦غة الغثِؿُت، بصاعة اإلاٗالجاث،      

ٖتراى واإلا٣اَٗت(، الٗملُاث اإلاخخابٗت، الٗمل، ظضولت اإلاٗالجاث، اإلاٗالجاث اإلاخٗضصة، بصاعة الٗملُاث )الا 

ً الش هىي، بصاعة وخضاث االٗملُاث اإلاتزامىت، الؿُماٞىع، مغا٢بت الدكُٛل، الخى٠٢ الجهاجي، بصاعة الخسٍؼ

 ًت.   ؤلاصزا٫ وؤلازغاط، ألاصاء)مغا٢بخه وج٣ُُمه(، ألامً والخما

آ(:224)ح ؽ   2بغمجت مغةُت 

ُت باؾخسضام الضوا٫ الجاهؼة     - ٦ُُٟت اؾخسضام اإلاهٟىٞاث جُب٤ُ   -٦ُُٟت اؾخسضام البرامج الٟٖغ

 لى اؾخسضام ؤصواث اللٛت اإلاغثُت.ٖ

آ(: 311بغمجت قُئُت )ح ؽ

، زغاط، الضوا٫، ممحزاث البرمجت الكُئُت، ٞهم ٢ىىاث ؤلاصزا٫ وؤلا م٣ضمت ًٖ البرمجت الكُئُت      

ق٩ا٫، مباصت لٛت ثل واإلاهٟىٞاث، الىعازت، حٗضص ألا ، الٟهال وألاهضاٝ، صوا٫ البىاء والهضمالٟهاث
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، ؤهىإ  غاط، البرامج والٟهاثل وألاهضاٝ، ه٩ُل لٛت بغمجت قُئُت وظمل ؤلاصزا٫ وؤلازبغمجت قُئُت

 لٟاث، مٗالجت ألازُاء، اإلاهام.، اإلاىاٖها، ؤهىإ اإلاخٛحراث ، الضوا٫ وؤهظمل الازخُاع والخد٨مالبُاهاث، 

آ(:312)ح ؽ  1جغاهُب  البُاهاث 

ُٟت بهُا٧ل  البُاهاث ، الٗملُاث ٖلى هُا٧ل       اث، صالت  م٣ضمت حٍٗغ اث، زؼن اإلاهٟٞى البُاهاث، اإلاهٟٞى

الهضٝ، ظضاو٫ الىنى٫، ال٣ىاثم الخُُت، ألا٦ضاؽ والٗملُاث ٖلحها، الُىابحر واؾخسضاماتها والٗملُاث 

ً، الٗملُاث ٖلى ألا٦ضاؽ والُىابحر اإلاترابُت، م٣اعهت بحن الدجؼ اإلاخخالي  ٖلحها، الدجؼ اإلاغجبِ للخسٍؼ

ً، ألا جاع، جُب٣ُاث ألا جاع، مسح ألا جاع الشىاث اعتها.واإلاترابِ للخسٍؼ غ١ ٍػ  ُت، جمشُل ألا جاع َو

آ(:314جدلُل وجهمُم هظم )ح ؽ 

ت، مضزل بلى الىٓام ومٟاهُمه، ماهال       الىٓام، صوعة ث مدلل البُاهاث واإلاٗلىماث، اإلاؿخىٍاث ؤلاصاٍع

غ صعاؾت الجضوي  وؿُابُت  ا، ج٣ىُاث جدلُل الىٓام، َغ١ ظم٘ الخ٣اث٤، ؤق٩ا٫ خُاة الىٓام، ج٣ٍغ

ىُاث البُاهاث، ج٣ بلىالبُاهاث، ؤق٩ا٫ الىنى٫  البُاهاث، حٗضًل هُا٧ل البُاهاث، ظضاو٫ ال٣غاعاث، جدلُل

، جهمُم الغمىػ، جىز٤ُ الىٓام، ططم، جهمُم اإلالٟاث، جهمُم الىما، ؤق٩ا٫ مؿاع الىٓاجهمُم الىٓم

 وؤؾلىب ج٣ُُم البرامج واإلاغاظٗت.  جىُٟظ الىٓام، بصامت الىٓام ، جدلُل الكب٩اث

ـ زانت  آ(:316خاؾىب )ح ؽ  -طغاةم جضَع

 إلا٣غع  ّض ٌٗ     
ً
ا  هٍٓغ

ً
ؿُت و  هظا اإلا٣غع ؤؾاؾا َُٛي هظا اإلا٣غع  ٦ُُٟت الٗملُت. و التربُت الخُب٣ُاث الخضَع

ألازُاء الكاجٗت و ،وؤهىاٖهاألاهضاٝ ومٟهىمها وقغوٍ نُاٚتها بما في طل٪ ، الُىمُت زُت الضعوؽ وي٘

ب الُلبت ٖلى نُاٚت ألاهضاٝ الؿلى٦ُتم٘ في نُاٚتها،  ـ ، باإلياٞت الى جضٍع الُغ١ الكاجٗت في جضَع

ُىبها،الخاؾىب ـ الخاؾىب،  واؾخسضام ، ممحزاتها ٖو صاعة اله٠ و٦ُُٟت بو الىؾاثل الخٗلُمُت في جضَع

ب و الخٗامل م٘ الُالب،   جضعؽ في مىاهج الخٗلُم.   ٖلى قغح صعوؽ الخاؾىب التي الُالبجضٍع

ؿُت )ح ؽ  آ(:317جطبُلاث جضَع

ٌُٛي هظا اإلا٣غع مٟهىم مى ج ٖلىم الخاؾىب مً خُض اله٩ُلُت والبرمجت: صعاؾت ٖىانغ اإلاى ج:      

٠ ألاهضاٝ : حٍٗغ٠ ألاهضاٝ وؤهىاٖها، زها ـ : حٍٗغ ثو ألاهضاٝ، مؿخىٍاث ألاهضاٝ. َغاث٤ الخضَع

م،  م : هو ال٣ُاؽ، الخ٣ُُم والخ٣ٍى ـ. الخ٣ٍى ـ، زهاثو َغ١ الخضَع ـ، ؤهىإ َغ١ الخضَع ٣ت الخضَع ٍَغ

ؤهىإ الازخباعاث، زهاثو ٧ل مجها. ؤؾلىب خل اإلاكا٧ل في ٖلىم الخاؾىب وجُب٣ُاتها في مىاهج 

ـ ي مً ؤهضاٝ ومدخى  صعاؾت بٌٗ ألامشلت لخُب٣ُاث ما ُصعؽالخاؾىب  للمغاخل الضعاؾُت.  َغاث٤ جضَع
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التي جضعؽ في مىاهج الخٗلُم ألاؾاس ي. اؾخسضام الخاؾىب في  ًٖ مىايُ٘ مً  م٣غعاث ٖلىم الخاؾىب

ـ اصة الخدهُل. مىايُ٘ ج٣ضم  - الخضَع الُغ١ الخضًشت لدشجُ٘ اإلاخٗلم باؾخسضام الخاؾىب ٦إصاة لٍؼ

الخانت بترقُض اؾخسضاماث  في مؿخىي الخٗلُم ألاؾاس ي ، الجمُٗاث واإلاىا٢٘ الخٗلُمُت٦إوكُت ٖملُت 

 في الٗملُت الخٗلُمُت.الخاؾباث ووكاَها وبؾهامها 

آ(:320كىاغض  البُاهاث )ح ؽ  

البُاهاث ٦ىٕى مً هٓم اإلاٗلىماث ، بِئتها ، جهمُمها ، ؤهىإ ٢ىاٖض  البُاهاث ، بيُت  هٓم ٢ىاٖض     

ب ٖملي باؾخسضام اإلالٟ   .ACCESS; FOXPRO،SQL،MySQLاث و٢ىاٖض  البُاهاث ، الٟهغؾت والخخاب٘ ، جضٍع

آ(:321مباصب بغمجت إلاهترهذ  )ح ؽ 

ب )م٣ضمت ٖلى قب٩اث ؤلا       غ اؾخسضام واظهت ٍو واإلا٨خباث والبرامج  (، HTMLهترهذ وؤهىاٖها، جٍُى

هم  الضًىام٩ُي  ( (HTMLجهمُم بغامج بلٛت  CSS))و  ( HTML)اإلاهاخبت لـ ، بغامج ظاٞا اإلادضوصة، XMLٞو

، وؤق٩ا٫ service،ظاٞا  Java Scriptsبغامج جىُٟظ آلُت مٗالجت اإلاٗلىماث )م٘ بحر٫، س ي، س ي++، بلخ(، 

مخدغ٦ت، ال٣ًاًا الخ٣ىُت في جهمُم نٟداث الىٍب و البُاهاث اإلاىٓىعة، مدغ٧اث البدض وممحزاتها، 

 ٨خباث الٗامت الغ٢مُت. اإلا

آ(:324)ح ؽ   2جغاهُب  البُاهاث 

ت إلا٣غع جغا٦ُب      غ اؾخمغاٍع غ١ جمشُلها، َغ١ الٟغػ، َغ١ 1البُاهاث  هظا اإلا٣غع ًٞى ، اإلاسُُاث َو

البدض، اإلالٟاث وجغ٦ُبها، ألاق٩ا٫ والخىاعػمُاث للترا٦ُب اإلا٣ٗضة، الترجِب )الضازلي والخاعجي(، 

  ، والٟهغؾت.B جغة ، ألاق٩ا٫ )اإلاؿاع اله٣ل ..(زىاعػمُاث 

آ(:325خللاث هلاف )خاؾىب( )ح ؽ 

 Dataًدضص مىايُ٘ هظا اإلا٣غع في خُىه ومجها اإلاىايُ٘ الخالُت: اؾخسالم اإلاٗلىماث مً البُاهاث       

Mining-  ؤهٓمت حكُٛل  –بغمجت هٓم  –اإلاترظماثUnix  -  حرها مً اإلاىايُ٘ الخضًشت في مجا٫ ٚو

 الخاؾىب.

آ(:326بغمجت إلاهترهذ مخلضمت )ح ؽ 

ب واإلا٨خباث والبرامج اإلاهاخبت لخهمُم بغامج  -مغاظٗت مى ج مباصت بغمجت بهترهذ      اؾخسضام واظهت ٍو

 ، بلخ...(، Java Scripts ،VB.NET ،C++.NETوحٗلم البرمجت باؾخسضام ) XML))وصعاؾت الـ  CSSو HTML ـــبـ
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هم وجُب٤ُ جهمُم البرامج )، و ASPؤو  JSPوج٣ىُت   .(Front-End ,Back-Endصعاؾت ٞو

آ(:327هىضؾت بغمجُاث )ح ؽ 

ٟاث واإلاهُلخاث، اليكإة والخُب٣ُاث( همظظت       البرمجُاث، صوعة  خُاة  هٓغة قاملت )بٌٗ الخٍٗغ

البرمجُاث، جدلُل مخُلباث البرمجُاث، الخىز٤ُ، ؤهماٍ جهمُم البرمجُاث، ألاؾالُب الخ٣لُضًت 

ن ظىصة اجُب٣ُاث ؤهماٍ جهمُم البرمجُاث )٧ل اإلاغاخل( باؾخسضام مكغوٕ ٖملي، يم والكُئُت،

غ وبصاعةالبرمجُاث وجىز٤ُ البرمجُاث وؾبل ٢ُاؾها، م ٘. ى جُاث الخٍُى  اإلاكاَع

آ(:328وؾاةط مخػضصة )ح ؽ 

جىُٓم وه٩ُلت ؤهٓمت الىؾاثِ اإلاخٗضصة مً ُٞضًى ونىع وحكٟحر وزانت جهمُم وخضاث الخٗامل م٘     

 وبٌٗ الخُب٣ُاث مً نىث ونىع وحسجُالث وحٗضًل مً هٕى بلى آزغ. ، اإلاؿخسضم. الىؾاثِ ٖبر الكب٨ت

آ(:329قبياث الحاؾىب )ح ؽ 

ىإ هٓم الاجهاالث، َبُٗت مىظاث الاجهاالث، ؤهٓمت الاجهاالث وجىػَ٘ البُاهاث، ؤهمضزل في       

، مخُلباث مىٓىمت البُاهاث ، ؤهىإ وؾِ ه٣لجهاالث الغ٢مُت، الاىاٖه، الخًمحن وؤهالاجهاالث

ت م٘ ؤمشلت، الاجهاال الاجهاالث اإلاتزامىت واإلاخضازلت ، بغوجى٧ىالثالاجهاالث ، مٟهىم ث اإلاخخالُت واإلاخىاٍػ

ُت للغبِ الكب٩ي، الكب٨ت الىمىطظُت ، اإلاٟاهُم ألاؾاؾُتالاجها٫قب٩اث  ، الخىاؾِب الشخهُت الُٞغ

ت  ؾخسضام وبٖضاص هٓام حكُٛل الكب٨ت، الكب٩اث مؿاولُت مكٝغ الكب٨تا ) جهمُم مجمٖى

ُت وبم٩اهُازو والخ٣ى١ واإلاجمىٖاث واإلاجاالثاإلاؿخسضمحن الغ  ث الُب٘( ، بياٞت مدُاث الٗمل الٟٖغ

 . البُاهاث وجصخُدها واإلاداٞٓت ٖلحها جباص٫ اإلاٗلىماث ٖبر الكب٨ت ٦ك٠ ألازُاء ٖىض بعؾا٫

آ(:329قبياث الحاؾىب غملي )ح ؽ ع 

ٌكمل هظا اإلا٣غع جُب٣ُاث ٖملُت حُٛي اإلاىايُ٘ الخالُت: جهمُم وجُب٤ُ وجدلُل وج٣ُُم الكب٨ت     

غة باإلاٗمل  جغ٦ُب وبىاء قب٩اث مهٛغة وبظغاء  –الخاؾىبُت جدذ ؤخض ؤهٓمت الدكُٛل اإلاكهىعة واإلاخٞى

غ مٗملُت ما جم جىُٟظه واإلاكا٧ل والهٗىباث  الخجاعب اإلا٣ترخت واؾخٗما٫ بغمجُاث اإلادا٧اة و٦خابت  ج٣اٍع

خٗلم الُالب ألاؾال٥ والدكبُ٪،  وا٢تراح َغ١ خلها، مغاظٗت للُىاب٤ الؿبٗت لكب٩اث الخاؾىب ٍو

 ,Hubs ،hubs, switches، ,routers, firewallsلخٗامل م٘ ؤظهؼة وؤصواث الكب٨ت مشل ابغجى٧ىالث الكب٩اث، 

repeaters, gatewaysحرها، وبصاعة هىاٞظ الخاصم ؾح غ ,  ٚو ، وجغ٦ُب Windows Server 2012 serverٞر

قب٩اث مسخلٟت وحٗلم ازخُاع الكب٨ت اإلاىاؾبت ل٩ل ٚغى وجغ٦ُب قب٨ت الؾل٩ي، وحٗلم ؤمً الكب٩اث 



92 
 

 

م 2020 حامػت طغابلـ –صلُل ولُت التربُت طغابلـ   

هت الكب٩اث وبًجاص الخلى٫ اإلاىاؾبت اوجٟاصي ألازُاء الكاجٗت واؾخسضام بٌٗ البرامج الجاهؼة لهُ

 ٢ض ٌٗغيها ؤؾخاط اإلا٣غع. لبٌٗ الخاالث

آ(:330اؾت املىظىماث  )ح ؽ صعآ

٣ت وج٣ىُاث البرمجت / -صعاؾت مىٓىماث ؾاب٣ت       صعاؾت ؤهىإ اإلاىٓىماث خؿب )اإلاهمت اإلاُلىبت / ٍَغ

صعاؾت ص صعاؾت خالت: بٖضاظ اإلاىٓىماث. جدلُل ج٣ىُاث جهمُم وجىُٟ -البِئت اإلاؿتهضٞت للٗمل ٖلحها (

غ(. –جهمُم وجىُٟظ ٢اٖضة البُاهاث  –مىٓىمت مخ٩املت )جدلُل وبغمجت   جهمُم وجىُٟظ الخ٣اٍع

آ(:335هظم حكغُل  مخلضم )ح ؽ 

اؾىب )بصاعة بيُت ؤهٓمت الدكُٛل ووْاثٟها وبصاعة مىاعص ظهاػ الخ، هٓم الدكُٛل مغاظٗت ماصة      

٣ت جىُٟظ ألاوامغ )مٗالجت ، ، اإلاٗالجاث(الظا٦غة ٍغ ت اإلاٗالجاث َو تمٗال، مخخالُتمٗماٍع ، مٗالجت جت مخىاٍػ

 )مغا٢بخه وج٣ُُمه(، ألامً والخماًت.  ، ألاصاء(I/O)بصاعة الٗملُاث، بصاعة وخضاث ، متزامىت(

آ(:336قبياث الحاؾىب مخلضم )ح ؽ 

الهاج٠ اإلادمى٫،  ه٩ُلُت الكب٩اث الالؾل٨ُت الغ٢مُت مً الكب٩اث اإلادلُت، وقب٩اثًٖ  إلادت ٖامت     

 والبروجى٦الث.

آ(:337الحىاؾِب )ح ؽ أمً 

غ١ الخماًت مً البرامج الخبِشت، ووْاث٠ واؾخسضاماث       صعاؾت ؤهىإ البرامج الخبِشت وزهاثهها، َو

 الجضاع الىاعي، وؤمً الكب٩اث، ومٗلىماث ٖامت ؤزغي جسو ؤمً الخىاؾِب. 

آ(:338الخػلُم إلالىترووي )ح ؽ 

     
ً
 – e-learningالخٗلُم ؤلال٨ترووي  - )الخٗلُم الخ٣لُضي صعاؾت وم٣اعهت َغ١ الخٗلم اإلاؿخسضمت خالُا

 VLEصعاؾت ؤهٓمت  –الخٗلُم الخضًض(. الخ٣ىُاث اإلاؿخسضمت في الخٗلُم الخضًض والخٗلُم ؤلال٨ترووي 

 جضٖم هظه ألاهىإ. التياؾخسضام بٌٗ البرامج  -وممحزاتها 

آ(:339مػالجت الهىع )ح ؽ 

غ١ اؾخسغاطصعاؾت ؤهىإ وم٩ىهاث الهىعة       MAT LABاؾخسضام بغهامج  الجؼء الٗملي: -البُاهاث َو

 وحٗلم البرمجت ٖلُه.
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آ(:411جلىُت املػلىماث )ح ؽ 

هترهذ وألاصواث الالػمت لظل٪ وألاهٓمت، حكُٛل وصوع صعاؾت مىايُ٘ الخ٣ىُت مً البدض في ؤلا      

ض ؤلال٨ترووي وخم اًت اإلاٗلىماث والبدض في اإلاىايُ٘ الخاؾىب في الخ٣ىُت وؤزال٢ُاث الخاؾىب والبًر

شت مشل الخىؾبت الخضًشت مجها الخى٢ُ٘ ؤلال٨ترووي وؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت والخٗلُم ؤلال٨ترووي واإلاىايُ٘ الخضً

حرها.  السخابُت ٚو

آ(:412الغؾم وجطبُلاجه بالحاؾىب )ح ؽ 

، ٢ىاٖض وؤؾـ الٗغىىإ ج٣ىُاث ؤهٓمت الغؾىم وؤظهؼة الٗغى، طا٦غة الٗغى، ؤهًٖ  م٣ضمت     

جها، بغمجت بلٛت ٖلُا لكاقتالغؾم و٦ُُٟت ٖغيها ٖلى ا ، زىاعػمُاث جدؿحن ظىصة الٗغى و٦ُُٟت جسٍؼ

غيها ٖلى الكاقت، اؾخسضام اإلا٨خباث اإلاضٖمت للٛت البرمجت مشل  )ٖاصة لٛت الس ي( ؤق٩ا٫ وعؾىم ٖو

Open GL، جٟاٖلي م٘ البرامج،  ٌشج٘ الُالب ، وكاٍ البُاهاث ، َغ١ بصزا٫ضام مغجي بٗضة ؤبٗاصاؾخس

 مكغوٕ مهٛغ في هُا١ اإلا٣غع.ٖمل ٖلى 

آ(:413طواء انطىاعي )ح ؽ 

تم٣ضمت في الظ٧اء الانُىاعي، ؤه     ، جت جُب٣ُاث مشل الخٗٝغ ٖلى همىطط، َغ١ البرم٣تج، البى ٓمت اإلاٗٞغ

اث، ؤؾالُب البدض مى،  بغهىت الىٍٓغ البدض بالٗغى ؤوال، البدض  ،البدض بالٗم٤ ؤوال)البدض ألٖا

مدضوص الٗم٤، البدض الخ٨غاعي، البدض الٗكىاجي، البدض الُٗمي، نٗىص الجبل(، ٞهم اللٛاث 

مت في لٛت البرمجت بغولى٥ ؤو ؤلاوؿاهُت ، مدا٧اة الٟهم، لٛاث بغمجت ألاهٓمت الخبحرة، خل اإلاك٨الث، م٣ض

 لؿب. 

آ(:414مباصب نُاهت خاؾىب )ح ؽ 

٣غع ًخٗلم الُالب ؤؾـ الهُاهت للخاؾىب الشخص ي مً الىاخُخحن البرمجُت والهىضؾُت، في هظا اإلا     

بياٞت بلى َغ١ جشبُذ البرامج وهٓم الدكُٛل. ٦ما ًخٗٝغ الُالب ٖلى م٩ىهاث الخاؾىب بهىعة ٖملُت 

خضعب ٖلى َغ١ ج٨ُ٨ٟها وججمُٗها باإلياٞت بلى مٗالجت مكا٧ل ٖمل الخىاؾِب مً الىاخُت  ملمىؾت ٍو

غ١ مٗالجتها وؤؾخاط  ( مً خُض ؤؾباب خضوثها َو غ ًٖ ٧ل مك٩لت )مىيٕى اإلااصًت والبرمجُت و٦خابت ج٣ٍغ

 ص اإلاىايُ٘ لضعاؾتها ومٗالجتها .اإلا٣غع ًدض
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آ(:415مكغوع الخسغج )ح ؽ 

 التي صعؾها الُالب زال٫ الٟهى٫ الضعاؾُت الؿاب٣ت ٖلى اإلاجاالث حهضٝ اإلاكغوٕ بلى جُب٤ُ اإلاٟاهُم      

ت والهىاُٖت والكٛل ًخًمً جسُُِ وجهمُم وبىاء بغامج . ومٗٓم الٗمل ، اإلاسخلٟت في اإلااؾؿاث الخجاٍع

 اٖلمُ ا٣ً٘ ٖلى ٖاج٤ الُالب زاعط ال٩لُت ومكٝغ اإلاكغوٕ ٖلُه جىظُه الُالب. ًسخاع الُالب مىيٖى

٣ضمه ٦م٣ترح، زم ًجغي ًٖ اإلاىيٕى بدشا ٖلمُا مخدبٗا لخُىاث ومى جُت البدض  )خؿب جسههه(، ٍو

الٗلمي الصخُذ بما في طل٪ جدضًض اإلاك٩لت، ظم٘ البُاهاث، جدلُلها، ٞاثضة البدض، الضعاؾاث الؿاب٣ت ًٖ 

 مىيٕى البدض، هخاثج البدض، الخىنُاث، الخ. 
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ريبض األطفبل قطى   
 

 آ:   أهضاف اللؿم

  اإلاغخلت في بىاء  خهُت الُٟل وحٗلمه.جؼوٍض الُالب بالٗلىم واإلاٗاٝع خى٫ ؤهمُت 

  جؼوٍض الُالب باإلاٗلىماث والخبراث الالػمت لٟهم َبُٗت الُٟل وهمىه في قتى اإلاجاالث، وبٖضاصهم

ـ وؤلاقغاٝ ٖلى صوع الخً ٟا٫ في ظمُ٘ اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت الخىلي مهام الخضَع هت وعٍاى ألَا

 وألاهلُت. 

  باث الٗملُت ـ الخضًشت في هظا اإلاجا٫ وبمضاصهم بالخضٍع ب الُالب ٖلى ؤؾالُب الخضَع جضٍع

ت والؿلى٦ُت الالػمت .  ٟا٫ باألؾـ واإلاٟاهُم التربٍى  الخضًشت لتزوٍض ألَا

  ٟا٫، وؤؾاؾُاث ؤوكُت الُٟل، والخبراث لؤلاؾهام في ٞهم الُالب اى ألَا ُبُٗت مىاهج ٍع

 الجضًضة.

 غ الخٗلُم وجدضًشه.بظغاء البدىر وا  لضعاؾاث في مجا٫ الُٟىلت التي حؿهم في جٍُى

  .ب٢امت ٖال٢اث ز٣اُٞت مخباصلت م٘ اإلااؾؿاث اإلادلُت والٗغبُت والٗاإلاُت التي حٗجى بالُٟل 

 

 Department Required Courses)يتطهببث انقطى(   إنساييتيقرراث ختصصيت 

آالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث
مخطلباث 

آامللغعآ

غضص 

الؿاغاث 

 الىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

 الػملي

Course Name Course # 

ٟا٫ 100ع ٍ  1 اى ألَا  - 2 - 2 م٣ضمت في ٍع
Introduction to 

Kindergarten 
Kn 100 

 101ع ٍ  2
مهاعاث ؤؾاؾُت في التربُت 

 الٟىُت
3 - 2 1 Basic Skills in Art Education Kn 101 

 Child Health and Nutrition Kn 102 - 2 - 2 حٛظًت وصخت الُٟل 102ع ٍ  3

 Introduction to Music Kn 104 1 2 - 3 مضزل بلى اإلاىؾ٣ُى 104ع ٍ  4

 105ع ٍ  5
م٣ضمت في ٖلم الىٟـ 

 الاظخماعي
2 - 2 - 

Introduction to Social 

Psychology 
Kn 105 

 106ع ٍ  6
اى  اججاهاث خضًشت في ٍع

ٟا٫  ألَا
 - 2 100ع ٍ  2

Modern trends in 

kindergarten 
Kn 106 
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آالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث
مخطلباث 

آامللغعآ

غضص 

الؿاغاث 

 الىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

 الػملي

Course Name Course # 

ٟا٫ 200ع ٍ  7 اى ألَا  Kindergartens Management Kn 200 - 2 106ع ٍ  2 بصاعة ٍع

 Childhood Psychology Kn 201 - 2 100ث ن  2 ٖلم هٟـ الُٟىلت 201ع ٍ  8

 Environmental Education Kn 202 - 2 106ع ٍ  2 جغبُت بُئُت 202ع ٍ  9

 3 ٖلم هٟـ اللٗب 203ع ٍ  10
ث ن  106ع ٍ 

100 
3 - Play Psychology Kn 203 

 The Kindergartner Culture Kn 204 - 2 106ع ٍ  2 ز٣اٞت َٟل الغويت 204ع ٍ  11

 205ع ٍ  12
مك٨الث ؾلى٦ُت لُٟل 

 ما ٢بل اإلاضعؾت
 - 2 201ع ٍ  2

Behavioral Problems for 

Children of Pre-School 
Kn 205 

 206ع ٍ  13
ؤَٟا٫ طوو اخخُاظاث 

 زانت
 Children with Special Needs Kn 206 - 2 201ع ٍ  2

 207ع ٍ  14
ٞغو١ ٞغصًت لُٟل ما 

 ٢بل اإلاضعؾت
 - 2 200ث ن  2

Individual Differences 

among  Pre-School Children 
Kn 207 

 300ع ٍ  15
جُىع اللٛت والخ٨ٟحر لضي 

 الُٟل
 - 3 201ع ٍ  3

The Development of 

Language and Thinking of a 

Child 

Kn 300 

 1 2 101ع ٍ  3 مباصت الخهمُم الؼزغفي 301ع ٍ  16
Principles of decorative 

design 
Kn 301 

 302ع ٍ  17
ٟا٫  ٖلم هٟـ ألَا

 اإلاىهىبحن
 - 2 206ع ٍ  2

Psychology of gifted 

children 
Kn 302 

 303ع ٍ  18
مهاعاث ؤؾاؾُت للتربُت 

 البضهُت
3 - 3 - 

Basic skills of physical 

education 
Kn 303 

 304ع ٍ  19
اى  جهمُم بغامج ٍع

ٟا٫  ألَا
2 

ع ٍ  204ع ٍ 

207 
2 - 

Design of Kindergartens 

Programs 
Kn 304 

 305ع ٍ  20
بٖضاص الُٟل لل٣غاءة 

 وال٨خابت
2 

ث ن  300ع ٍ 

200 
2 - 

Preparation of a Child to 

Read and Write 
Kn 305 

 - 2 201ث ن  2 َغاث٤ جضَعـ زانت 306ع ٍ  21
Special Teaching Methods 

(Activity) 
Kn 306 

 307ع ٍ  22
لضي نٗىباث الخٗلم 

 َٟل الغويت
2 

ع ٍ  200ث ن 

207 
2 - 

Learning Difficulties in 

Kindergarten Children 
Kn 307 

 400ع ٍ  23
اى  ؿُت )ٍع جُب٣ُاث جضَع

ٟا٫(  ألَا
 Teaching Applications Kn 400 - 2 306ع ٍ  2

 401ع ٍ  24
جىظُه وبعقاص هٟس ي 

 لؤلَٟا٫
2 

ع ٍ  205ع ٍ 

302 
2 - 

Guidance and counseling 

for children 
Kn 401 

 2 جىمُت اإلاٟاهُم الٗلمُت 402ع ٍ  25
ث ن  300ع ٍ 

200 
2 - 

Development of Scientific 

Concepts 
Kn 402 

 Communication Skills Kn 403 - 2 300ع ٍ  2 مهاعاث الخىانل 403ع ٍ  26

 404ع ٍ  27
ازخباعاث وم٣اًِـ 

 الُٟىلت
 - 3 302ث ن  3

Childhood Tests and 

Measurements 
Kn 404 
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آالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث
مخطلباث 

آامللغعآ

غضص 

الؿاغاث 

 الىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

 الػملي

Course Name Course # 

 405ع ٍ  28
خ٣ى١ الُٟل في اإلاجخم٘ 

 اللُبي
2 - 2 - 

The Rights of Children in 

the Libyan Society 
Kn 405 

 4 مكغوٕ الخسغط 407ع ٍ  29

 301)ث ن 

ن ٖلى اوماصج

ألا٦ثر ٢بل 

 الخسغط (

4 - Graduation Project Kn 407 

   2 64  67 مجمٕى الىخضاث  

     

 Supportive Courses - ادلقرراث انعهًيت ادلطبنذة

آالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث
مخطلباث 

آامللغعآ

غضص 

الؿاغاث 

 الىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

 الػملي

Course Name Course # 

 Principles of Statistics ST 100 - 2 - 2 مباصت بخهاء 100ا ح  1

    2  2 مجمٕى الىخضاث  

 

 Elective Courses االختيبريتادلقرراث  

ت.  12ًسخاع الطالب ما ٌػاصٌ    آوخضة مً امللغعاث الازخُاٍع

آالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث
مخطلباث 

آامللغعآ

غضص 

الؿاغاث 

 الىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

 الػملي

Course Name Course # 

 408ع ٍ  1
جىمُت اإلاٟاهُم 

 الاظخماُٖت الخل٣ُت
2 - 2 - 

Moral and social  concepts 

development 
Kn 408 

 - 2 - 2 حٗلم ال٣ُم وحٗلُمها 409ع ٍ  2
Learning and  Teaching of 

Values 
Kn 409 

 - 2 - 2 مضزل التربُت اإلا٣اعهت 410ع ٍ  3
Introduction to 

Comparative Education 
Kn 410 

ت للُٟل 411ع ٍ  4  Crafts for children Kn 411 1 2 101ع ٍ  3 ؤقٛا٫ ًضٍو

 - 2 - 2 ؤصب ومؿغح الُٟل 412ع ٍ  5
Children's Literatures and 

Theater 
Kn 412 

 School Health Kn 413 - 2 - 2 صخت مضعؾُت 413ع ٍ  6

 Aesthetic Education Kn 414 - 2 - 2 جغبُت ظمالُت 414ع ٍ  7
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آالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث
مخطلباث 

آامللغعآ

غضص 

الؿاغاث 

 الىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

 الػملي

Course Name Course # 

 Educational Sociology Kn 415 - 2 - 2 ٖلم اظخمإ جغبىي  415ع ٍ  8

 Musical Taste Kn 416 - 2 104ع ٍ  2 جظو١ مىؾ٣ُي 416ع ٍ  9

 - 3 303ع ٍ  3 جغبُت خغ٦ُت للُٟل 417ع ٍ  10
Kinetic Education for 

Children 
Kn 417 

ش الخًاعة ؤلاؾالمُت 420ع ٍ  11  - 2 - 2 جاٍع
History of Islamic 

Civilization 
Kn 420 

 Computerized Graphics  408 Art 1 2 101ح ؽ  3 عؾم بالخاؾىب 408ٝ ن  12

 Family Islamic Rules AL 117 - 2 - 2 ؤخ٩ام ألاؾغة ٫117 ٕ  13

 105م ٝ  14
اث٠ ؤًٖاء  ٖلم ْو

 ؤلاوؿان
2 - 2 - Human Physiology CT 105 

 - 2 - 2 جٟؿحر ٢هاع الؿىع  305م ٝ  15
Interpretation of Short 

Verses 
CT 305 

ت 406م ٝ  16  - 2 - 2 الؿحرة الىبٍى
Biography of the Prophet 

Mohammad 
CT 406 

 

 

 إمجبيل عذد ادلىاد وانىحذاث وعذد انطبعبث دلتطهببث انتخرج ببنقطى        

آغضص الؿاغاث الػمليآغضص الؿاغاث الىظغيآآغضص الىخضاثآغضص املىاصآاملخطلباثآث

 2 18 20 10 مخُلباث الجامٗت 1

 4 20 24 11 مخُلباث ال٩لُت 2

 2 64 67 29 مخُلباث ال٣ؿم 3

 - 2 2 1 اإلاىاص اإلاؿاهضة 4

ت 5  2-0 14-13 14 6-7 اإلاىاص الازخُاٍع

آ8-10آ117 – 118آ127آ57-58آمخطلباث الخسغجآ6
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 تىصيف خمتصر دلقرراث قطى ريبض األطفبل
 

اض ْلاطفاٌ )عط   آ(:100ملضمت في ٍع

ٟا٫ والخٗٝغ ٖلى        اى ألَا ـت إلاغخلـت مـا ٢بـل حهضٝ هظا اإلا٣غع بلى حٍٗغ٠ الُالب بيكإة ٍع ألاهمُت التربٍى

ــ٠ الُـالب باإلابــاصت وألاؾـــ التــي ًااإلاضعؾـت والخٗــٝغ ٖلــى جُــىع الاهخمـام بتربُــت الُٟىلــت وعٖاًتهــ ٣ــىم ، حٍٗغ

ٟا٫ اى ألَا حن الـظًً لهـم صوع ٖلحها حٗلُم ٍع ٟـا٫ وآعاء بٗـٌ الٗلمـاء التربـٍى ـاى ألَا ٟهم ٖلـى وكـإة ٍع ، وحٗـٍغ

ٟا٫في جإؾ اى ألَا ت وزهاثو همى َٟل ما ٢بل اإلاضعؾت. ، حٍٗغ٠ِـ ٍع ت اإلاخُلباث التربٍى  الُالب بمٗٞغ

آ(: 101مهاعاث أؾاؾُت في التربُت الفىُت ) ع ط

اجه وصواٞٗـــه، ٦ـــظل٪       ٟـــا٫ ومؿـــخٍى ـــت مىيـــٕى الخٗبحـــر الٟجـــي ٖىـــض ألَا  ألالـــىانحهـــضٝ هـــظا اإلا٣ـــغع بلـــى مٗٞغ

ي ججٗــل الُٟــل ٌؿــخجُب بلــى اإلاــازغاث طاث الُــاب٘ لؤلَٟــا٫، والخإ٦ُــض ٖلــى التربُــت مــً الىاخُــت الىٟؿــُت التــ

ب الُــالب ٖلــى جىمُــت م اإلاٗلىمــت الجاهــب ؤلابــضاعي لخىُٟــظ الىؾــاثل لخ٣ــضً الجمــالي اإلادــُِ بــه . و٦ــظل٪ جــضٍع

 الصخُدت لُٟل الغويت.

آ(:102حغظًت وصحت الطفل )عط 

الُٟىلــت اإلاب٨ـغة زانـت . وؤن ًلــم حهـضٝ هـظا اإلا٣ــغع بلـى ؤن ًلـم الُالــب بإهمُـت الخٛظًـت ٖامــت وفـي مغخلـت     

ٟـــا٫، وآلازــــاع اإلاترجبـــت ٖلحهـــا. والخٗـــٝغ ٖلـــى صوع الخٛظًــــت الؿـــلُمت فـــي الى٢اًـــت مــــً  بمكـــا٧ل الخٛظًـــت لـــضي ألَا

ألامـــغاى.  والخٗـــٝغ ٖلـــى اإلاكـــا٧ل اإلاغجبُـــت باإلاـــاصة الٛظاثُـــت مشـــل الخلـــىر باإلا٨ُغوبـــاث والٟحروؾـــاث، واإلاـــىاص 

ُت في هظا  .هبالجا الخاٞٓت والخٖى

آ(:104مضزل ئلى املىؾُلى )عط 

ــت ؤزــغ اإلاىؾــ٣ُى فــي الىمــى      ٟــا٫ ومٗٞغ ــاى ألَا حهــضٝ هــظا اإلا٣ــغع بلــى بصعا٥ الُالــب ؤهمُــت صوع اإلاىؾــ٣ُى لٍغ

اإلاخ٩امــل لشخهــُت َٟــل الغويــت وا٦دؿــاب بٗــٌ اإلاهــاعاث ٧ــال٣غاءة وال٨خابــت اإلاىؾــ٣ُُت والخٗــٝغ ٖلــى ؤهــم 

ـ .اإلاباصت وال٣ىاٖض اإلاىؾ٣ُُت التي ً  م٨ً الاؾخٟاصة مجها في ٖملُت الخضَع

آ(:105ملضمت في غلم الىفـ الاحخماعي )عط 

غوٖـــــه وجُب٣ُاجـــــه فـــــي الخُـــــاة،      ـــــ٠ الُالـــــب بمـــــاصة ٖلـــــم الـــــىٟـ الاظخمـــــاعي ٞو حهـــــضٝ هـــــظا اإلا٣ـــــغع بلـــــى حٍٗغ

ت  وباإلااؾؿاث الاظخماُٖـت اإلاىظـىصة فـي اإلاجخمـ٘ و٦ُُٟـت الاؾـخٟاصة مجهـا، وؤؾـالُب الخيكـئت الاظخماُٖـت الؿـٍى
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ــــ٠ الُالــــب بإؾــــالُب الخيكــــئت  ت و٦ُُٟــــت جُب٣ُهــــا صازــــل ألاؾــــغة، باإليــــاٞت بلــــى حٍٗغ الاظخماُٖــــت ٚحــــر الؿــــٍى

 و٦ُُٟت ال٣ًاء ٖلحها.

آ:  105)غلم وظاةف أغضاء إلاوؿان )م ف 

 جىن٠ُ هظه اإلااصة مىظىص يمً جىن٠ُ مىاص ٢ؿم مٗلم الٟهل. 

اض ْلاطفاٌ )عط  آ(:106اججاهاث خضًثت في ٍع

ــــــاى      ٟــــــا٫ وؤهــــــضاٞها والخٗــــــٝغ ٖلــــــى الاججاهــــــاث اإلاٗانــــــغة فــــــي ٍع ــــــاى ألَا ٟــــــا٫  الخٗـــــٝغ ٖلــــــى مٗجــــــى ٍع ألَا

ٟا٫ والخٗٝغ ٖلى اإلاهام وألاص اى ألَا  واع التي ج٣ىم بها مٗلمت الغويت.والخٗٝغ ٖلى ؤبيُت وججهحزاث ٍع

آ(:117أخيام ْلاؾغة )ٌ ع 

   .٢ؿم اللٛت الٗغبُتجىن٠ُ هظ اإلااصة مىظىص يمً جىن٠ُ مىاص  

اض ْلاطفاٌ )عط  آ(:200ئصاعة ٍع

، ؤن بصاعة الهــ٠لــئلصاعة الٗامــت والخٗلُمُــت واإلاضعؾــُت وبصاعة الغويــت و بإلاــام الُالــب باإلاٟــاهُم ألاؾاؾــُت     

ــت ، ومٟهــىم ٧ــل مجهــا ج٩ــىن لــضي الُالــب زلُٟــت ٖــً جُــىع ال٨ٟــغ ؤلاصاعي ، ؤن ًــظ٦غ الُالــب الٗملُــاث ؤلاصاٍع

 ؤن ٌٗلل الُالب ألاهمُت الخانت إلصاعة الغويـت ٖـً ب٣ُـت اإلاغاخـل، ؤن ًـضع٥ الُالـب صوع الخٟخـِل التربـىي 

وؤهضاٞـــــه ، ؤن ًخٗـــــٝغ الُالـــــب ٖلـــــى اإلاىانـــــٟاث الشخهـــــُت والٟىُـــــت إلاـــــضًغ الغويـــــت ، ؤن ًـــــضع٥ مهـــــام مـــــضًغ 

 الغويت وؤن ٨ًدؿب مهاعة بصاعة اله٠.

آ(:201غلم هفـ الطفىلت )عط 

حهـضٝ هـظا اإلا٣ـغع بلــى الخٗـٝغ ٖلـى مغاخــل الُٟىلـت والٗىامـل اإلاــازغة فـي همـى هــظه اإلاغخلـت ، الخٗـٝغ ٖلــى       

ـــــهٟٗالُــــت. والخٗــــٝغ ٧ٖــــل مغخلــــت مــــً مغاخــــل الُٟىلــــت ، الجؿــــمُت ، ال٣ٗلُــــت، الاظخماُٖــــت، الا  زهــــاثو  لىــــ

 اإلاكا٧ل التي جهاخب هظه اإلاغاخل وؤؾبابها والخلى٫ لٗالط هظه اإلاكا٧ل.

آ(:202جغبُت بُئُت )عط  

ٟــا٫ ٖلــى ا٦دؿــاب الــىعي والخـــ بم٩ىهــاث البِئــ       ت التــي ٌِٗكــىن ٞحهــا حهــضٝ هــظا اإلا٣ــغع بلــى مؿــاٖضة ألَا

ٟـــا٫ ال٣ـــُم والاججاهـــاث ؤلاًجابُـــت هدـــى خماًـــت البِئـــت وجىمُتهـــا ب٣هـــض  واإلاكـــ٨الث اإلاغجبُـــت بهـــا وا٦دؿـــاب ألَا

ــت  ــت جــخم مــً زــال٫ بجاخــت الٟغنــت الخٗلُمُــت لؤلَٟــا٫ ال٦دؿــاب زبــراث مخىٖى بٖــضاص ظُــل وإ ببِئخــه واإلاٗٞغ
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ومكــــ٨التها واإلاكـــاع٦ت اليكــــُت وجــــخم مـــً زــــال٫ بجاخــــت والتـــزوص بٟهــــم ؤؾاســــ ي مـــً البِئــــت التــــي ٌِٗكـــىن ٞحهــــا 

طاث الخــــإزحر ٖلــــى خُــــاتهم ومؿــــخ٣بلهم والتــــي  البِئــــت الٟغنــــت لؤلَٟــــا٫ لل٣ُــــام بــــضوع بًجــــابي فــــي خــــل مكــــ٨الث

 خُلب جًاٞغ الجهىص إلاىاظهتها.   ج

آ(:203غلم هفـ اللػب )عط 

الغويــت ووْاثٟــه والٟــىػ فــي ؤهــم ؤهــىإ حهــضٝ هــظا اإلا٣ــغع بلــى الخٗــٝغ ٖلــى ؤهمُــت اللٗــب فــي خُــاة َٟــل      

ــاى والخٗــٝغ ٖلــى َــغ١ الٗــالط الىٟســ ي باللٗــب والخٗــٝغ ٖلــى الٗال٢ــت بــحن اللٗــب  اللٗــب اإلاؿــخسضمت فــي الٍغ

 مخٛحراث ؤزغي هامت.و 

آ(:204زلافت طفل الغوضت )عط 

ـ اإلاــاصة هـــى جؼوٍـــض الُلبـــت بمٟهــىم الش٣اٞـــت     ٍٟهم بمهـــاصع وحٗـــغ ، وز٣اٞـــت الُٟــل زانـــت، الهــضٝ مـــً جـــضَع

ومـــضي ، ووؾـــاثل الش٣اٞـــت وؤزغهـــا فـــي بىـــاء  خهـــُت الُٟـــل وصوع ألاؾـــغة واإلاضعؾـــت واإلاجخمـــ٘ فـــي ز٣اٞـــت الُٟـــل

 جإزحر التربُت ؤلاؾالمُت في بىاء ز٣اٞت الُٟل وجيكئخه الخيكئت الؿلُمت.

آ(:205مكىالث ؾلىهُت لطفل ما كبل املضعؾت )عط 

ـت ؤهـم اإلاكـ٨الث الؿـلى٦ُت والايـُغاباث الىٟؿـُت التـي       ـ اإلااصة هى جؼوٍض الُلبـت بمٗٞغ الهضٝ مً جضَع

دت وؤهــــم الُــــغ١ الى٢اثُــــت  جىاظــــه بٗــــٌ ؤَٟــــا٫ مــــا ٢بــــل مغخلــــت الضعاؾــــت و٦ُُٟــــت الخٗامــــل مــــ٘ هــــظه الكــــٍغ

 والٗالظُت لهظه الايُغاباث الؿلى٦ُت. 

آ(: آ205)ف ن 1أقغاٌ فىُت

   التربُت الٟىُت. ٢ؿممىظىص يمً جىن٠ُ مىاص جىن٠ُ هظه اإلااصة 

آ(:206أطفاٌ طوو اخخُاحاث زانت )عط 

في لخُــــىع        ــــ٠ الُلبــــت بمٟهــــىم التربُــــت الخانــــت و٦ــــظل٪ ؤلاإلاــــام باإلاؿــــاع الخــــاٍع حهــــضٝ هــــظا اإلا٣ــــغع بلــــى حٍٗغ

ٞئـــــت  التربُــــت الخانـــــت، وب٦ؿــــابهم اإلاٟـــــاهُم ألاؾاؾــــُت مـــــً ٞئــــاث طوي الاخخُاظـــــاث الخانــــت وزهـــــاثو ٧ــــل

ٟهم بُغ١ ٢ُاؽ وحشخُو  ٧ل ٞئت مً ٞئاث التربُت الخانت. و٦ظل٪ حٍٗغ

آ(:207فغوق  فغصًت لطفل ما كبل املضعؾت )عط 

اث ال٣ضعة ال٣ٗلیت والٟغو١ الٟغصیت، والٗىامل التي  وبإلاامهمضٝ اإلا٣غع بلي ب٦ؿاب الُالب ــــــــــــــــــیھ      بمىيٖى
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ال٢خھـــا والخىٓـــُموحٗغیٟـــاث الـــظ٧اء  جـــازغ فـــي الٟـــغو١ الٟغصیـــت، ، زـــم الخٗـــٝغ ٖلـــي اإلاخٟـــى٢حن بالـــظ٧اء ال٣ٗلـــي ٖو

 
ً
، واإلاٗـــایحر التـــي حؿـــخسضم ال٦دكـــاٝ اإلاخٟـــى٢حن ٣ٖلیـــا زـــم الخٗـــٝغ ٖلـــي اإلاؿـــخىیاث  ا٦دكـــا٨ٞم، وؾـــبل  ٣ٖلیـــا

ٟا٫. یت وؤوظه الخ٨ٟحر لضي ألَا  ال٣ٗلیت اإلاٗٞغ

آ(:300جطىٍغ اللغت والخفىحر لضي الطفل ) 

اإلا٣ـــــغع بلـــــى الخٗـــــٝغ ٖلـــــى الخُـــــىع ال٣ٗلـــــي اإلاٗغفـــــي واللٛـــــىي لـــــضي الُٟـــــل مىـــــظ الـــــىالصة بلـــــى مغخلـــــت  حهـــــضٝ

الُٟىلـت الىؾـُى، ؤي اإلاـغخلخحن ٢بـل وبٗـض مغخلـت الغويـت، الخٗـٝغ ٖلـى مٓـاهغ الىمـى والٗىامـل اإلاــازغة 

لــب ٖلــى ؤهــىإ ٗــٝغ الُاًخُٞــه ، وجٟؿــحر الىمــى ال٣ٗلــي اإلاٗغفــي خؿــب عؤي الٗلمــاء )بُاظُــه ، ظلٟــىعص(، 

ـــت واللٛـــت  غ اإلاٗٞغ ـــ٠ الُلبـــت بـــضوع الغويـــت وؤهمُتهـــا فـــي جُـــٍى اث الٗملُـــاث ال٣ٗلُـــت، حٍٗغ الخ٨ٟحـــر ومؿـــخٍى

 لضي الُٟل ٢بل صزىله اإلاضعؾت.

آ(:301مباصب الخهمُم الؼزغفي )عط  

 صعاؾـــــت مبـــــاصت وؤؾـــــالُب و٢ىاٖـــــض الخهـــــمُم الؼزغفـــــي وا٦دؿـــــاب بٗـــــٌ اإلاهـــــاعاث وألاؾـــــالُب الخُب٣ُُـــــت     

ُـــــت للىنـــــى٫ بالُالـــــب بلــــــى مغخلـــــت الاؾـــــخٟاصة مجهـــــا فـــــي الخُـــــاة الٗلمُــــــت،  اإلاخٗل٣ـــــت بالٗىانـــــغ واإلابـــــاصت الؼزٞغ

ــــــ٠ بمٟهــــــىم  ــــــت للُالــــــب والخٍٗغ ً الؼزغفــــــي الصــــــخُذ وجىمُــــــت ال٣ــــــضعة الابخ٩اٍع ــــــضاص لل٣ــــــضعة ٖلــــــى الخ٩ــــــٍى وؤلٖا

ال٢خه بالخهامُم في الُبُٗت.الخهمُم الؼزغف  ي ٖو

آ(:302بحن )عط غلم هفـ ْلاطفاٌ املىهىآ 

والخٗــٝغ ٖلـى اإلااقــغاث والـضالثل ٖلــى وظـىص اإلاىهبــت لــضي ، الخٗـٝغ ٖلــى مٗجـى اإلاىهبــت ، الُٟـل اإلاىهــىب     

ٟا٫ والخٗٝغ ٖلى مك٨الث الُٟل اإلاىهىب و٦ُُٟت الخٛلب ٖلحها .  ألَا

آ(: 303مهاعاث أؾاؾُت للتربُت البضهُت )عط  

ـــ       ـــ٠ بمـــضعؽ التربُـــت البضهُـــت وصوعه فـــي الٗملُـــت الخٗــٝغ ٖلـــى مـــاصة التربُـــت البضهُـــت َو ؿــها والخٍٗغ غ١ جضَع

ـــــ٠ الُالـــــب اإلاٗلـــــم بإهمُـــــت  ـــــإل ٖلـــــى م٩ىهـــــاث اللُا٢ـــــت البضهُـــــت وحٍٗغ الخٗلُمُـــــت وواظباجـــــه ومؿـــــاولُاجه والَا

حرها. التربُ  ت الخغ٦ُت ومغاخل الىمى ٚو

اض ْلاطفاٌ )ع ط   آ(:304جهمُم بغامج ٍع

ٟـــا٫ وؤهـــىإ البـــرامج اإلاسخلٟـــت حهــضٝ اإلا٣ـــغع بلـــى جم٨ـــحن       ـــاى ألَا ـــت ؤؾــــ بىـــاء بـــغامج ٍع الُالبـــاث مـــً مٗٞغ

ت التي حؿدىض ٖلحها هظه البرامج.  وألاؾـ الٟلؿُٟت والتربٍى
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آ(:305ئغضاص الطفل لللغاءة والىخابت )عط 

ــــ٠ الُالــــب      ــــ٠ الُالــــب بمٟهــــىم ال٣ــــغاءة وؤهمُتهــــا ووُْٟتهــــا للٟــــغص واإلاجخمــــ٘، حٍٗغ ، ال٣ــــغاءةىإ إهبــــ حٍٗغ

٠ الُالب بُغ١ حٗلُم الُٟل ال٣غاءة، جؼوٍض الُالب بمٟهىم ال٨خابت ومغاخل حٗلُم الُٟل ال٨خابت.   حٍٗغ

آ: 305)جفؿحر كهاع الؿىع )م ف 

  مٗلم ٞهل. ٢ؿمجىن٠ُ هظه اإلااصة مىظىص يمً جىن٠ُ مىاص 

ـ زانت )عط  آ(:306طغاةم جضَع

ــــ     ىانــــغه، حٍٗغ ــــ٠ الُالــــب بإؾـــــ اليكــــاٍ ٖو ـ الخضًشــــت اإلاىاؾــــبت حٍٗغ ٠ الُالــــب باؾــــتراجُجُاث الخــــضَع

ٟا٫، حٍٗغ٠ الُالب ب٨ُُٟت الخسُُِ اإلا اى ألَا  ىاؾب وجُب٤ُ هظه الاؾتراجُجُاث.لٍغ

آ(: 307نػىباث الخػلم )عط 

الُبـــــي وألا٧ـــــاصًمي والخٗـــــٝغ ٖلـــــى ؤهـــــم نـــــٗىباث الـــــخٗلم  الخٗـــــٝغ ٖلـــــى نـــــٗىباث الـــــخٗلم مـــــً  الجاهـــــب      

غ١ ؤلا  غ١ ٖالظهاهماثُت َو  .  ٖالظها والخٗٝغ ٖلى ؤهم نٗىباث الخٗلم ؤلابضاُٖت َو

ؿُت )عط  آ(:400جطبُلاث جضَع

ب الُــالب ٖلــى ٦ُُٟــت        بهم ٖلــى ٦ُُٟــت الخسُــُِ بحهــضٝ اإلا٣ــغع بلــى جــضٍع هخــاط الىؾــاثل الخٗلُمُــت ، وجــضٍع

بهم ٖلى ٖغى هظه ألاوكُت.  لؤلوكُت صازل الغويت ، وجضٍع

آ(:401لىفس ي لألطفاٌ )عط الخىحُه وإلاعقاص ا

ــ٠ الُالــب بإهــضاٝ الخضمــت الىٟؿــُت مــً خُــض اليكــإة والخُــىع وصوع       ألازهــاجي الىٟســ ي فــي بعقــاص  حٍٗغ

ت وؾاثل ظو ؤَٟا٫ الغويت   م٘ اإلاٗلىماث في الخضمت الىٟؿُت.حٗلُمهم ال٣ُم واإلاشل الٗلُا ومٗٞغ

آ(:402جىمُت املفاهُم الػلمُت )عط 

حهـــضٝ اإلا٣ـــغع بلـــى جم٨ـــحن الُـــالب مـــً ٞهـــم اإلا٣هـــىص بمهـــُلح "اإلاٟهـــىم" و٦ُُٟـــت ب٦ؿـــابه لُٟـــل مـــا ٢بـــل       

ُـت التـي حؿـاٖض ج٩ىهـه لـضي الُٟـل،  اإلاضعؾت، حٍٗغ٠ الُالب بالٗىامل اإلاازغة ُٞه والٗملُاث الىٟؿـُت اإلاٗٞغ

ـــــ ـــــ٠ بــــــضوع اإلاٗلمـــــت فــــــي مغخلــــــت ٍع اث همـــــى اإلاٟهــــــىم وؤهىاٖــــــه ، الخٍٗغ ـــــ٠ بمؿــــــخٍى ٟــــــا٫ وب٦ؿــــــاب الخٍٗغ اى ألَا

 اإلاٟاهُم الٗلمُت.  
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آ(:403مهاعاث الخىانل )عط  

الخٗــــٝغ ٖلــــى مهــــاعاث الخىانــــل ٖىــــض َٟــــل الغويــــت وحؿــــهُل الخٗامــــل مــــ٘ هــــظا الُٟــــل ، والخٗــــٝغ ٖلــــى      

لــــى ؤهــــم اإلاكــــ٨الث واإلاٗ بُٗتهــــا، ٖو ٣ــــاث اإلاــــازغة ؾــــلبا ٖلــــى ٖملُــــت ُوؾــــاثل الاجهــــا٫ اإلاؿــــخسضمت وؤهىاٖهــــا َو

 التربىي و٦ُُٟت الخٛلب ٖلحها.ا٫ الاجه

آ(:404ازخباعاث وملاًِـ الطفىلت )عط  

غ ٖىـض جُبُـ٤ الازخبـاع والخٗـٝغ      الخٗٝغ ٖلى مٗجـى الازخبـاع الىٟسـ ي وؤهمُخـه والكـغوٍ التـي ًجـب ؤن جخـٞى

 ىإ الازخباعاث الىٟؿُت.ؤًًا ٖلى مىانٟاث الازخباع الجُض وؤه

آ(:40 5خلىق الطفل في املجخمؼ اللُبي )عط 

اًــت الُٟىلــت وؤهمُتهــا و٦ــظل٪ خــى٫ مٟهــىم       حهــضٝ هــظا اإلا٣ــغع بلــى جؼوٍــض الُلبــت بــبٌٗ اإلاٟــاهُم خــى٫ ٖع

ٗاث اإلادلُــــت والٗغبُــــت والضولُــــت  ُــــت الُلبــــت بالدكــــَغ اًــــت البضًلــــت للُٟىلــــت وماؾؿــــاتها ، بيــــاٞت بلــــى جٖى الٖغ

ٟا٫.   لخ٣ى١ ألَا

آ (: آ406ؾحرة هبىٍت  ) م ف 

 . ٢ؿم مٗلم ٞهلجىن٠ُ هظه اإلااصة مىظىص يمً جىن٠ُ مىاص     

آ(:407مكغوع الخسغج  )عط

مـ٘ـ اؾــخسضام  البدــض فــي مجالــه حهــضٝ هــظا اإلا٣ــغع بلــى بإلاــام اإلاــخٗلم بُــغ١ البدــض الٗلمــي و٦ُُٟــت جُبُــ٤     

ٍسخــاع و  مُــت.الازخبــاعاث واإلا٣ــاًِـ اإلاىاؾــبت للبدــض الــظي ًهــممه الُالــب فــي الٟهــل ألازحــر مــً صعاؾــخه الٗل

٣ضمـــه ٦م٣تـــرح، زـــم ًجـــغي ٖـــً اإلاىيـــٕى بدشـــا ٖلمُـــا مخدبٗـــا  اٖلمُـــ االُالـــب مىيـــٖى )خؿـــب جسههـــه(، ٍو

لخُـــىاث ومى جُــــت البدــــض الٗلمــــي الصــــخُذ بمــــا فــــي طلـــ٪ جدضًــــض اإلاكــــ٩لت، ظمــــ٘ البُاهــــاث، جدلُلهــــا، ٞاثــــضة 

البدــــض، الضعاؾــــاث الؿــــاب٣ت ٖــــً مىيــــٕى البدــــض، هخــــاثج البدــــض، الخىنــــُاث، الــــخ. والٛــــغى مــــً مكــــغوٕ 

ب  صعؾــها زــال٫  تظــغاء البدــىر فــي مجالــه ٖبــر جُبُــ٤ الُالــب إلاٟــاهُم ومبــاصبالُالــب ٖلــى الخســغط هــى جــضٍع

 ؾُت الؿاب٣ت في ال٩لُت.  الٟهى٫ الضعا

للُت )عط 
ُ
آ(: 408جىمُت املفاهُم الاحخماغُت الخ

ال٢ــت الــضًً باالعج٣ــاء ال٣ٗلــي والاظخمــاعي، ٦ــظ      ل٪ تهــضٝ هــظه اإلاــاصة بلــى بل٣ــاء الًــىء ٖلــى ماهُــت الــضًً ٖو

 ت وزهاثو ــــــــــــــــــــــــــــــــــالى٢ٝى ٖلى ماهُت التربُت الاظخماُٖت والىمى الاظخماعي للُٟل، وؤهمُت التربُت الاظخماُٖ
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 مغاخله والٗىامل التي جازغ ُٞه. الىمى والؿماث الٗامت للىمى الاظخماعي و٦ظل٪ 

آ    (:408عؾم بالحاؾىب  )ف ن 

  التربُت الٟىُت. ٢ؿمجىن٠ُ هظه اإلااصة مىظىص يمً جىن٠ُ مىاص     

آ(:409حػلم اللُم وحػلُمها )عط 

وم٩ىهاتهــا ، ومهـــاصعها وزهاثهــها ، وجهـــيُٟاتها ،  -بهــىعة ٖامـــت  -جىضــح هــظه اإلاـــاصة اإلا٣هــىص بـــال٣ُم      

بل٣ـــــاء اُٖـــــت والاهخمامـــــاث ، و واإلاٗـــــاًحر والٗـــــاصاث الاظخم ٧االججاهـــــاثوالٟـــــغ١ بُجهـــــا وبـــــحن اإلاهـــــُلخاث ألازـــــغي 

الًــىء ؤًًــا ٖلــى ال٣ــُم ؤلاؾــالمُت مــً هاخُــت اإلاٟهــىم واإلاهــاصع واإلاجــاالث اإلاسخلٟــت. ٦مــا ؤجهــا جغ٦ــؼ ؤًًــا ٖلــى 

ٟـــا٫ ٖلـــى  ب ألَا ٟـــا٫ فـــي البِـــذ واإلاضعؾـــت ، وؤؾـــالُب جـــضٍع غ ال٣ـــُم لـــضي ألَا ـــغ١ جُـــٍى َـــغ١ ٚـــغؽ ال٣ـــُم ، َو

بــــحن ماؾؿــــاث ث والهــــٗىباث التــــي حُٗــــ٤ حٗلمهــــا ، والخ٩امــــل جمشــــل ال٣ــــُم وا٦دؿــــابها، و٦ــــظل٪ ؤهــــم اإلاكــــ٨ال 

 الخٗلُم في حٗلُمها. 

آ(:410مضزل التربُت امللاعهت ) عط 

ـــ٠ الُالـــب بمٗجـــى التربُـــت اإلا٣اعهـــت ووكـــإتها وجُىعهـــا، ٦ـــظل٪ ؤهمُـــت صعاؾـــت التربُـــت اإلا٣اعهـــت و٦ـــظل٪        حٍٗغ

 تي جىاظه صاعؽ التربُت اإلا٣اعهت.واإلاك٨الث الؤهضاٞها، ومجاالث صعاؾتها، بياٞت بلى الهٗىباث 

ت للطفل )ع ط  آ (:411أقغاٌ ًضٍو

 ن٠ُ م٣غعاث ٢ؿم التربُت الٟىُت. جىن٠ُ هظا اإلا٣غع مىظىص يمً جى  

آ(: 412أصب ومؿغح الطفل )عط 

حهـــــضٝ هـــــظا اإلا٣ـــــغع بلـــــى الخٗـــــٝغ ٖلـــــى الٟـــــغ١ بـــــحن ؤصب الُٟـــــل وؤصب ال٨بـــــاع بيـــــاٞت بلـــــى م٣ىمـــــاث آلاصاب      

ٟـــــا٫ و٦خـــــبهم ومجالتهـــــم و٦خابـــــاتهم،  ا لٗامـــــت. ٦ـــــظل٪ الخٗـــــٝغ ٖلـــــى اإلا٣هـــــىص مـــــً مؿـــــغح الُٟـــــل و٢هـــــو ألَا

ت وألاهاقُض وألٚابو٦ظل٪  ٟا٫ اإلاغثُت واإلاؿمٖى  وي.ال٣اء الًىء ٖلى بغامج ألَا

آ(:413صحت مضعؾُت )ع ط 

ــــــ٠ الُالــــــب بالصــــــخت الٗامــــــت والصــــــخت اإلاضعؾــــــُت زانــــــت و٦ــــــظل٪ الخــــــضماث الصــــــخُت اإلاضعؾــــــُت         حٍٗغ

 وب٦ؿاب الُالب الؿلى٥ والٗاصاث الصخُت ل٩ُىن ٢ضوة لخالمُظه.  
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آ(: آ414جغبُت حمالُت )عط 

ت وجـــــظو١ ال٣ـــــُم الجمالُـــــت      تهـــــضٝ هـــــظه اإلاـــــاصة بلـــــى جىمُـــــت ونـــــ٣ل الخــــــ الجمـــــالي ججـــــاه اإلاـــــضع٧اث البهـــــٍغ

ت  فـــي بًجـــاص  لئلؾـــهامالٓـــاهغة والباَىـــت فـــي ألاقـــُاء الُبُُٗـــت والٟـــً، ٦ـــظل٪ ب٦ؿـــاب حٗلـــم الخبـــراث الًـــغوٍع

حي مـــً زـــال٫ مماعؾـــت بِئـــت ظمالُـــت ًخـــظو٢ها آلازـــغون. مـــً خىلـــه. بيـــاٞت بلـــى جد٣ُـــ٤ ؤلاقـــبإ والخ٩امـــل الـــظا

 ٩ٞاع واإلاكاٖغ. الًٟ، و٦ظل٪ الخٗٝغ ٖلى ٦ُُٟت جىاو٫ ال٣ُم الدك٨ُلُت في الخٗبحر ًٖ ألا 

آ(:415حخماع جغبىي )ع ط اغلم 

لــــى صعاؾــــت ؤزــــغ الٗمــــل التربــــىي ٖلــــى الخُــــاة الاظخماُٖــــت، وؤزــــغ الخُــــاة الاظخماُٖــــت ٖلــــى بحهــــضٝ هــــظا اإلا٣ــــغع     

ـــت مـــً مىاخحهـــا اإلاخٗـــضصة وفـــي بَـــاع جٟاٖلهـــا مـــ٘ الىا٢ـــ٘ الاظخمـــاعي. الٗمـــل التربـــىي، ٦مـــا ًـــضعؽ  الٓـــاهغة التربٍى

ىُـت بلـى الُٟـل  ـت والضًيُـت والَى وحهخم  هظا اإلا٣غع بمؿاثل، مشل: بًهـا٫ ال٣ـُم الاظخماُٖـت والش٣اُٞـت والتربٍى

ـــغ ال ـــ٤ الىٓـــام الخٗلُمـــي، ٦مـــا ؤهـــه ًـــضعؽ اإلادـــضصاث الاظخماُٖـــت التـــي جـــازغ فـــي ج٣ٍغ ـــت ٖـــً ٍَغ ؿُاؾـــاث التربٍى

وؤهــــضاٝ الىٓــــام الخٗلُمــــي ، و٦ــــظل٪ جــــإزحر اإلااؾؿــــاث الاظخماُٖــــت  فــــي الىٓــــام الخٗلُمــــي، وجــــإزحر الٗال٢ــــت بــــحن 

ظخمــاعي، وؤزــغ ألاهمــاٍ اإلاضعؾــت وألاؾــغة فــي الخدهــُل اإلاضعســ ي للُــالب، وصوع الىٓــام الخٗلُمــي فــي الخــغا٥ الا 

 ُت الؿاثضة ٖلى الىٓام اإلاضعس ي. الش٣اٞ

آ:(416ىؾُلي: )ع ط جظوق م 

حهـــضٝ اإلا٣ـــغع بلـــى جىؾـــُ٘ وجىمُـــت صاثـــغة اإلاٗلىمـــاث وحٗمُـــ٤ الٟـــً إلصعا٥ ال٣ـــُم الجمالُـــت للمىؾـــ٣ُى لـــضي      

٣ت الاؾخمإ بلٖمٗلمت الغويت وطل٪   ى اإلاىؾ٣ُى اؾخماٖا صخُدا مغ٦ؼا.ً ٍَغ

آ(:  417جغبُت خغهُت  للطفل ) ع ط 

ـــت خـــى٫ "التربُـــت الخغ٦ُـــت للُٟـــل" مـــً خُـــض مٟهىمهـــا، ٦ؿـــاب الُالـــب بحهـــضٝ اإلا٣ـــغع بلـــى       ـــت الىٍٓغ اإلاٗٞغ

ـــــإل ٖلـــــى الخغ٧ـــــاث ألاؾاؾـــــُت وجهـــــيُٟها وجُـــــىع اإلاهـــــاعاث الخغ٦ُـــــت  وؤهـــــضاٞها، وؤهمُتهـــــا، ٦مـــــا حهـــــضٝ بلـــــى الَا

للُٟــــل، وحؿــــلُِ الًــــىء ٖلــــى ألاوكــــُت الخغ٦ُــــت وصوعهــــا فــــي جىمُــــت ؤظهــــؼة الُٟــــل مــــً خُــــض جإزحرهــــا ٖلــــى 

ــت ال٣ــىام مــً الجؿــم وحؿــلُِ ال ًــىء ٖلــى اإلاهــاعة الخغ٦ُــت والٗىامــل اإلاــازغة ٞحهــا، والُال٢ــت الخغ٦ُــت ومٗٞغ

خُـــض مٟهىمــــه، وقــــغوَه واهدغاٞاجــــه وؤقــــ٩اله و٦ُُٟــــت الٗىاًــــت ب٣ــــىام الُٟــــل، ٦مــــا ٣ًــــضم هــــظا اإلا٣ــــغع زبــــرة 

ـ الُال٢ـــت، ٦مـــا ًدـــُذ الٟغنـــت للُالـــب للخٗـــغ  ٝ ٖلـــى ٖملُـــت للُالـــب فـــي الُال٢ـــت الخغ٦ُـــت، وفـــي َـــغ١ جـــضَع

م فــي التربُــت الخغ٦ُــت وؤهىاٖهــا وؤصواتهــا ـت بــالخ٣ٍى  ،زهـاثو الخُــىع الخغ٧ــي للُٟــل، ٦مــا ًمــىذ الُالــب اإلاٗٞغ
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م الُٟـل والُٟـل فـي ؾـً اإلاؿخسضمت فـي هـظا اإلاجـا٫ ، وصوع التربُـت الخغ٦ُـت فـي الٗىاًـت ب٣ـىا وؤهم الازخباعاث

 اإلاضعؾت.  

ش الحضاعة إلاؾالمُت  )ع ط   :(420جاٍع

تهــضٝ هــظه اإلاــاصة بلــى بل٣ــاء الًــىء ٖلــى ٞلؿــٟت الخًــاعة ومٟاهُمهــا وؤزغهــا فــي اإلاجخمــ٘ ؤلاؾــالمي ومــضي       

 ً ٖال٢تهـــا بالخًـــاعاث الؿـــاب٣ت ومـــا ٢ضمخـــه لئلوؿـــاهُت مــــً زـــال٫ صعاؾـــت الهـــغإ الٗغبـــي مـــ٘ ألا٢ـــىام آلازــــٍغ

ٟــــغؽ، باإليــــاٞت بلــــى وكــــإة والٗال٢ــــاث الٗغبُــــت الٟاعؾــــُت والبحزهُُــــت ومــــا ؤخضزــــه ؤلاؾــــالم مــــً اخخ٩ــــا٥ مــــ٘ ال

حره.  ً في ٖهغ ٖبض اإلال٪ بً مغوان ٚو ب والضواٍو  الخٍٗغ
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 بءـــقـطـى انفيسي
 

 أهضاف اللؿم   : 
آ

  ًُ اء وبالظاث ؤؾاؾُاث الجؼوٍض الُلبت بما  ً ٢اٖضة ؤؾاؾُت في مجا٫ الٟحًز  ماصة.ــــــــــــــم٨جهم مً ج٩ٍى

  ًجحن م  في الضعاؾاث الٗلُا. الاهسغاٍجم٨حن الخٍغ

  ًج م في  الاهسغاٍجىمُت مهاعاث الخ٨ٟحر وال٣ضعة ٖلى خل اإلاكا٧ل الٗلمُت، ٦ظل٪ جم٨حن الخٍغ

ـ وال٣ُام بٗمله ٖلى ؤ٦مل وظه.  مجا٫ الخضَع

  غ مهاعاتهم في جدًحر واؾخسضام ألاصواث وألاظهؼة في اإلاٗامل، والض٢ت مؿاٖضة الُلبت ٖلى جٍُى

 ظغاء الخجاعب الٗلمُت.اإلاُلىبت في ب

  تهم لٟاٖلُتها في ٠ الُلبت بإهمُت اؾخٗما٫ الىؾاثل اإلاسخلٟت والخ٨ىىلىظُا الخضًشت ومٗٞغ حٍٗغ

ـ.  جد٤ُ٣ ؤهضاٝ الخضَع

  اء والاؾخٟاصة مىه في جىظحههم الىظهت ال٨ك٠ ًٖ بم٩اهُت و٢ضعاث الُلبت في مجا٫ ٖلم الٟحًز

ـ .  الؿلُمت في مجا٫ الخضَع

  ٝـٟهم م٘ ْغو ُّ ت واإلاهاعاث الٗالُت بما ًم٨ً مً ج٨ ٝ  مً اإلاٗلىماث الىٍٓغ جؼوٍض الُلبت ب٣ضع ٧ا

ـ.   ؤٖمالهم في مجا٫ الخضَع

  .غها اء وجٍُى  بٖضاص الُلبت الؾخٗما٫ ألاظهؼة الخضًشت في مجا٫ الٟحًز

 ل ًم٨ً مً جؼوٍض الُلبت ب٣ضع مىاؾب مً اإلاٗلىماث اإلاؿاٖضة والش٣اُٞت واللٛاث الخُت بك٩

 جىمُت ظىاهبهم الشخهُت.

 . اء ٣ت ؾلُمت في مجاالث جسهههم ٦مضعس ي ٞحًز  بٖضاص الُلبت للٗمل بٍُغ
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 Department Required Courses)يتطهببث انقطى(   إنساييتيقرراث ختصصيت 

آمخطلباث امللغعآآالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث

غضص 

الؿاغاث 

 الىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

 الػملي

Course Name Course # 

 Mechanics: Introduction PH 101 2 3 - 4 ه٩ُاام٣ضمت في اإلا٩ُ 101ٞؼ  1

 2 3 - 4 خغاعة وزىام اإلااصة 102ٞؼ  2
Temperature and Material 

Properties 
PH 102 

 General Electricity1 PH 103 2 2 - 3 ٦1هغباثُت ٖامت  103ٞؼ  3

 Sound and Light PH 104 2 3 - 4 نىث ويىء 104ٞؼ  4

اء مٗمل  106ٞؼ  5  Physics Lab (1) PH 106 3 - 102ٞؼ  101ٞؼ  1 1ٞحًز

اثُت  201ٞؼ  6 ايت ٞحًز  Mathematical Physics (1) PH 201 - 3 211ع ى  3 1ٍع

اثُت  202ٞؼ  7 ايت ٞحًز  Mathematical Physics (2) PH 202 - 3 201ٞؼ  3 2ٍع

 Mechanics 1 PH 203 - 3 101ٞؼ  3 1 م٩ُاه٩ُا 203ٞؼ  8

ت 204ٞؼ  9  Thermodynamics PH 204 2 3 102ٞؼ  4 صًىام٩ُا خغاٍع

 Electricity and Magnetism PH 205 2 2 103ٞؼ  3 ٦هغباثُت ومٛىاَِؿُت 205ٞؼ  10

 Mechanics 2 PH 206 - 3 203ٞؼ  201ٞؼ  3 2 م٩ُاه٩ُا 206ٞؼ  11

اء مٗمل  207ٞؼ  12  Physics Lab (2) PH 207 6 - 104ٞؼ  103ٞؼ  2 2ٞحًز

 Mechanics 3 PH 301 - 3 206ٞؼ  202ٞؼ  3 3 م٩ُاه٩ُا 301ٞؼ  13

 Electronic PH 302 - 3 205ٞؼ  202ٞؼ  3 بل٨تروهُت 302ٞؼ  14

ت ال٨هغومٛىاَِؿُت 303ٞؼ  15  Electromagnetic theory PH 303 - 3 205ٞؼ  201ٞؼ  3 هٍٓغ

اث َبُُٗت 304ٞؼ  16  3 بهٍغ
 103ٞؼ  101ٞؼ 

 104ٞؼ 
3 - Optics PH 304 

اء  305ٞؼ  17  Physics lab 3 PH 305 6 - 207ٞؼ  205ٞؼ  2 (AC)  3مٗمل ٞحًز

 306ٞؼ  18
                مٗمل مخ٣ضم

 ) بل٨تروهاث(
 Advanced Electrical Lab PH 306 6 - 305ٞؼ  302ٞؼ  2

اء خضًشت 307ٞؼ  19  3 ٞحًز
 205ٞؼ  202ٞؼ 

 206ٞؼ 
3 - Modern physics PH 307 

اث 308ٞؼ  20  2 (مٗمل مخ٣ضم )بهٍغ
 305ٞؼ  304ٞؼ 

 307ٞؼ 
- 6 A advanced optics lab PH 308 

 Quantum Mechanics PH 401 - 3 301ٞؼ  202ٞؼ  3 ال٨م م٩ُاه٩ُا 401ٞؼ  21

اء بخهاثُت 402ٞؼ  22  Statistical Physics PH 402 - 3 204ٞؼ  100ا ح  3 ٞحًز

اء هىوٍت  403ٞؼ  23  Nuclear Physics 1 PH 403 - 3 307ٞؼ  3 1ٞحًز

 6 - 403ٞؼ  2 مٗمل مخ٣ضم )هىوٍت( 404ٞؼ  24
Advanced Nuclear Physics 

Lab 
PH 404 

اء الخالت الهلبت  405ٞؼ  25  3 1ٞحًز
 401ٞؼ  307ٞؼ 

 402ٞؼ 
3 - Solid state physics 1 PH 405 

 6 - 405ٞؼ  2 مٗمل مخ٣ضم )ظىامض( 406ٞؼ  26
Advanced Solid State 

Physics Lab 
PH 406 
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آمخطلباث امللغعآآالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث

غضص 

الؿاغاث 

 الىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

 الػملي

Course Name Course # 

 Special Teaching Methods PH 407 - 2 201ث ن  2 َغاث٤ جضَعـ زانت 407ٞؼ  27

ؿُت 408ٞؼ  28  Teaching Applications PH 408 - 2 407ٞؼ  2 جُب٣ُاث جضَع

   51 59  78 مجمٕى الىخضاث  
 

 Supportive Courses - ادلقرراث انعهًيت ادلطبنذة

آالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث
مخطلباث 

آامللغعآ

غضص 

الؿاغاث 
 الىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 
 الػملي

Course Name Course # 

 Principles of Statistics ST 100 - 2 - 2 مباصت بخهاء 100ا ح  1

ايت ٖامت  111عى  2  General Math 1 Mm 111 - 4 ------ 3 1ٍع

ايت ٖامت  112عى  3  General Math 2 Mm 112 - 4 111عى  3 2ٍع

 General Chemistry 1 CHPH 101 - 4 - 2 ٦1ُمُاء ٖامت  ٦101م  ٝ 4

 General Chemistry 2 CHPH 102 - 4 ٦101م  2 ٦2ُمُاء ٖامت  ٦102م ٝ  5

 General Chemistry 2 Lab CHP 102 3 - ٦102م  1 ٖملي ٦2ُمُاء ٖامت  ٦102م ٕ  6

   3 18  13 مجمٕى الىخضاث  
 

 Elective Courses االختيبريتادلقرراث      

ت.ًسخاع الطالب ما ٌػاصٌ أعبؼ وخضاث مً امللغعاث        آالازخُاٍع

آمخطلباث امللغعآآالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث

غضص 

الؿاغاث 

 الىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

 الػملي

Course Name Course # 

 4 مكغوٕ الخسغط 409ٞؼ  1

 301))ث ن 

ن ٖلى ألا٦ثر اوماصجؤ

 ٢بل الخسغط (

4 - 
Graduation Project (or 2 

elective Courses) 
PH 409 

 - 2 - 2 وجُب٣ُاجهاللحزع  410ٞؼ  2
The Laser and Its 

Applications 
PH 410 

اء هىوٍت  411ٞؼ  3  Nuclear Physics 2 PH 411 - 2 403ٞؼ  2 2ٞحًز

 Solar Energy PH 412 - 2 - 2 َا٢ت قمؿُت 412ٞؼ  4

اء الخالت الهلبت  413ٞؼ  5  Solid state physics 2 PH 413 - 2 405ٞؼ  2 2ٞحًز

 Environmental Pollution PH 414 - 2 - 2 جلىر بُئي 414ٞؼ  6
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 انطبعبث دلتطهببث انتخرج ببنقطى إمجبيل عذد ادلىاد وانىحذاث وعذد        

آغضص الؿاغاث الػمليآغضص الؿاغاث الىظغيآآغضص الىخضاثآغضص املىاصآاملخطلباثآث

 2 18 20 10 مخُلباث الجامٗت 1

 4 20 24 11 مخُلباث ال٩لُت 2

 51 59 78 28 مخُلباث ال٣ؿم 3

 3 18 13 6 اإلاىاص اإلاؿاهضة 4

ت 5   3 4 1-2 اإلاىاص الازخُاٍع

آ60آ91آ139آ56-57آمخطلباث الخسغجآ6

 

 تىصيف خمتصر دلقرراث قطى انفيسيبء
 

آ(: 101)هم ف   1هُمُاء غامت 

 التر٦ُب- اجي ــــــالخؿاب ال٨ُمُ -وخضاث ال٣ُاؽ الضولُت: حهضٝ هظا اإلا٣غع لضعاؾت اإلاىايُ٘ الخالُت      

 الظعي والجضو٫ الظعي.

آ(:102)هم ف   2هُمُاء غامت 

 .اإلادالُل –ال٨ُمُاجي  الاجؼان –الٛاػاث : حهضٝ هظا اإلا٣غع لضعاؾت اإلاىايُ٘ الخالُت       

آ( 102غملي )هم ع   2هُمُاء غامت   

ب الُالب ٖلى بظغاء ال٨ك٠          .ًٖ الك٣ى١ ال٣اٖضًت والخامًُتًسخو هظا اإلا٣غع بخضٍع

آ(:101هُيا )فؼاملضمت في املُي

ت      اثُت ، الىخضاث ، ألابٗاص ،  ٢ىاهحن الخغ٦ت الخُُت والضاثٍغ اء )ال٨مُاث الٟحًز ، صعاؾت ؤؾاؾُاث الٟحًز

ه٩ُا اوهى جمهُض لضعاؾت ٕٞغ اإلا٩ُ، ٢ىاهحن هُىجً وجُب٣ُاتها، الٗؼم، الكٛل والُا٢ت و٦مُت الخغ٦ت

 ال٨الؾ٨ُُت. 
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آ(:102خغاعة وزىام املاصة )فؼ

التها، الخمضص الخغاعي،        هخ٣ا٫ الخغاعة، زــىام اإلااصة )ال٨شاٞت، الًِٛ، الخىجغ اصعاؾـــــــت الخـــغاعة وجدٍى

ت، اإلاغوهت، اإلاىاج٘ في خالت الؿ٩ىن وفي خالت الخغ٦ت  .الؿُحي، الخانُت الكٍٗغ

آ(:103)فؼ1ههغباةُت غامت 

، هىن ؤوم، اإلا٣اوماث وجىنُالتهااصعاؾت ؤؾاؾُاث ال٨هغبُت )اإلاجا٫ ال٨هغبي، الخُاع والجهض واإلا٣اومت، ٢    

 الؿٗت ال٨هغبُت ، اإلا٨شٟاث وجىنُالتها(.

آ(:104نىث وضىء )فؼ 

 ه٨ؿاع.و٩ٗاؽ والا هىوي الااهدكاع، الخىام، ٢الا  صعاؾت الخغ٦ت اإلاىظُت، الهىث والًىء     

اء مػمل آ(:106)فؼ  1 فحًز

ت.ه٩ُا والخغاعة وزىام اإلاا٣ًىم الُالب بةظغاء الخجاعب الخانت باإلا٩ُ      اصة بٗض صعاؾت اإلا٣غعاث الىٍٓغ

اضت غامت  آ(:111)عض  1ٍع

اث واإلاخباًىاث، الٗال      ت،  -٢اث والضوا٫، الجهاًاث، الاجها٫ًضعؽ اإلا٣غع صعاؾت ٖامت للمجمٖى الاؾخمغاٍع

اث  ت، الخٟايل )الاقخ٣ا١(، الخُب٣ُبٌٗ هٍٓغ ت عو٫هٓ –اث )الضوا٫ التزاًضًت والخىا٢هُتالاؾخمغاٍع  –ٍغ

ت ال٣ُمت اإلاخىؾُت  عؾم اإلاىدىُاث(.  –ه٣البالخ٣ٗغ والخدضب ه٣اٍ الا  – الهٛغالجهاًاث الٗٓمى و  –هٍٓغ

اضت غامت  آ( :   112)عض  2ٍع

الضوا٫ اإلاشلشُت – الؿهلت حر اإلادضوص بٌٗ ألامشلتالخ٩امل ٚ - ًضعؽ هظا اإلا٣غع الخ٩امل اإلادضوص       

خمُت  –ال٨ٗؿُت   –َغ١ الخ٩امل  –جٟايالتها  –الضوا٫ الؼاثضًت  –الضوا٫ ألاؾُت  –الضوا٫ اللىٚاٍع

 جُب٣ُاث الخ٩امل .

اةُت  اضت فحًز آ(:201)فؼ 1ٍع

اث ، اإلادؿلؿالث ، اإلاٗامالث الخٟايلُت        الخُُت. صعاؾت اإلادضصاث واإلاهٟٞى

اةُت   اضت فحًز آ(:202)فؼ  2ٍع

الث الخ٩      ىعٍحر.صعاؾت جدلُل اإلاٗاصالث الخٟايلُت الجؼثُت ، الخدٍى الث البالؽ ٞو  املُت ، جدٍى



113 
 

 

م 2020 حامػت طغابلـ –صلُل ولُت التربُت طغابلـ   

آ(:203)فؼ  1هُيا امُي

ت ألاظؿام       ت ألاظؿام ، ومغ٦ؼ ال٨خلت و٦مُت الخغ٦ت إلاجمٖى  الخهاصم، صعاؾت صًىام٩ُا الخغ٦ت إلاجمٖى

ت. صًىام٨ُُت الخغ٦ت   الضاثٍغ

ت )فؼ  آ(: 204صًىامُيا خغاٍع

ت ، ألاه      ت ، الكٛل والُا٢ت ، الؿٗت الخغاٍع  تروبي.صعاؾت  ٢ىاهحن الضًىام٩ُا الخغاٍع

آ(:205ههغبُت ومغىاطِؿُت )فؼ 

 ، صواثغ الخُاع ز( الخشُتظـــاوؽ ، ٞاعاصاي، لج ، و ٢ىاهحن )بُى ؾاٞاع، ؤمبحر،جــــاالث اإلاٛىاَِؿُتصعاؾــت اإلا     

 اإلاترصص.

آ(:206)فؼ  2هُيا امُي

ت      ت، ال٣هىع الظاحي، الٗؼم الؼاوي، الخغ٦ت الاهتزاٍػ  .صعاؾت الخغ٦ت الخُُت والضاثٍغ

اء مػمل )فؼ  آ(:207فحًز

ت.       ًسخو هظا اإلا٣غع بضعاؾت الخجاعب اإلاخٗل٣ت بالهىث والًىء وال٨هغباثُت بٗض اظخُاػ اإلا٣غعاث الىٍٓغ

آ(:301)فؼ  3هُيا امُي

إزحر ٢ىة ، مٗاصلت الخغ٦ت جدذ جذ جإزحر ٢ــىة مخٛحرة ، الجاطبُتون٠ صًىام٨ُُت الخـغ٦ت لجؿم جد  

ت، مٗاصلت ٦ُبلغ، صًىام٩ُا الجؿم  جها، مٗاصالث هاملخىن والظغ مخدغ٦تٓمت بخضازُاث الخغ٦ت في ؤه مغ٦ٍؼ

 الجاس ي. 

آ(:302ئلىتروهُت )فؼ

ؿخىع، الضوااصعاؾت ؤقباه اإلاىنالث، الهمام الشىاجي ، التر       ثغ اإلاخ٩املت ، الضواثغ الغ٢مُت.هَؼ

ت الىهغومغىاطِؿُت )فؼ  آ(:303هظٍغ

اإلاسخلٟت ، ٦شاٞت الٌُٟ ال٨هغبي و٢اهىن ظاوؽ  صعاؾـــــت اإلاجا٫ ال٨هغبي لخىػَٗاث الشخىت      

 الاؾخ٣ُاب، الؿٗت والُا٢ت، اإلاجا٫ اإلاٛىاَِس ي.
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اث طبُػُت )فؼ آ(:304بهٍغ

ل صعاؾت مٗاصلت اإلاىظت في زالزت ؤبٗاص ، الًىء ٦مىظت ٦      الخضازل، هغومٛىاَِؿُت ، مٗاصالث ما٦ؿٍى

اء اللحزع.ؾخ٣ُاب، الا الخُىص  ، م٣ضمت لٟحًز

اء  آ(:305)فؼ  3مػمل فحًز

حُٗحن جغصص الغهحن لضاثغة   LC ،LR غهىن ؤوم في صواثا( جد٤ُ٣ AC٢بظــــغاء ججاعب ٖلى صواثغ الخُاع اإلاترصص )   

LCR  ٖلى الخىالي والخىاػي، ٢ُاؽ الترصص وؤلاقـاعة إلاىظت ظُبُه بىاؾُت الغاؾم الاهتزاػي، ٢ُاؽ الٟغ١ في

رصص باؾخسضام هـــــــىن ٦حرقٝى للجهض في صواثغ الخُاع اإلاتاجد٤ُ٣ ٢ RC ،RLالُـــــىع بحن بقاعجحن في صواثغ 

 الغاؾم الاهتزاػي .

آ(:306مػمل مخلضم ئلىتروهاث )فؼ 

جر، نمام الى٤ٟ، صعاؾت جُب٣ُاث الهماماث الشىاثُت صع      اؾت زهاثو الهمام الشىاجي، نمام ٍػ

 اإلاخ٩املت والبىاباث اإلاى٣ُُت . هؼؾخىعاث، صعاؾت الضواثغ اصعاؾت جُب٣ُاث التر 

ت(  ) فؼ  اء خضًثت )طٍع آ(:307فحًز

ت اليؿبُت الخان     ، َىمؿىن( بقٗإ الجؿم ألاؾىص همىطط، ٞىعصع التر٦ُب الـــــظعي )همىطط عطت، الىٍٓغ

مبضؤ هاًؼهبحرط ، (Debroglieمبضؤ الال٣ًحن )الك٪( )، ألاقٗت الؿُيُت، جٟاٖل ؤلاقٗإ في اإلااصة

(Heisenbergم٣ضمت اإلا٩ُ )ه٩ُا ال٨م. ا 

اث )فؼ  آ(:308مػمل مخلضم بهٍغ

ىل      الشىاجي وباؾخسضام م٣ُاؽ الخضازل  حُٗحن الُـــــى٫ اإلاىجي  لًىء الهىصًىم باؾخسضام ميكىع ٍٞغ

حُٗحن ، حُٗحن الُى٫ اإلاىجي لًىء ؤخاصي اللىن باؾخٗما٫ م٣ُاؽ الخضازل لٟا بغي بحرو، إلا٩ُلؿىن 

ُت ) حُٗحن  ،( لئلل٨ترونm/eالُى٫ اإلاىجي لًىء الهىصًىم بىاؾُت ؤهضاب الخُىص. حُٗحن الشخىت الىٖى

  .اؾخسضام الخلُت ال٨هغويىثُته٪ بحُٗحن زابذ بال ، (Rydbergزابذ عاًضبغط )

آ(:401هُيا الىم )فؼ امُي

ه٩ُا اإلاىظاث ،مٗاصلت اإلاىظت لكغوص هجغ في بٗض واخض وفي زالزت ؤبٗاص الجؿم الخغ، الجؿُم في ام٩ُ     

ت ب م الؼاوي، هٍٓغ ت، ٦مُت الٗؼم الؼاوي، ٖؼم الخضٍو م ؤلال٨ترونانىضو١، ال٣ىي اإلاغ٦ٍؼ الٗؼم ، ولي لخضٍو

م اإلاٛىاَِس يالؼاوي    .اإلاجاالث اإلاٛىاَِؿُت الخاعظُت وجإزحر باقحن ال٨لي، الخضٍو
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اء ئخهاةُت )فؼ  آ(: 402فحًز

صعاؾت الُغ١ ؤلاخهاثُت والاخخماالث , ٢ىاهحن الشحرمىصًىام٨ُُت ؤلاخهاثُت , الجؿُماث ؤلاخهاثُت      

 ت ,الُغ١ ؤلاخهاثُت وجُب٣ُاتها.لل٨مُاث الخحرمىصًىام٨ُُ

اء هىوٍت  آ(:403)فؼ  1فحًز

ت، َا٢ت الترابِ      ت، ال٨خل الظٍع الىماطط الىىوٍت، همىطط ال٣ُغة الؿاثلت  ، حُٛي هظه اإلااصة الىىاة الظٍع

هدال٫ ؤلاقٗاعي، مخىؾِ هه٠ هىن الا اهدال٫، ٢هدال٫، مسُِ الا همىطط البهلت، اليكاٍ ؤلاقٗاعي، الا 

ٟاثالٗمغ، وخضاث اليكاٍ ؤلاقٗاعي، مهاصع ؤلا  ؼباع، قٗإ  حٍٗغ ألاًؼوماع  ،ألاًؼوجىن  الىٓاثغ، ألاٍو

الخٟاٖالث ، هدال٫ ؤلاقٗاعي، والاؾخ٣غاع ؤلاقــــٗاعيطاث ؤلاقـــٗإ الُبُعي، الىمى والا  اإلادؿلؿالث

مٗاصلت ال٣ُمت جٟاٖالث ، الىىوٍت/مٗاصالث الخٟاٖل، ٖال٢اث الخىاػن اخخمالُـت الخٟاٖل، مٗضالث الخٟاٖل

 ال٩ىاق٠. ؤلاقٗإ م٘ اإلااصة. ؤلال٨تروهاث، الجؿُماث الش٣ُلت للىُىجغوهاث ألقٗت ظاما وألاقٗت الؿُيُت

ت، الىمًُُت، ؤقباه اإلاىنال ؤلاقٗاُٖت/ال٩اق٠ البؿُِ ٗت ، ال٩اقٟاث الٛاٍػ ث الىُىجغوهاث الؿَغ

 والبُُئت.

آ    404):مػمل مخلضم هىوٍت  )فؼ

  -ط، مؿخىي ظاًجغ -ب، بضاًت مى٣ُت ظاًجغ -ا: مىلغ وبًجاص آلاحي -هبىبت ظاًجغاصعاؾت ممحزاث    

ٜ ظهض الدكُٛل، ٢ُاؽ ٖمغ الىه٠ لٗىهغ مك٘، ٢ُاؽ ػمً الخدلُل لٗضاص ظـاًجغ  -ص ،مى٣ُت الخَٟغ

ًاوجد٤ُ٣ ٢ الخدلُل ؤلاخهاجي لّٗض اليكاٍ ، و هىن التربُ٘ ال٨ٗس ي وم٣اعهت الكضة اليؿبُت إلاهضٍع

 .ؤلاقٗاعي

اء الحالت الهلبت   آ(:405)فؼ  1فحًز

ُت،      صعاؾت التر٦ُبت البلىعٍت، ؤهىإ الغوابِ في البلىعاث، اهتزاػ الكب٨ُت، اإلاىظاث اإلاغهت، الخغاعة الىٖى

ت ال٨الؾ٨ُُت، همىطط اًيكخاًً، همىط  ط صًباي، الٟىجىن وخغ٦ت الكب٨ُت.الىٍٓغ

آ(:406مػمل مخلضم حىامض )فؼ  

وؿت،  جدضًض الُىهت للمىدجى، جدضًــــض الاؾخجابــــــت اإلاٛىاَِؿُت إلااصة مخجاعؾـــم مىدجى الخسل٠، جدضًض     

٣ت  ٞجىة ت الؿ٣ـــٍى )ٍَغ الُا٢ت بم٣ُاؽ جُاع الدكب٘، صعاؾت الٗال٢ت بحن قضة ألاقٗت الؿُيُت وػاٍو

Deby-Seherec  . صعاؾت جإزحر هى٫، الخلُت الكمؿُت ،) 
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ـ زانت  )فؼ  آ(:   407طغاةم جضَع

ـ الٗلىمٌٗض       إلا٣غع التربُت اإلاُضاهُت في جضَع
ً
ا  هٍٓغ

ً
غ٦ؼ ٖلى ا٦دؿاب الُالب ؤهم . هظا اإلا٣غع ؤؾاؾا ٍو

ـ الٗلىم في  غاث٤ جضَع الخ٣اث٤ واإلاٟاهُم واإلاهاعاث اإلاخٗل٣ت بإهم ؤؾالُب ووؾاثل واؾتراجُجُاث َو

اء في اإلاغخلت  اإلاخىؾُت.  ٦ما حهخم هظا اإلا٣غع  بالخٗٝغ  اإلاغخلت اإلاخىؾُت ومغخلت الخٗلُم ألاؾاس ي والٟحًز

لؿٟخه اء ، و ٖلى َبُٗت الٗلم ٞو ـ الٗلىم والٟحًز والخٗٝغ  -الخٗٝغ ٖلى ألاهضاٝ الٗامت والخانت في جضَع

ؿُت ألاؾاؾُت  اء الخضَع  ا٦دؿاب مهاعة الخسُُِ للضعوؽ الُىمُت في صعوؽ -ٖلى ٦ٟاًاث مٗلم الٟحًز

اء  اء بك٩ل زام  -الٟحًز ـ الٗلىم بهٟت ٖامت والٟحًز والخٗٝغ ٖلى ؤبغػ  -الخٗٝغ ٖلى ؤبغػ َغ١ جضَع

اء  ـ الٟحًز والخٗٝغ ٖلى الىؾاثل الخٗلُمُت  -مهاعاث الاجها٫ والخٗامل وبصاعة اله٠ واإلاسخبر في جضَع

اء بهٟت زانت  م في جضَعـ وب -والخ٣ىُت الخضًشت في حٗلُم الٗلىم بهٟت ٖامت، والٟحًز صعا٥ ؤهمُت الخ٣ٍى

اء . م الٟحًز  الٗلىم والخٗٝغ ٖلى ؤبغػ ؤؾالُب ج٣ٍى

ؿُت ) فؼ  آ(: 408جطبُلاث جضَع

٤ بجاخت       ؿُت هى بٖضاص الُالب ٖملُا إلاغخلت التربُت الٗملُت ًٖ ٍَغ الهضٝ مً م٣غع الخُب٣ُاث الخضَع

ـ( صازل ال٩لُت مً ؤظل الٟغم للُالب إلاماعؾت الخضَعـ )٧ل خؿب جسههه( بكتى َغ٢ه  )َغ١ الخضَع

ـ الالػمت لالؾخٗضاص للتربُت الٗملُت مً ظهت، وللخضَعـ مً ظهت ازغي .  ؤن ٨ًدؿب  مهاعاث الخضَع

خضعب ٖلى  الُالب ًُب٤ ٖبر هظا اإلا٣غع  ـ الخضًشت والتي جم حُُٛتها ازىاء م٣غعاث ٍو مسخل٠ َغ١ الخضَع

ـ الخانت، غ١ الخضَع ـ الٗامت َو ب ٖلى بُٖاء الضعوؽ، والخسُُِ  َغ١ الخضَع بما في طل٪ الخضٍع

ٖضاص الاؾئلت، واإلاىا٢كت، وجهمُم الامخداهاث، وجصخُدها، والخٗامل م٘ الُلبت، والخ٣ُُم بللضعؽ، و 

م، واصاعة اله٠،  الخ٣ىُت في الخضَعـ، وظمُ٘ اإلاهاعاث واإلاهام الازغي التي ٣ًىم بها  واؾخسضاموالخ٣ٍى

  .اإلاٗلم مً ظمُ٘ الجىاهب الىٟؿُت والؿلى٦ُت والٗلمُت

آ(: 409مكغوع الخسغج  )فؼ 

اء وج٣ضًم بدض ٖلمي مخدبٗا الُغ١ اإلاى جُت      ٣ًىم الُالب بةٖضاص صعاؾـــــــت مى جُت في ؤخض ٞــــــغوٕ الٟحًز

ـ بال٣ؿم. ت جدذ بقغاٝ ؤخــــــــض ؤًٖاءالٗلمُ  اٖلمُ اًسخاع الُالب مىيٖىوفي هظا اإلا٣غع  هُئت الخضَع

٣ضمه ٦م٣ترح، زم ًجغي ًٖ اإلاىيٕى بدشا ٖلمُا مخدبٗا زُىاث ومى جُت البدض  )خؿب جسههه(، ٍو

ضعاؾاث الؿاب٣ت الٗلمي الصخُذ بما في طل٪ جدضًض اإلاك٩لت، ظم٘  البُاهاث، جدلُلها، ٞاثضة البدض، ال

ب الُالب ٖلى  ًٖ مىيٕى البدض، هخاثج البدض، الخىنُاث، الخ. والٛغى مً مكغوٕ الخسغط هى جضٍع
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٫ الضعاؾُت الؿاب٣ت في صعؾها زال٫ الٟهى  ومباصتظغاء البدىر في مجاله ٖبر جُب٤ُ الُالب إلاٟاهُم ب

 ال٩لُت.  

آ(:410اللحزع وجطبُلاجه ) فؼ 

ٗض مً ؤهم الخُب٣ُا     اء خُض ٌُ هه ٌؿخسضم في الٗضًض مً اإلاجاالث في الخُاة الٗملُت ، خُض بث في الٟحًز

  ا اإلاجا٫ و٦ُُٟت الاؾخٟاصة مىه. ًخم حٍٗغ٠ الُالب بهظ

اء هىوٍت  آ(:411) فؼ  2فحًز

اث ؤلاقٗاُٖت، وجإزحر ؤلا       صة الخُت، والى٢اًت مً ؤلاقٗإ. قٗإ ٖلى اإلااًسخو هظا اإلا٣غع بضعاؾت الجٖغ

آ(:  412طاكت قمؿُت )فؼ 

ٗض مً بخضي الُا٢اث اإلاخجضصة التي ٌؿعى الٗالم بلى الاؾخٟاصة مجها، مً زال٫ هظا اإلا٣غع ًخم      
ُ
ح

٠ الُالب بالُا٢اث اإلاخجضصة و٦ُُٟ  ت الاؾخٟاصة مً الُا٢ت الكمؿُت. حٍٗغ

اء الحالت الهلبت )فؼ  آ(:413فحًز

ت لئلل٨تروهاث الخغة، والىًضعؽ هظا اإلا٣غع اإلاىنلُت ال٨هغبُت       ت في اإلاٗاصن، واإلاىنلُت الخغاٍع ٍٓغ

 ال٨مُت لئلل٨تروهاث الخغة. 

آ(: 414جلىر بُئي )فؼ 

 مً ؤهم اإلاىايُ٘ في خُاجىا هى الخلىر، هىا ًخٗٝغ الُالب ٖلى مهاصع الخلىر و٦ُُٟت مٗالجتها.     
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 يبءـــقطى انكيً

 أهضاف اللؿم   : 

  مؿخىي مخمحز مً اإلاىاهج والبرامج والخضماث اإلاخٗل٣ت بضعاؾت ال٨ُمُاء.ج٣ضًم 

  .ـ ماصة ال٨ُمُاء وجُب٣ُاتها  بٖضاص الُالب ٖلمُا وجغبىٍا في مجا٫ جضَع

  .ت ال٣اصعة ٖلى ال٣ُام بخضَعـ ماصة ال٨ُمُاء ج ال٩ىاصع اإلاهىُت والتربٍى  جسٍغ

 والخبراث الٗلمُت والخُب٣ُُت للماؾؿاث  ج٣ضًم الخضماث للمجخم٘ والبِئت بخ٣ضًم الاؾدكاعاث

 والكغ٧اث واإلاؿاهمت في خل اإلاكا٧ل الىاظمت ًٖ الخلىر ال٨ُمُاجي.

  الخىانل الٗلمي والخ٣جي م٘ ٧لُاث التربُت في الجامٗاث ألازغي ُٞما ًسضم  جباص٫ الخبراث الٗلمُت

 وبزغاء اإلاٗاٝع اإلاغجبُت بٗلم ال٨ُمُاء.

 ـ  هُئت حشجُ٘ ؤًٖاء بال٣ؿم ٖلى اهخاط البدىر الٗلمُت اإلابخ٨غة في مجا٫ ال٨ُمُاء  الخضَع

واإلاكاع٦ت في اإلااجمغاث الٗلمُت اإلادلُت والضولُت والىضواث الخسههُت والٗامت، بهضٝ وي٘ 

 الخلى٫ للمك٨الث اإلادُُت باإلاجخم٘ اللُبي.

 

 Department Required Coursesيقرراث ختصصيت إنساييت )يتطهببث انقطى(  

آالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث
مخطلباث 

آامللغعآ

غضص 

الؿاغاث 

 الىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

 الػملي

Course Name Course # 

 General Chemistry 1 CH 101 - 4 - 4 ٦1ُمُاء ٖامت  ٦101م  1

 General Chemistry 2 CH 102 - 3 ٦101م  3 ٦2ُمُاء ٖامت  ٦102م  2

 Chemistry Teaching Method CH 201 - 2 201ث ن  2 َغاث٤ جضَعـ زانت ٦201م  3

ؿُت ٦202م  4  Teaching Applications CH 202 2 - ٦201م  2 جُب٣ُاث جضَع

 Analytical Chemistry 1 CH 211 - 2 ٦102م  2 ٦1ُمُاء جدلُلُت  ٦211م  5

 Analytical Chemistry 2 CH 212 - 2 ٦211م  2 ٦2ُمُاء جدلُلُت  ٦212م  6

ت  ٦221م  7  Inorganic Chemistry 1 CH 221 - 3 ٦102م  3 ٦1ُمُاء ٚحر ًٍٖى

ت  ٦222م  8  Inorganic Chemistry 2 CH 222 - 3 ٦221م  3 ٦2ُمُاء ٚحر ًٍٖى

ت  ٦231م  9  Organic Chemistry 1 CH 231 - 3 ٦102م  3 ٦1ُمُاء ًٍٖى
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آالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث
مخطلباث 

آامللغعآ

غضص 

الؿاغاث 

 الىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

 الػملي

Course Name Course # 

ت  ٦232م  10  Organic Chemistry 2 CH 232 - 3 ٦231م  3 ٦2ُمُاء ًٍٖى

اثُت  ٦241م  11  Physical Chemistry 1 CH 241 - 2 ٦102م  2 ٦1ُمُاء ٞحًز

اثُت  ٦242م  12  Physical Chemistry 2 CH 242 - 2 ٦241م  2 ٦2ُمُاء ٞحًز

 Analytical Chemistry 3 CH 311 - 2 ٦212م  2 ٦3ُمُاء جدلُلُت  ٦311م  13

 Analytical Chemistry 4 CH 312 - 2 ٦311م  2 ٦4ُمُاء جدلُلُت  ٦312م  14

ت  ٦321م  15  Inorganic Chemistry 3 CH 321 - 3 ٦222م  3 ٦3ُمُاء ٚحر ًٍٖى

ت  ٦322م  16  Inorganic Chemistry 4 CH 322 - 3 ٦321م  3 ٦4ُمُاء ٚحر ًٍٖى

ت  ٦331م  17  Organic Chemistry 3 CH 331 - 3 ٦232م  3 ٦3ُمُاء ًٍٖى

ت  ٦332م  18  Organic Chemistry 4 CH 332 - 3 ٦331م  3 ٦4ُمُاء ًٍٖى

اثُت  ٦341م  19  Physical Chemistry 3 CH 341 - 2 ٦242م  2 ٦3ُمُاء ٞحًز

اثُت  ٦342م  20  Physical Chemistry 4 CH 342 - 2 ٦341م  2 ٦4ُمُاء ٞحًز

اثُت  ٦343م  21  Physical Chemistry 5 CH 343 - 2 ٦342م  2 ٦5ُمُاء ٞحًز

 4 مكغوٕ الخسغط ٦403م  22
 128جهاء ب

 وخضة
- 4 Graduation Project CH 403 

 2 ٦ُمُاء هىوٍت ٦436م  23
٦م  ٦322م 

332 
2 - Nuclear Chemistry CH 436 

ت ٦451م  24  Biochemistry 1 CH 451 - 2 ٦332م  3 ٦ُمُاء خٍُى

 General Chemistry 2 Lab CH 102P 3 - ٦101م  1 ٖملي ٦2ُمُاء ٖامت  ٦102م ٕ  25

 Analytical Chemistry 1 Lab CH 211P 3 - ٦211م  1 ٖملي ٦1ُمُاء جدلُلُت  ٦211م ٕ  26

 ٦222م ٕ  27
ت   ٦1ُمُاء ٚحر ًٍٖى

 ٖملي
 Inorganic Chemistry 1 Lab CH 222P 3 - ٦221م  1

ت  ٦232م ٕ  28  Organic Chemistry 1 Lab CH 232P 3 - ٦231م  1 ٖملي ٦1ُمُاء ًٍٖى

اثُت  ٦242م ٕ  29  Physical Chemistry 1 Lab CH 242P 3 - ٦241م  1 ٖملي ٦1ُمُاء ٞحًز

 1 ٖملي ٦2ُمُاء جدلُلُت  ٦212م ٕ  30
٦م ٕ  ٦211م 

212 
- 3 Analytical Chemistry 2 Lab CH 212P 

 1 ٖملي ٦3ُمُاء جدلُلُت  ٦311م ٕ  31
٦م  311 ٦م 

 ٕ212 
- 3 Analytical Chemistry 3 Lab CH 311P 

 ٦321م ٕ  32
ت   ٦2ُمُاء ٚحر ًٍٖى

 ٖملي
1 

٦م ٕ  ٦222م 

222 
- 3 Inorganic Chemistry 2 Lab CH 321P 

 ٦322م ٕ  33
ت   ٦3ُمُاء ٚحر ًٍٖى

 ٖملي
1 

٦م ٕ  ٦321م 

321 
- 6 Inorganic Chemistry 3 Lab CH 322P 

ت  ٦331م ٕ  34  1 ٖملي ٦2ُمُاء ًٍٖى
٦م ٕ  ٦232م 

232 
- 3 Organic Chemistry 2  Lab CH 331P 

ت  ٦332م ٕ  35  1 ٖملي ٦3ُمُاء ًٍٖى
٦م ٕ  ٦331م 

331 
- 6 Organic Chemistry 3 Lab CH 332P 

اثُت  ٦341م ٕ  36  1 ٖملي ٦2ُمُاء ٞحًز
٦م ٕ  ٦242م 

242 
- 3 Physical Chemistry 2 Lab CH 341P 
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آالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث
مخطلباث 

آامللغعآ

غضص 

الؿاغاث 

 الىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

 الػملي

Course Name Course # 

اثُت  ٦342م ٕ  37  1 ٖملي ٦3ُمُاء ٞحًز
٦م ٕ  ٦341م 

341 
- 6 Physical Chemistry 3 Lab CH 342P 

ت  ٖملي ٦451م ٕ  38  Biochemistry 1 Lab CH 451P 3 - ٦451م  1 ٦ُمُاء خٍُى

   57 55  76 مجمٕى الىخضاث  

 

 Supportive Courses - ادلقرراث انعهًيت ادلطبنذة

آالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث
مخطلباث 

آامللغعآ

غضص 

 الؿاغاث

 الىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

 الػملي

Course Name Course # 

 Principles of Statistics ST 100 - 2 - 2 مباصت بخهاء 100ا ح  1

ايت ٖامت  111عى  2  General Math 1 111 Mm - 3 - 3 1ٍع

ايت ٖامت  112عى  3  General Math 1 112 Mm - 3 111عى  3 2ٍع

اء ٖامت  101ٞؼ  4  General Physics PH 101 - 3 - 3 1ٞحًز

   0 11  11 مجمٕى الىخضاث  

 

        Elective Courses ادلىاد االختيبريت

ت.    آًسخاع الطالب ما ٌػاصٌ أعبؼ وخضاث مً امللغعاث الازخُاٍع

آالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث
مخطلباث 

آامللغعآ

غضص 

الؿاغاث 

 الىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

 الػملي

Course Name Course # 

 Environmental - 2 - 2 بُئُت٦ُمُاء  ٦411م  1

Chemistry 
CH 411 

 Natural Production CH 440 - 2 - 2 هىاجج َبُُٗت ٦440م  2

 Industrial Chemistry CH 441 - 2 - 2 ٦ُمُاء نىاُٖت ٦441م  3
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 إمجبيل عذد ادلىاد وانىحذاث وعذد انطبعبث دلتطهببث انتخرج ببنقطى

 غضص الؿاغاث الػملي غضص الؿاغاث الىظغيآ غضص الىخضاث غضص املىاص املخطلباث ث

 2 18 20 10 مخُلباث الجامٗت 1

 4 20 24 11 مخُلباث ال٩لُت 2

 57 55 76 39 مخُلباث ال٣ؿم 3

 - 11 11 4 اإلاىاص اإلاؿاهضة 4

ت 5  - 4 4 2 اإلاىاص الازخُاٍع

 63 107 135 65آمخطلباث الخسغجآ6

 

 خمتصر دلقرراث قطى انكيًيبء ىصيفت
اء غامت  آ(:  101)فؼ  1فحًز

غ١ جىنُل الخغاعة ومٗامالث الخمضص الخغاعي      ت م٣اًِـ صعظت الخغاعة َو تهضٝ هظه اإلااصة بلى مٗٞغ

اثُت و٦ظل٪ صعاؾت   ت وال٨ُمُاء الٟحًز  إلاا ؾِخم صعاؾخه في ٢ؿم ال٨ُمُاء مً صًىام٩ُا خغاٍع
ً
جمهُضا

 لىُىجً والكٛل وال٣ضعة والُا٢ت. ٢ىاهحن الخغ٦ت 

اضت غامت  آ(:111)عض  1ٍع

اث واإلاخباًىاث       -الٗال٢اث والضوا٫، الجهاًاث، الاجها٫ ، ًضعؽ اإلا٣غع صعاؾت ٖامت للمجمٖى

ت، الخٟايل )الاقخ٣ا١(، الخُب٣ُاث )الضوا٫ التزاًضًت اث الاؾخمغاٍع ت، بٌٗ هٍٓغ  –والخىا٢هُت  الاؾخمغاٍع

ت عو٫  ت ال٣ُمت اإلاخىؾُت  –هٍٓغ  –الخ٣ٗغ والخدضب ه٣اٍ الاه٣الب  –الجهاًاث الٗٓمى والهٛغي  –هٍٓغ

  .(عؾم اإلاىدىُاث

اضت غامت  آ(:112)عض  2ٍع

الضوا٫ الؼاثضًت والؼاثضًت ال٨ٗؿُت وجٟايالتها. الخ٩امل  –الضوا٫ آلاؾُت  –الضوا٫ اللىٚاعجمُت       

 خ٩امل ٚحر اإلادضوص بٌٗ ألامشلت اإلابؿُت، َغ١ الخ٩امل ، ٢اٖضة لىبخا٫ في الجهاًاث.ال، اإلادضوص 
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آ(: 101)هم   1هُمُاء غامت 

 –الخؿاب ال٨ُمُاجي  –حهضٝ هظا اإلا٣غع بلى صعاؾت اإلاىايُ٘ الخالُت ) وخضاث ال٣ُاؽ الضولُت     

 التر٦ُب الظعي والجضو٫ الظعي ( .

آ(:102)هم  2هُمُاء غامت 

 اإلادالُل ( . –الاجؼان ال٨ُمُاجي  –حهضٝ هظا اإلا٣غع بلى صعاؾت اإلاىايُ٘ الخالُت ) الٛاػاث     

آ(:102هم ع   (غملي 2هُمُاء غامت 

اث مٗمل ال٨ُمُاء وألاؾاؾُاث الىاظب جىاٞغها        ب الٗملي والخٗٝغ ٖلى مدخٍى حهخم هظا اإلا٣غع بالخضٍع

ؤزىاء وظىص الُالب في مٗمل ال٨ُمُاء والخٗٝغ ٖلي َغ١ ؤلاؾٗاٞاث و٦ظل٪ الاخخُاَاث الىاظب اجباٖها 

غ الخانت بالخجاعب الٗملُت والىخاثج واإلاالخٓاث  ألاولُت واخخُاَاث ألامان والؿالمت، وؤزحرا بٖضاص الخ٣اٍع

واإلاكاهضاث وجدًحر بٌٗ ال٩ىاق٠ الهامت الالػمت لل٨ك٠ ًٖ الك٣ى١ الخامًُت والخٗٝغ ٖلحها 

 ي الك٣ى١ ال٣اٖضًت.والخٗٝغ ٖل

ـ زانت )هم  آ(: 201طغاةم جضَع

ؿُت، وحهضٝ بلى       ـ الخانت، والخُب٣ُاث الخضَع  إلا٣غع َغاث٤ الخضَع
ً
ا  هٍٓغ

ً
ٌٗض هظا اإلا٣غع ؤؾاؾا

٠ الُالب باألؾالُب الخضًشت لخضَعـ م٣غع ال٨ُمُاء في الجاهب  الىٓغي والٗملي.  حٍٗغ

ؿُت )هم  آ(:202جطبُلاث جضَع

ؿُت هى بٖضاص الُالب ٖملُا )بما في طل٪ اؾخسضام ؤصواث ومىاص الهضٝ      مً م٣غع الخُب٣ُاث الخضَع

ـ )٧ل خؿب جسههه(  ٤ بجاخت الٟغم للُالب إلاماعؾت الخضَع اإلاٗامل(  إلاغخلت التربُت الٗملُت ًٖ ٍَغ

ـ الالػمت لالؾخٗض ـ( صازل ال٩لُت مً ؤظل ؤن ٨ًدؿب  مهاعاث الخضَع اص للتربُت بكتى َغ٢ه )َغ١ الخضَع

خضعب ٖلى مسخل٠ َغ١  ـ مً ظهت ؤزغي . الُالب ًُب٤ ٖبر هظا اإلا٣غع ٍو الٗملُت مً ظهت، وللخضَع

ـ الخانت، بما في  غ١ الخضَع ـ الٗامت َو ـ الخضًشت والتي جم حُُٛتها ؤزىاء م٣غعاث َغ١ الخضَع الخضَع

ب ٖلى بُٖاء الضعوؽ، والخسُُِ للضعؽ، وبٖضاص ألاؾئلت، واإلا ىا٢كت، وجهمُم الامخداهاث، طل٪ الخضٍع

م، وبصاعة اله٠، واؾخسضام الخ٣ىُت في الخضَعـ،  وجصخُدها، والخٗامل م٘ الُلبت، والخ٣ُُم والخ٣ٍى

آ. وظمُ٘ اإلاهاعاث واإلاهام ألازغي التي ٣ًىم بها اإلاٗلم مً ظمُ٘ الجىاهب الىٟؿُت والؿلى٦ُت والٗلمُت
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آ(:211)هم   1هُمُاء جدلُلُت 

، و َغ١ الخدلُل ؤهمُت الخدلُل ال٨ُمُاجي -مُاجي ؤهىإ الخدلُل ال٨ُ -م٣ضمت في ال٨ُمُاء الخدلُلُت     

 صة ، مٗاًغاث ألاخماى وال٣ىاٖض .ال٨مي الدجمي ) اإلاٗاًغة (  الخٗبحر ًٖ جغ٦حز اإلاا

آ(212)هم   2هُمُاء جدلُلُت 

جٟاٖالث ألا٦ؿضة والازتزا٫ مٗاًغاث  -الٗىامل اإلاا٦ؿضة والٗىامل اإلاستزلت  -ألا٦ؿضة والازتزا٫      

 والازتزا٫ . ألا٦ؿضة

آ(:212)هم ع    1جدلُلُت غملي  هُمُاء

الجاهب الٗملي ًخًمً الخٗٝغ ٖلى م٩ىهاث مٗمل ال٨ُمُاء الخدلُلُت وألاصواث ال٣ُاؾُت اإلاؿخسضمت       

ت، وبظغاء مٗاًغاث ألا   في اإلاٗاًغاث ت وجدًحر ويبِ اإلادالُل ال٣ُاؾُت الشاهٍى خماى وال٣ىاٖض ال٣ٍى

 والًُٟٗت.

آ(:221)هم   1هُمُاء غحر غضىٍت  

 حهضٝ هظا اإلا٣غع بلى صعاؾت التر٦ُب الظعي والجضو٫ الضوعي واإلاٗاصلت اإلاىظُت لكغوصهجغ      

،  AX AX2والخىام الٗامت للغوابِ ألاًىهُت والدؿاهمُت في اإلاغ٦باث، واإلاغ٦باث ألاًىهُت مً هٕى 

 الخ جحن.

آ(:222)هم   2هُمُاء غحر غضىٍت 

ت الشامىت وون٠ ٖام للٗىانغ الاهخٟالُت وصعاؾت ال٨ُمُاء       حهضٝ اإلا٣غع بلى صعاؾت ٖىانغ اإلاجمٖى

 زماوي الؿُىح وعباعي الؿُىح . ثالخىاؾ٣ُت  وجُب٣ُاتها في مجاال 

آ(:222) هم ع  1هُمُاء غحر غضىٍت غملي 

ب الٗملي وبج٣ان اإلاهاعاث اإلاٗملُت اإلاخ٣ضمت مً خُض اؾخسضام ألاصواث وجدًحر       حهخم هظا اإلا٣غع بالخضٍع

 ُت وجى٣ُتها وجدلُل م٩ىهــاتها. اإلادالُل وألاظهؼة، وجدًـحر بٌٗ ألامالح البؿُ

آ(:231)هم  1هُمُاء غضىٍت 

ُُٟت للمغ٦باث       اث الْى ت وصعاؾت بٌٗ اإلاجمٖى صعاؾت م٣ضمت مؿخىُٞت في ال٨ُمُاء الًٍٗى

ت.  الهامت وجٟاٖالتها في ال٨ُمُاء الًٍٗى
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آ(:   232غملي   )هم ع  1هُمُاء غضىٍت 

ت      والخٗٝغ ٖلى   الجاهب الٗملي ًخًمً اإلاٟاهُم ألاؾاؾُت ًٖ الخ٣ضًغ ال٨ُٟي للمغ٦باث الًٍٗى

غ١ ج٣ضًغ صعظت الاهههاع والٛلُان  ت مجها الهُضعو٦غبىهاث، َو ؤهىإ مسخلٟت مً اإلاغ٦باث الًٍٗى

ت.  واؾخسالم اإلاىاص الًٍٗى

آ(  :232)هم   2هُمُاء غضىٍت 

 غ٦باث زىاجي ٦غبىهُل ، ألامُىاث.ل٨ُخىهاث، ألاخماى ال٨غبى٦ؿُلُت، مًسخو بضعاؾت ألالضهُضاث وا   

اةُت  آ( :241)هم   1هُمُاء فحًز

ت وال٨ُمُاء  ًخٗغى الُالب في هظا اإلا٣غع لضعاؾت الٛاػاث بالخٟهُل وصعاؾت الضًىام٩ُا      الخغاٍع

ت .   الخغاٍع

اةُت   آ(:242غملي  )هم ع  1هُمُاء فحًز

ت حُٗحن ال٨شاٞت اإلاُل٣ت ٦ضالت في صعظت الخغاعة وحُٗحن اللؼوظت        الجاهب الٗملي للم٣غع ًسخو بمٗٞغ

والخىجغ الؿُحي ٦ضالت م٘ صعظت الخغاعة  و٦ُُٟت حُٗحن الىػن الجؼجي وجدضًض الٗال٢ت بحن الامتزاط والتر٦حز 

ت خغاعة الظوبان والاه٨ؿاع اإلاىالعي.  ومٗٞغ

اةُت   آ(  :242 )هم 2هُمُاء فحًز

حهضٝ هظا اإلا٣غع بلى صعاؾت اإلادالُل والهٟاث الثرمىصًىام٨ُُت للمدالُل والخىام الجامٗت      

بُت للمدالُل زم صعاؾت الخىجغ الؿُحي واللؼوظت والامتزاط للمدالُل وؤًًا صعاؾت ال٨ُمُاء ال٨هغ 

 بالخٟهُل.

آ(: 311)هم  3الىُمُاء الخدلُلُت 

غ١ الخدلُل ال٨هغو٦ُمُاجي ) الاؾخسالم  ًسخو هظا اإلا٣غع بضعاؾت     مٟهلت لخ٣ىُاث الٟهل َو

غاُٞا ( .باإلا  ظًباث و َغ١ ال٨غوماجٚى

آ(:311غملي  )هم ع  2جدلُلُت  هُمُاء

ً م٣ٗضاث.      الجاهب الٗملي ًخًمً الخُب٤ُ الٗملي إلاٗاًغاث ألا٦ؿضة والازتزا٫ والترؾِب وج٩ٍى
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آ(:312)هم  4هُمُاء جدلُلُت 

 هؼة اإلاؿخسضمت في الُغ١ الُُُٟت.ألاظ -هظا اإلا٣غع اإلاُُاُٞت ًضعؽ    

آ(  : 312غملي )هم ع  3هُمُاء جدلُلُت 

ت مً الخجاعب خؿب ؤلا م٩اهُاث اإلاخىٞغة في       ب الُالب ٖلى بظغاء مجمٖى ًسخو هظا اإلا٣غع بخضٍع

غاُٞا الىع١ والٛاػ .الاؾخسالم   وال٨غوماجٚى

آ:   (321)هم  3هُمُاء غحر غضىٍت 

ت       ًسخو هظا اإلا٣غع بضعاؾت ٦ُمُاء الٗىانغ الاهخ٣الُت  ، خاالث الخإ٦ؿض، ؤههاٝ ألا٢ُاع الظٍع

ت الؿ٩اهضًىم ، مجمى  ت وألاًىهُت ، الخىام اإلاٛىاَِؿُت وصعاؾت مجمٖى ٖت الخِخاهُىم ، مجمٖى

 ال٨غوم .

آ: ( 321)هم ع الػملي   2 هُمُاء غحر غضىٍت

 اؾخسضام الُغ١ الدجمُت والىػهُت.جدًحر بٌٗ ألامالح مؼصوظت  وجى٣ُتها وجدلُل م٩ىهاث ٧ل ملح ب     

آ(:322)هم   4هُمُاء غحر غضىٍت 

 جٟاٖالتها الخغ٦ُت واإلا٩ُاه٨ُُت.حهضٝ هظا اإلا٣غع بلى صعاؾت ال٨ُمُاء الخىاؾ٣ُت للٗىانغ و      

آ(:322غملي )هم ع  3هُمُاء غحر غضىٍت 

الجاهب الٗملي حهخم بخدًحر بٌٗ اإلا٣ٗضاث وال٨ك٠ ٖجها وجدلُلها بُغ١ الخدلُل الدجمي والُُٟي      

والىػوي وجدًحر اإلا٣ٗضاث مً هٕى جغاوـ وؾِـ لل٩ىبلذ والى٩ُل والىداؽ وجدًحر م٣ٗضاث الىداؽ 

م٣ٗضاث ال٨غوم عباُٖت ألاوظه وجدًحر مغ٦باث مؼصوظت ألامالح لؤلمىهُىم والخضًض والبىجاؾُىم وجدًحر 

اث اإلا٣ٗضاث الؿاب٣ت التي جم  جدًحرها بُغ١ الخدلُل اإلاسخلٟت. والٟاهضًىم وال٩ىبلذ وال٨ك٠ ًٖ مدخٍى

آ( :331غملي )هم ع  2هُمُاء غضىٍت  

ُُٟت.ال٨ك٠ ًٖ الٗىان      اث الْى  غ وال٨ك٠ ًٖ اإلاجمٖى

آ(:331)هم  3هُمُاء غضىٍت 

ت مجها ال٨غبىهُضعاث ـــــــــــــــــــــــًسخو ه     ت في ال٨ُمُاء الًٍٗى  اإلاُُاُٞت –ظا اإلا٣غع بضعاؾت مىايُ٘ مخىٖى
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 اإلاغ٦باث ألاعوماجُت ٖضًضة الخل٣اث.  –ألاخماى ألامُيُت  -اإلاغ٦باث الخل٣ُت ٚحر اإلاخجاوؿت  

آ(:332)هم  4هُمُاء غضىٍت 

ُاٝ . ًسخو هظا اإلا٣غع بضعاؾت       اإلاىايُ٘ الخانت بٗلم ألَا

آ(:   332ع  الػملي   )هم   3هُمُاء غضىٍت 

ت ٦مجاهُل باؾخسضام      ت: ًخم الخٗٝغ ٖلي اإلاغ٦باث الًٍٗى الخٗٝغ ٖلي مجاهُل إلاغ٦باث ًٍٖى

الخ٣ىُاث التي صعؾذ في اإلا٣غعاث اإلاٗملُت الؿاب٣ت مشل حُٗحن صعظت الاهههاع والٛلُان وازخباع الظاثبُت 

 باعاث الخهي٠ُ وجدًحر اإلاكخ٣اث. وازخ

اةُت  آ(:341)هم  3هُمُاء فحًز

ت بىهغ لظعة الهُضعوظحن و٦ظل٪       ت وهٍٓغ ُاٝ الظٍع حهضٝ هظا اإلا٣غع بلى صعاؾت جغ٦ُب اإلااصة وألَا

 مت بؿُُت وصعاؾت الجؿُماث الخغة.م٩ُاه٩ُا ال٨م ألهٓ

اةُت   آ(:341غملي )هم ع  2هُمُاء فحًز

ت حُٗحن خغاعة الخٗاص٫ وجدضًض طوباهُت بٌٗ ألامالح الشخُدت       الجاهب الٗملي ًخًمً مٗٞغ

ت ٦ُُٟت الخىنُل اإلا٩افئ إلل٨ترولُخاث يُٟٗت وحُٗحن زابذ  الظوبان  الخىاػن وحُٗحن مٗامل الخىػَ٘.  ومٗٞغ

اةُت   آ(:342)هم   4هُمُاء فحًز

ت الخٟا حهضٝ هظا اإلا٣غع      ٖالث ال٨ُمُاثُت و٢ُاؾاتها وبٌٗ الخُب٣ُاث بلى صعاؾت مٗض٫ ؾٖغ

 متزاػ . للخغ٦ُاث ال٨ُمُاثُت وؤهىإ الا 

اةُت  آ(:342غملي )هم ع  3هُمُاء فحًز

جسخو بضعاؾت اإلادخىي الخغاعي للمغ٦باث اإلاسخلٟت. والخىام الضًىام٨ُُت للؿىاثل. والخىام        

ت للمدالُل والؿىاثل. صعاؾت ٖملُت ًٖ َبُٗت ا إلادالُل وبيُتها الضازلُت مً زال٫ بظغاء طوبإهُت الخغاٍع

ت اإلاسخلٟت وبظغاء ٖملُت الخ٣ُحر والاؾخسالم لٗضًض مً اإلاغ٦باث وجىُٟظ ٢إهىن  اإلاىاص والخإزحراث الخغاٍع

 وبظغاء ججاعب للخٗٝغ ٖلي ؤهىإ اإلادالُل وخؿاب الُا٢ت الخغة وألاهشالبي التي جهاخب 
ً
عائولذ ٖملُا

 إلادالُل. ٖملُت الخلِ في ا
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اةُت   آ(: 343)هم  5هُمُاء فحًز

لم البلىعاث .حهضٝ هظا اإلا٣غع بلى صعاؾت ٦ُمُاء ال٨       ُاٝ ٖو  م وألَا

آ(:403مكغوع الخسغج )هم 

٣ضمه ٦م٣ترح، زم ًجغي ًٖ اإلاىيٕى بدشا ٖلمُا        ًسخاع الُالب مىيىٖا ٖلمُا )خؿب جسههه(، ٍو

مخدبٗا لخُىاث ومى جُت البدض الٗلمي الصخُذ بما في طل٪ جدضًض اإلاك٩لت، ظم٘  البُاهاث، جدلُلها، 

مً مكغوٕ  ٞاثضة البدض، الضعاؾاث الؿاب٣ت ًٖ مىيٕى البدض، هخاثج البدض، الخىنُاث، الخ. والٛغى

ب الُالب ٖلى بظغاء البدىر في مجاله ٖبر جُب٤ُ الُالب إلاٟاهُم ومباصيء صعؾها زال٫  الخسغط هى جضٍع

 ٫ الضعاؾُت الؿاب٣ت في ال٩لُت.  الٟهى 

آ(:411هُمُاء زضغاء )هم 

٠ الُالب ٖلى جغ٦ُب ووُْٟت الىٓم البُئُت       جد٤ُ٣ الىٓاٞت البُئُت  –حهضٝ هظا اإلا٣غع بلى حٍٗغ

 ٘ بغامج إلاجابهت الخلىر البُئي .وي –واإلاداٞٓت ٖلى الىٓام البُئي 

آ( :436هُمُاء هىوٍت )هم 

ا٢ت الترابِ الىىوي . الٗال٢ت بحن الُا٢ت        وال٨خلت َو

آ(:440هىاجج طبُػُت )هم  

كاب والىباجاث الُبُ  -ؤهمُت الىىاجج الُبُُٗت        ت ، الخإزحراث الٟؿُىلىظُت اؾخسضاماث ألٖا

 لبيُتها 
ً
َغ١ جدلُل وحُٗحن  –َغ١ الاؾخسالم  –للمغ٦باث في الىىاجج الُبُُٗت ، جهيُٟها َب٣ا

ىالث  ضاث ، ال٩اعجىىٍضاث ، الُٟخامُىاث، ؤلاؾتروالث، وؤلاؾخحًر ئُت ، في ٦ُمُاء ) التربِىٍى نُٛتها الجٍؼ

ت .ُٗوؤلاهخىؾىِىاث، ؤلاهخىؾُيُضاث )ألانباٙ الُبُ ضاث، الؿمُاث الٍُٟغ  ت( ال٣لٍى

آ(: 441الىُمُاء الهىاغُت )هم 

ت في ال٨ُمُاء الهىاُٖت  ) نىاٖت ؤلاؾمىذ والؼظاط      ًسخو هظا اإلا٣غع بضعاؾت مىايُ٘ مخىٖى

 ُب٣ُاث خى٫ نىاٖت البىلُمغاث ( .ج -٦ُمُاء البىلُمغاث   –والىِٟ 

آ(:451هُمُاء خُىٍت )هم 

٠ ال٨ُمُ     ت وؤهمُتها في الخُاة الٗامت وصعاؾت جٟهُلُت للمىايُ٘ )ألاخماى ألامُيُت ـــــــــــــحٍٗغ  اء الخٍُى
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ت والبروجِىاث وجهيُٟها(. والببدُضاث واإلاًاصاث  الخٍُى

آ(:451هُمُاء خُىٍت غملي  )هم ع 

الجاهب الٗملي ًخًمً الخٗٝغ ٖلى الخدلُل الىنٟي وال٨مـي لل٨ـغبىهُضعاث، وال٨ك٠ ًٖ الضهـىن       

. وال٨ك٠ ًٖ ألاخماى ألامُيُت مً هٕى ؤلٟا والبروجِىاث. وج٣ضًغ وؿبت 
ً
وألاخماى الضهىُت ٦ُُٟا و٦مـا

اث والضهىن وألاخماى ألامُيُت  . ال٩ىلؿترو٫ في الضم. وال٨ك٠ والخٗٝغ ٖلى الؿ٨ٍغ
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 Department of English قطى انهغت اإلجنهيسيت
  أهضاف اللؿم   : 

  لجمُـــ٘ مغاخـــل الخٗلـــُم ألاؾاســـ ي واإلاخىؾـــِ للجهـــىى ً ـــت مـــاهلحن ومخمحـــًز بٖـــضاص مٗلمـــي لٛـــت بهجلحًز

ـــــت باؾـــــخسضام الخ٣ىُـــــت الخضًشـــــت مشـــــل الخاؾـــــىب وؤظهـــــؼة الٗـــــغى  بإٖبـــــاء الغؾـــــالت الخٗلُمُـــــت والتربٍى

 والدسجُل. 

  .ت وألاصبُت  بٖضاص ال٨ٟاءاث الٗلمُت الٗالُت في الىىاحي اللٍٛى

 ــت جــاهلهم إلاىاظهــت جدــضًاث الخُــاة اإلاٗانــغة جؼوٍـض الُلبــت ب دهــُلت ٖلمُــت فــي مهــاعاث اللٛــت ؤلاهجلحًز

بهم ٖلــى  ــت فــي ألاصب وجــضٍع وطلــ٪ مــً زــال٫ ؤلاإلاــام بمبــاصت الخ٨ٟحــر اإلاجه ــي اإلاــىٓم وصعاؾــت مــىاص مخىٖى

 الى٣ض الىٓغي والخُب٣ُي وا٦دؿاب مباصت الترظمت. 

  بُــت الالػمــت ال٦دؿــاب مهــاعاث الاؾــخمإ واإلاداصزــت وال٣ــغاءة وال٨خابــت باؾــخسضام ج٣ــضًم البــرامج الخضٍع

 مىاص صعاؾُت ًخم جدضًثها صوعٍا وباؾخسضام ج٣ىُاث مسخلٟت 

  ـت ـت صعاؾـت مخ٩املـت جخًـمً ٖلـىم الهـىث واقـخ٣ا١ ال٩لمـاث والترا٦ُـب اللٍٛى صعاؾت اللٛـت ؤلاهجلحًز

ـاث ا٦دؿـاب اللٛـت وألابدـار و  لم الضاللت وحكمل ؤًًا صعاؾـت هٍٓغ ـت ٖو الخُب٣ُـاث فـي حٗلـم ؤلاهجلحًز

 ٧لٛت ؤظىبُت.

   ب الُالـــب ٖلـــى بٖـــضاص جىمُـــت عوح ؤلابـــضإ والخ٨ٟحـــر والخ٣ُـــُم الجمـــاعي والـــظاحي للُالـــب وؤًًـــا جـــضٍع

ـ اللٛت.  غ الخانت بخضَع  البدىر والخ٣اٍع
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 Department Required Courses)يتطهببث انقطى(   إنساييتيقرراث ختصصيت 
 

آالىخضاثآامللغعآاؾم آالغمؼآث
مخطلباث 

آامللغعآ

غضص 

الؿاغاث 

 الىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

 الػملي

Course Name Course # 

ت  ٢ىاٖض اللٛت ٫102 ط  1  English Grammar 1 En 102 - 4 - 4 1ؤلاهجلحًز

 Reading Comprehension  1 En 103 - 2 - 2 ٢1غاءة واؾدُٗاب  ٫103 ط  2

 Listening  &Speaking 1 En 104 - 4 - 4 1اؾخمإ ومداصزت  ٫104 ط  3

 Writing 1 En 105 - 4 - 4 ٦1خابت  ٫105 ط  4

 Phonetics 1 En 106 - 4 - 4 1نىجُاث  ٫106 ط  5

ت  ٢ىاٖض اللٛت ٫107 ط  6  English Grammar 2 En 107 - 2 ٫102 ط  2 2ؤلاهجلحًز

 Reading Comprehension 2 En 108 - 2 ٫103 ط  2 ٢2غاءة واؾدُٗاب  ٫108 ط  7

 Listening  &Speaking 2 En 109 - 4 ٫104 ط  4 2اؾخمإ ومداصزت  ٫109 ط  8

 Writing 2 En 110 - 4 ٫105 ط  4 ٦2خابت  ٫110 ط  9

 Phonetics 2 En 111 - 2 ٫106 ط  2 2نىجُاث  ٫111 ط  10

ت  ٫112 ط  11  English Grammar 3 En 212 - 2 ٫107 ط  2 ٢3ىاٖض اللٛت ؤلاهجلحًز

 Reading Comprehension 3 En 213 - 2 ٫108 ط  2 ٢3غاءة واؾدُٗاب  ٫213 ط  12

 Listening  &Speaking 3 En 214 - 4 ٫109 ط  4 3اؾخمإ ومداصزت  ٫214 ط  13

 Writing 3 En 215 - 4 ٫110 ط  4 ٦3خابت  ٫215 ط  14

 Theoretical Linguistics 1 En 217 - 2 - 2 1ٖلم اللٛت الىٓغي  ٫217 ط  15

ت  ٢ىاٖض اللٛت ٫218 ط  16  English Grammar 4 En 218 - 2 ٫112 ط  2 4ؤلاهجلحًز

 Reading Comprehension 4 En 219 - 2 ٫213 ط  2 ٢4غاءة واؾدُٗاب  ٫219 ط  17

 Listening  &Speaking 4 En 220 - 2 ٫214 ط  2 4اؾخمإ ومداصزت  ٫220 ط  18

 English Literature 1 En 222 - 2 - 2 1ؤصب بهجلحزي  ٫222 ط  19

 Theoretical Linguistics 2 En 223 - 2 ٫217 ط  2 2ٖلم اللٛت الىٓغي  ٫223 ط  20

ت  ٫324 ط  21  Grammatical Structures 1 En 324 - 2 ٫218 ط  2 1جغا٦ُب هدٍى

 Advanced Reading 1 En 325 - 2 ٫219 ط  2 ٢1غاءة مخ٣ضمت  ٫325 ط  22

 ٫326 ط  23
اؾخمإ ومداصزت مخ٣ضمت 

1 
 - 4 ٫220 ط  4

Advanced Listening  &

Speaking 1 
En 326 

 Creative Writing 1 En 327 - 2 ٫215 ط  2 ٦1خابت ببضاُٖت  ٫327 ط  24

 Applied Linguistics 1 En 328 - 2 ٫223 ط  2 1ٖلم اللٛت الخُب٣ُي  ٫328 ط  25

ت  ٫330 ط  26  Grammatical Structures 2 En 330 - 2 ٫324 ط  2 2جغا٦ُب هدٍى

 Methods of Teaching En 334 - 2 ٫328 ط  2 َغاث٤ جضَعـ زانت ٫334 ط  27

ؿُت   اؾتراجُجُاث ٫336 ط  28  2 1جضَع
٫ ط  201ث ن 

334 
2 - Teaching Strategies 1 En 336 

 Academic Writing 1 En 339 - 2 ٫215 ط  2 ٦1خابت ؤ٧اصًمُت  ٫339 ط  29

 ٫340 ط  30
حٗلم اللٛت بمؿاٖضة 

 الخاؾىب
 - 2 101ح ؽ  2

Computer Assisted Language 

Learning 
En 340 
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آالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث
مخطلباث 

آامللغعآ

غضص 

الؿاغاث 

 الىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

 الػملي

Course Name Course # 

 English Literature 2 En 342 - 2 ٫222 ط  2 2ؤصب بهجلحزي  ٫342 ط  31

 ٫343 ط  32
 َغ١ ٦خابت اإلاكغوٕ

 َغ١ ٦خابت البدض
 Research Methods En 343 - 2 ٫339 ط  2

ؿُت  ٫442 ط  33  Strategies 2 En 442 - 2 ٫336 ط  2 2اؾتراجُجُاث جضَع

 Translation En 446 - 2 - 2 جغظمت ٫446 ط  34

 2 مكغوٕ الخسغط ٫448 ط  35

 301ث ن 

ن ٖلى حوماصج

ألا٦ثر ٢بل 

 الخسغط

 343ط  ٫ 

2 - Graduation Project En 448 

    88  88 مجمٕى الىخضاث  

 

 Supportive Courses - ادلقرراث انعهًيت ادلطبنذة
 

آالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث
مخطلباث 

آامللغعآ

غضص 

الؿاغاث 

 الىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

 الػملي

Course Name Course # 

 Principles of Statistics ST 100 - 2 - 2 مباصت بخهاء 100ا ح  1

    2  2 مجمٕى الىخضاث  
 

 Elective Courses  االختيبريت ادلقرراث  

ت الخالُت: آًسخاع الطالب ما ٌػاصٌ أعبؼ وخضاث مً املىاص الازخُاٍع

آالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث
مخطلباث 

آامللغعآ

غضص 

الؿاغاث 

 الىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

 الػملي

Course Name Course # 

 Psycholinguistics En 329 - 2 ٫223 ط  2 ٖلم اللٛت الىٟس ي ٫329 ط  1

 Advanced Reading 2 En 331 - 4 ٫325 ط  4 ٢2غاءة مخ٣ضمت  ٫331 ط  2

 ٫332 ط  3
اؾخمإ ومداصزت مخ٣ضمت 

2 
 - 4 ٫326 ط  4

Advanced Listening  &

Speaking 2 
En 332 

 Creative Writing 2 En 333 - 2 ٫327 ط  2 ٦2خابت ببضاُٖت  ٫333 ط  4

 Applied Linguistics2 En 335 - 2 ٫328 ط  2 2ٖلم اللٛت الخُب٣ُي  ٫335 ط  5
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 إمجبيل عذد ادلىاد وانىحذاث وعذد انطبعبث دلتطهببث انتخرج ببنقطى

آغضص املىاص غضص الىخضاث غضص الؿاغاث الىظغيآ الػمليغضص الؿاغاث  آاملخطلباث آث

 1 مخُلباث الجامٗت 8 16 14 2

 2 مخُلباث ال٩لُت 11 24 20 4

 3 مخُلباث ال٣ؿم 35 88 88 -

 4 اإلاىاص اإلاؿاهضة 1 2 2 -

ت 2-1 4 4 -  5 اإلاىاص الازخُاٍع

آمخطلباث الخسغج 56-55 134 128 6 6 

 

 خمتصر دلقرراث انهغت اإلجنهيسيت تىصيف
 

آ(: آ100مباصب ئخهاء )أ ح 

ايُاث.  جىن٠ُ هظه اإلااصة         مىظىص يمً مىاص ٢ؿم الٍغ

ت   آ(: 102)ٌ.ج  1كىاغض اللغت إلاهجلحًز

ـ٠، ٦مـا ًدـُذ للُـالب ال٨شحـر مـً        ٌكمل هظا اإلا٣غع صعوؽ  في ألاؾماء وألاٞٗـا٫ والًـماثغ وؤصواث الخٍٗغ

ً هاصٞت ونٗبت لها ٖال٢ت  ب مً زال٫ جماٍع ت اإلا٣ضمت بال٣ىاٖضاإلاماعؾت والخضٍع  في هظا اإلا٣غع. الىدٍى

 

آالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث
مخطلباث 

آامللغعآ

غضص 

الؿاغاث 

 الىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

 الػملي

Course Name Course # 

 ٫341 ط  6
 جضَعـ مهاعاث اللٛت

ت  ؤلاهجلحًز
 - 2 ٫334 ط  2

Teaching English Language 

Skills 
En 341 

غ اإلاٟغصاث ٫344 ط  7  Vocabulary Development En 344 - 2 - 2 جٍُى

 ٫345 ط  8
ت  ـ اللٛت ؤلاهجلحًز جضَع

 للمخٗلمحن الهٛاع
 - 2 ٫334 ط  2

Teaching English to Young 

Learners 
En 345 

 Academic Writing 2 En 445 - 2 ٫339 ط  2 ٦2خابت ؤ٧اصًمُت  ٫445 ط  9

اث  في اللٛت ٫447 ط  10  Varieties of English En 447 - 2 - 2 مىٖى
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آ(:103)ٌ ج   1كغاءة واؾدُػاب  

هــظا اإلا٣ــغع ألاو٫  يــمً ؾلؿــلت مــً اإلا٣ــغعاث اإلاهــممت إلاؿــاٖضة الُــالب ٖلــى جدؿــحن مهــاعاتهم فــي ٌٗــض      

٣ــت ٞٗالــت وا٦دؿــاب ألاصواع  فــي اإلاغخلــت م٣ــغع  التــي ًدخاظىجهــا لضعاؾــت واؾــدُٗاب والاؾــتراجُجُاثال٣ــغاءة بٍُغ

ــت مــً ألاؾــئلت الخيكــُُُت لخم٨ــحن الُ، الجامُٗــت بلــى الــب مــً الىنــى٫ ٦مــا ًــخم ج٣ــضًم ٧ــل صعؽ مــ٘ مجمٖى

 الهضٝ الغثِس ي للضعؽ بؿالؾت.

آ(:104) ٌ ج   1اؾخماع ومداصزت  

غ مهاعاث الاؾخمإ واإلاداصزت مً زال٫ ؤوكُت حٗغى       ٖلـى ظهـاػ ٖـغى مغجـي،  حهضٝ هظا اإلا٣غع بلى جٍُى

ب الُالــب ٖلــى مىاظهــت ــت  جدــضًاث  ٦مــا ًــخم جــضٍع ُــاتهم الُىمُــت التــي جــىاظههم فــي خالخىانــل باللٛــت الاهجلحًز

 الشخهُت والاظخماُٖت والٗلمُت والٗملُت.

آ(: 105)ٌ ج  1هخابت 

ـــؼ مـــا ًٟتـــرى ؤن حٗلمـــه الُالـــب فـــي اإلاغخلـــت الش      ـــت وبىـــاء اإلاهـــاعاث االهـــضٝ الغثِســـ ي لهـــظا اإلا٣ـــغع هـــى حٍٗؼ هٍى

غ مهـا ـت لخُـٍى عة ال٨خابـت، ألاؾاؾُت لل٨خابت، ًخٗلم الُالب ٦ُُٟت جهي٠ُ الجمـل وجؼوٍـضهم بمىايـُ٘ مخىٖى

الماث التر٢ُم لخدؿحن ٦خابتهم.  ٦ما ًخٗاملىن م٘ ٢ىاٖض ال٨خابت وؤلامالء ٖو

آ(: آ106) ٌ ج  1نىجُاث  

 خـى٫  ٣ًـضم  بٗض م٣ضمت ٢هـحرة ٖـً مٗجـى ٖلـم ألانـىاث،     
ً
٣ـت الىُـ٤ مسـاعط الخـغوٝ  اإلا٣ـغع قـغخا ٍغ َو

ًاء ب الُـالب ٖلـى جدؿـحن ال٨الم وؤنىاث الخغوٝ الؿا٦ىت واإلاخدغ٦ت باللٛت  أٖل ت، ٦مـا ًـخم جـضٍع ؤلاهجلحًز

 مهاعاث الى٤ُ.

ت  آ(: 107) ٌ ج  2كىاغض اللغت إلاهجلحًز

 مً الضعوؽ ًٖ ألاٞٗا٫ وألاػمىت الخامت واإلابجـي للمٗلـىم واإلاجهـى٫       
ً
ضا ٌٗغى هظا اإلا٣غع ٖلى الُالب مٍؼ

غ للمخٗلمحن ب مـً زـال وؤهىإ الجمل والهٟاث ؤًًا ٦ما ًٞى ـت الخضٍع ٫ ؤوكـُت جخماشـ ى م٘ـ اإلاىايـُ٘ الىدٍى

 التي ًخم صعاؾتها في هظا اإلا٣غع.

آ(: 108) ٌ ج  2كغاءة واؾدُػاب 

غ مهـــاعاث ال٣ـــغاءة واإلاٟـــغصاث التـــي جـــم حٗلمهـــا فـــي اإلا٣ـــغع الؿـــاب٤، ٦مـــا ًدىـــاو٫        ٌٗمـــل هـــظا اإلا٣ـــغع ٖلـــى جُـــٍى

ت مً مىاص ال٣غاءة التي تهضٝ بلى حٗلُم ال٣غاءة  ت مخىٖى ت اؾدُٗابمجمٖى  ضعؽ الُالب  ـــــ٦ما ً ٖالُت بؿٖغ
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 جدلُل وج٣ُُم ألا٩ٞاع في الىهىم.في هظا اإلا٣غع ٦ُُٟت جٟؿحر و 

آ آ(:109) ٌ ج  2اؾخماع ومداصزت 

الــظي صعؾــه الُــالب فــي الٟهــل الضعاســ ي ألاو٫. ، 1) )م٣ــغع اؾــخمإ ومداصزــت امخــضاصا  لل ٌٗــض هــظا اإلا٣ــغع     

غ ٢ــضعة واؾــخٗما٫ ًــخم ٖــغى  الخٗبحــراث التــي جٓهــغ ؾــلى٧ا مهــظبا مــً زــال٫ ههــىم مسخلٟــت، ٦مــا ًــخم جُــٍى

)ألا٢ـــــغام اإلاضمجـــــت( مـــــً  DVDالُـــــالب ٖلـــــى الخىانـــــل، ؾـــــخجٗل ؤوكـــــُت الخىانـــــل ومؿـــــاب٣اث ٖلـــــى ظهـــــاػ 

ً ٖلى اظخُاػ ؤي مى ج مداصزت  ُٞما بٗض. الُالب ٢اصٍع

آ(:110ج  )ٌ 2هخابت 

ً ٖلــــى ٦خابــــت م٣ـــاالث ؤ٧اصًمُــــت ٢هــــحرةحهـــضٝ هــــظا اإلا٣ــــغع بلـــى بٖــــضاص       فـــي خــــحن  ًــــخم ج٣ــــضًم ، َــــالب ٢ـــاصٍع

ــخٗلم الُــالب بىــاء الجمــل  وؾــاثِ بالُٚــت مسخلٟــت، ٦مــا حٗخبــر ج٣ىُــاث ومغاخــل ال٨خابــت ؤؾــاؽ هــظا اإلا٣ــغع، ٍو

 ٣ٞغاث خى٫ مىايُ٘ مسخلٟت.وجغجِب ال٣ٟغاث زم ًخضعب الُالب ٖلى ٦خابت 

آ(:111) ٌ ج  2نىجُاث 

غ٦ـؼ هـظا اإلا٣ـغع ، ال٩لمـت والجملـتاإلا٣ُـ٘ و  الدكـضًض ٖلـى امـا٦ً ٍٗغ٠ الُالب بم٣اَ٘ ال٩لمـاث و ًخم ح       ٍو

ـــاث ألانـــىاث الؿـــا٦ىت ومىا٢كـــت ظىاهـــب مسخلٟـــت مـــً ال٨ـــالم اإلاخىانـــل  ـــ٠ الُـــالب بمجمٖى ؤًًـــا ٖلـــى حٍٗغ

٦مــا ًخًــمً ، هسٟــاى َب٣ــاث الهــىث ؤزىــاء ال٨ــالم(اوؤهــىإ مسخلٟــت مــً التــرهُم إلاســاعط ألانــىاث )اعجٟــإ و 

باث ٖملُت ٖلى  لجمل وال٣ٟغاث.اه٤ُ  هظا اإلا٣غع جضٍع

ت  آ(: 112) ٌ ج  3كىاغض اللغت إلاهجلحًز

ــغوٝ الخــا٫، ٦مــا ًدــُذ       ًــؼوص هــظا اإلا٣ــغع الُــالب بــضعوؽ قــاملت ٖــً ألاٞٗــا٫ اإلاؿــاٖضة وخــغوٝ الجــغ ْو

ً لها ٖال٢للُالب الخضعب ٖلى اؾخسضام الضعوؽ الىدٍى  ت بها.ت مً زال٫ جماٍع

آ(: آ213) ٌ ج  3واؾدُػاب  كغاءة 

٤ مً مهاصع مىزى٢ـت والتـي حٗمـل        ٣ًضم هظا اإلا٣غع للُالب ههىنا لل٣غاءة ٖلى صعظت ٖالُت مً الدكٍى

ب ٖلـى ا٦ى٣ُت  غ مهـاعاث ال٣ـغاءة وبىـاء اإلاٟـغصاث والخدلُـل والخـضٍع هُال١ ألوكـُت ال٣ـغاءة والاؾـدُٗاب وجُـٍى

ت وال٨خابت. ت واإلاىا٢كاث اإلاثًر  ال٣ىاٖض الىدٍى
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آ(:214)ٌ ج  3اؾخماع ومداصزت 

ب ٖلى الاؾخمإ واإلاداصزت في       غ الـىعي لـضي هظا اإلا٣غع  ؾِؿخمغ الخضٍع الُـالب خـى٫ الضعاس ي بهضٝ جٍُى

ــــت، ومــــً اإلاخى٢ـــ٘ـ ؤن ًخٗامــــل الُــــالب مــــ٘ حٗبحــــراث  التر٦حــــز ٖلــــى ؤهمــــاٍ مسخلٟــــت مــــً اإلاداصزــــت باللٛــــت ؤلاهجلحًز

ت ؤؾاؾُت في مىا٠٢ مسخلٟت مً خٟاٖلىن مٗها. بهجلحًز  خُاتهم الُىمُت ٍو

آ(: 215) ٌ ج   3هخابت 

ـ الُـــالب  َـــغ١ ال٨خابـــت وألاصو        اث البالُٚـــت ومىايـــُ٘ اللٛـــت اإلاُلىبـــت الهـــضٝ مـــً هـــظا اإلا٣ـــغع هـــى جـــضَع

لخد٣ُــ٤ الىجــاح ألا٧ــاصًمي، ٦مــا ًمــىذ الُــالب الٟــغم للخٗبحــر ٖــً ؤ٩ٞــاعهم مــً زــال٫ ٦خابــت م٣ــاالث ٢هــحرة 

 مً زمـ ٣ٞغاث في مىايُ٘ مسخلٟت.

آ(:217)ٌ ج  1غلم اللغت الىظغيآ

ــــ٠ الُــــالب فــــي هــــظا اإلا٣ــــغع ٖلــــى َبُٗــــت  اللٛــــت واإلابــــاصت        ــــت ٖلــــم اللٛــــت ، ٦مــــا ًــــخم حٍٗغ ألاؾاؾــــُت لىٍٓغ

ـغوٕ  اث الخدلُـل اللٛـىي ٞو لم اللٛت وزهاثو اللٛت ؤلاوؿاهُت ومؿخٍى ٟاث للٛت ٖو ًخًمً هظا اإلا٣غع حٍٗغ

كمل ٦ظل٪ ٖلم ألانىاث )ٖلـى ؤن ٌؿـب٣ه  ٖلم اللٛت واإلاضاعؽ الغثِؿُت والٟغو١ ألاؾاؾُت في ٖلم اللٛت َو

 مغاظٗت للهىجُاث(.

ت  كىاغض اللغت إلاهج آ(:218)ٌ.ج   4لحًز

ت هامت مشل الجمل الٟٗلُت وؤٞٗـا٫ الجـغ      ؤو قـبه  ًجٗل هظا اإلا٣غع مً الُالب ؤ٦ثر صعاًت بمىايُ٘ هدٍى

حـر  باثاإلاالجملت ونُٛت ال٨ـالم اإلاباقـغ ٚو خمـغن الُـالب ٖلـى جـضٍع طاث  باقـغ وؤهـىإ مسخلٟـت مـً الٗبـاعاث، ٍو

 ن٣ل مهاعاتهم.بهضٝ  مً اإلا٣غع  باإلاىايُ٘ الؿاب٣ت ٦جؼء ال ًخجؼؤالٗال٢ت 

آ(: آ219ج  )  ٌ 4كغاءة واؾدُػاب 

غ وعـي الُالـب واؾـخسضام اؾـتراجُجُاث ال٣ــغاءة، ٦مـا ٌؿـاٖضهم ٖلـى جىؾــُ٘        حهـضٝ هـظا اإلا٣ـغع  بلـى جُــٍى

ض الُـالب بمهـاعاث جم٨ـجهم مــً ٍــمـضاع٦هم وبىـاء وظهـاث هٓـغهم فــي ال٣ًـاًا الٗاإلاُـت والىـىاحي الاظخماُٖـت وجؼو 

ً ٖلى ال٣غاءة والى٣ض.ؤن ًه  بدىا ٢اصٍع

آ(:220)ٌ ج  4ؾخماع ومداصزت ا

ـــؼ ٧ـــل مـــا جـــم صعاؾـــخه فـــي الٟهـــى٫ الضعاؾـــُت الشالزـــت  الؿـــاب٣ت ومـــً اإلاخى٢ـــ٘ ؤن       حهـــضٝ هـــظا اإلا٣ـــغع بلـــى حٍٗؼ

٣ت مازغة صخُدت فـي ؾـُا١ مدـضص ً ٖلى الخٗبحر ًٖ ؤ٩ٞاعهم بٍُغ ٦مـا ؾـ٩ُىن للمٗلـم ، ٩ًىن الُالب ٢اصٍع
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ــــــؼ الىــــــىاحي والتر٦ُبــــــاث التــــــي جم٨ــــــً الُــــــالب مــــــً جدضًــــــض الى٣ــــــاٍ ا الهــــــٗبت )الهــــــٗىباث التــــــي لٟغنــــــت لخٍٗؼ

 جىاظههم(.

آ(:222) ٌ ج  1أصب ئهجلحزي 

بن صعاؾت ألاصب ؤلاهجلحزي لـه ٞىاثـض ٖضًـضة، ٦مـا ؤهـه ٌٗـىص الُـالب ٖلـى وظهـاث هٓـغ مسخلٟـت فـي الخُـاة       

ت مً الخ٨ٟحر ًٖ الٗالم،  غ١ مىٖى الوة ٖلى طل٪، َٞو ٣ـضم ال٣هـاثض اٖو ـت للُـالب ٍو هه ًُىع ال٨ٟاءة اللٍٛى

ت واإلاؿ  غخُاث وال٣هو ال٣هحرة والغواًاث.ألاصبُت اإلاخىٖى

آ(: 223)ٌ ج  2غلم اللغت الىظغيآ

ُـــــت ألازـــــغي لٗلـــــم اللٛـــــت وهـــــى ٖلـــــم الهـــــٝغ ؤو       فـــــي هـــــظا اإلا٣ـــــغع ًخٗـــــٝغ الُـــــالب ٖلـــــى ؤخـــــض اإلاجـــــاالث الٟٖغ

 ٟاّ  وبىاء الجمل في هظا اإلا٣غع.صعاؾت ٖلم صالالث ألالالدك٨ُل، ٦ما ًخم 

آ(:324)ٌ ج   1جغهُباث هدىٍت 

ت ألاؾاؾُت، ًضعؽ الُالب       صعوؾـا قـاملت ألهـىإ مسخلٟـت مـً في هظا اإلا٣غع بٗض صعاؾت التر٦ُباث الىدٍى

ـت زـال٫ الٟهـى٫ الؿـاب٣ت )٢ التي جم٨جهم مـً مماعؾـت اإلاهـاعاث التـي ا٦دؿـبىها  الٗباعاث ىاٖـض اللٛـت الاهجلحًز

1-4 .) 

آ(: 325)ٌ ج   1كغاءة مخلضمت   

ـت الـضولي(  ًخضعب في هظا اإلا٣غع       الُالب ٖلى ازخبـاع ال٣ـغاءة  ألا٧ـاصًمي )اًلـدـ: هٓـام ازخبـاع اللٛتؤلاهجلحًز

 ومماعؾــت اإلاهــاعا
ً
)اإلاهــاعاث الالػمــت الغثِؿــت  ث  الــظي ًسخبــر م٣ــضعتهم ٖلــى ٞهــم وبظابــت ألاؾــئلت الهــٗبت وؿــبُا

 لٟهم ال٨ٟغة الغثِؿُت للىو(، واإلاهاعاث الض٣ُ٢ت ) اإلاهاعاث الالػمت لخدضًض وجٟؿحر اإلاٗلىماث في الىو(.

آ(:326)ٌ ج   1اؾخماع ومداصزت مخلضمت 

 ٣ًــضم        
ً
هــظا اإلا٣ــغع اؾــتراجُجُاث إلاؿــاٖضة الُــالب ٖلــى جدؿــحن مهــاعاث ؤلال٣ــاء والٗــغى الكــٟىي عؾــمُا

٣ـــــضم الُـــــالب ملخهـــــا ٖـــــً اإلا٣ـــــاالث الصـــــخُٟت التـــــي وجىٓـــــُم  ؤؾـــــلىب الٗـــــغى و٦ُُٟـــــت الىُـــــ٤، ٦مـــــا ٣ًـــــغؤ ٍو

 لت الجى وؤزباع ؤلاطاٖت اإلاغثُت.ًسخاعوجها باإلياٞت بلى جى٢ٗاث خا

 :(327)ٌ  ج  1هخابت ئبضاغُت 

ت مً ال٨خابت ؤلابضاُٖت الخُالُت والكٗغ وال٨خابت ؤلابضاُٖت الىا٢ُٗت  مً      ًدىاو٫ هظا اإلا٣غع هماطط مخىٖى
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ــــً مغجــــي، و٦ــــإصب ًمشــــل اإلاجخمــــ٘ ال٨خــــب وألاٞــــالم  ٦خابــــتٖلــــى  الُــــالبًخمــــغن  زــــم، زــــال٫ ألاصاء ٦ٟــــً ٖــــام ٞو

 وال٣هو ال٣هحرة.

آ(:328ج  )ٌ 1غلم اللغت الخطبُلي 

 ٣ًضم هظا اإلا     
ً
ـت فـي ٖلـم اللٛـت الخُب٣ُـي، مبخـضثا ٣غع إلادـت واؾـٗت الىُـا١ ٖـً الٗضًـض مـً ال٣ًـاًا اإلاخىٖى

اث الخُب٣ُُت والىىاحي ألاؾاؾُت للخد٤٣ مجها  ألاولى والشاهُت.اللٛت  زم ًىا٢ل ٦ُُٟت ا٦دؿاب، باللٍٛى

آ(:  329ج غلم اللغت الىفس ي )ٌ

ـــت للؿـــلى٥ ؤلاوؿـــاوي  ٖلـــم اللٛـــت الىٟســـ ي، ًـــخم٨ٞـــغة  بٗـــض ج٣ـــضًم وقـــغح       ـــ٠ الُـــالب باألؾــــ الخٍُى حٍٗغ

خم حٍٗغ٠ الُالب ؤًًـا ٖلـى ٦ُُٟـت اؾـخ٣با٫ ال٨ـالم واإلاٟـغصاث وي مـً هٓـام بؿـُِ بـضاجي اواإلاٗـ الاظخماعي ٍو

 بلى هٓام م٣ٗض.

آ(: 330)ٌ ج    2جغهُباث هدىٍت 

ــت ٖلــى مؿــخىي        ًضعؾــىن الٟـــغ١ ، ٦مــا ٖــا٣ً٫ــضم هــظا اإلا٣ــغع للُــالب مىا٢كــاث ٖم٣ُــت للترا٦ُــب الىدٍى

ت ؤؾاؾُت و٦ُُٟت حٗضًلهاؤقباه  بحن الجمل والٗباعاث وؤهىإ مسخلٟت مً   . الجمل وجغ٦ُباث لٍٛى

آ(:331)ٌ ج  2كغاءة مخلضمت 

ــؼوص الُــالب  والاؾــتراجُجُاثًُــىع هــظا اإلا٣ــغع اإلاهــاعاث       التــي ؾــب٤ حٗلمهــا فــي م٣ــغعاث ال٣ــغاءة الؿــاب٣ت ٍو

٤ بىهـىم مسخلـ٠ اإلاجــاالث وحؿـاٖضهم ٖلــى ا٦دؿـاب اإلاٟــغصاث الجُـضة مــً زـال٫ ؤوكــُت فــي  ٖالُــت الدكـٍى

حرهاولها ٖال٢ت بمٗ  ا. ي ال٩لماث واإلاخالػماث واؾخيباٍ ؤظؼاء ال٨الم ٚو

آ(:332)ٌ ج  2اؾخماع ومداصزت مخلضمت 

ـاهٓـام امخدـ، وهـى ًلـدـآلا  ناًخٗىص الُالب  في هظا اإلا٣غع ٖلى امخد      ت الـضولي لالؾـخمإ ن اللٛـت ؤلاهجلحًز

واإلاداصزــت، خُــض ًخًــمً مسخــاعاث وؤوكــُت لهــا ٖال٢ــت بمهــاعة الاؾــخمإ واإلاداصزــت بمؿــخىي ؤ٧ــاصًمي جــاهلهم 

ت.  الؾدُٗاب مدايغاث ؤ٧اصًمُت  باللٛت ؤلاهجلحًز

آ(:333)ٌ ج  2هخابت ئبضاغُت 

٣ــت ٦خابــت اإلا٣ــاالث ًدىــاو٫ هــظا اإلا٣ــغع  ٦خابــت ال٣هــو ؤلابضاُٖــت و٦خابــت الكــٗغ، ٦مــا ٣ًــضم        للُــالب ٍَغ

خضعب الُالب ٖلى ٦خابت اإلا٣االث ؤًًا.  ٍو
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ـ زانت )ٌ ج  آ(:334طغاةم جضَع

ـ اللٛــت ٌٗــض        ـ اللٛـــت التــي ج٨كــ٠ َــغ١ جـــضَع ــت  هــظا اإلا٣ــغع م٣ضمـــت إلاى جُــت جــضَع والابخ٩ـــاعاث ؤلاهجلحًز

ـ الل ت ٧لٛت ؤولى وزاهُت.اإلاى جُت الخضًشت في جضَع  ٛت ؤلاهجلحًز

آ(:335)ٌ.ج  2اللغت الخطبُلي  غلم

ــاث لهــا ٖال٢ــت      ـ اللٛــت الشاهُــت، ٦مــا  ٌُٛــي هــظا اإلا٣ــغع مــضزالث بيــاُٞت بكــإن صعاؾــت اللٛــت وهٍٓغ بخــضَع

ت الُالب بضعوؽ مُٗىت في ٖلم اللٛت الىٟس ي. ٌٗؼػ   مٗٞغ

ؿُت   اؾتراجُجُاث آ(:336)ٌ ج  1جضَع

وصعوؽ هاجخـــــت ٦مـــــا ٌٗـــــؼػ اإلاٗـــــاٝع واإلاهـــــاعاث التــــــي ًبـــــحن هـــــظا اإلا٣ـــــغع للُـــــالب ٦ُُٟـــــت جسُـــــُِ ؤوكــــــُت      

ت لهم لُهبدىا مٗلمحن ظُضًً.ا٦دؿبىها والتي حٗض ي  غوٍع

آ(:339)ٌ.ج    1هخابت أواصًمُت 

غ       بهم ٖلــى ٦خابــت الخ٣ــاٍع ــ٠ الُــالب بمٟهــىم ال٨خابــت ألا٧اصًمُــت وجــضٍع الهــضٝ الغثِســ ي لهــظا اإلا٣ــغع هــى حٍٗغ

غ ؾــــاب٣ت وملخهــــاث وبٖــــاصة نــــُاٚت ههــــىم ألا٧اصًمُــــت بكــــ٩ل زــــام ٦مــــا ًــــخم ح ٗــــٝغ الُــــالب ٖلــــى ج٣ــــاٍع

 ؾاب٣ت و٦ُُٟت التزوص باإلاغاظ٘.

آ(:340حػلم اللغت بمؿاغضة الحاؾىب  )ٌ ج 

ٟــــه        بخٍٗغ
ً
ــــ٠ الُــــالب بإؾاؾــــُاث حٗلــــم اللٛــــت باؾــــخسضام الخاؾــــىب، مبخــــضثا حهــــضٝ هــــظا اإلا٣ــــغع بلــــى حٍٗغ

في واؾـخسضام ؤهــىإ مسخلٟــت مـً  البرمجُــاث ومىـاهج مسخلٟــت الؾــخسضام الخاؾـىب فــي الٟهــل وجُـىعه الخــاٍع

حرها. الضعاس ي والاؾخسضام الٟٗا٫ لخ٣ىُت اإلاٗلىماث في الخٗلُم ؤلا  ل٨ترووي والخٗلم اإلاضمج ٚو

ت )ٌ ج  ـ مهاعاث اللغت إلاهجلحًز آ(:341جضَع

خـــــضعبىن ٖلـــــى     ـ الىُـــــ٤ واإلاٟـــــغصاث وال٣ىاٖــــض ٍو جـــــضَعـ ٦ُُٟـــــت   ًىضــــح هـــــظا اإلا٣ـــــغع للُـــــالب ٦ُُٟــــت جـــــضَع

ـ اللٛت ت اإلاهاعاث ألاؾاؾُت ٧االؾخمإ واإلاداصزت وال٣غاءة وال٨خابت وجضَع  .بك٩ل ٖام ؤلاهجلحًز

آ(:342) ٌ ج  2أصب ئهجلحزي 

مـــا٫ ألاصبُـــت،        ـــ٦مـــا ٌؿـــاٖض هـــظا اإلا٣ـــغع الُـــالب ٖلـــى بصعا٥ واؾـــدُٗاب ألٖا ٖلـــى ٖهـــىع وؤٖمـــا٫ ىا ًخٗٞغ

ً ٗ، ل٨خاب آزٍغ  لهظا اإلا٣غع.الخُا٫ الىثري ض َو
ً
 ؤؾاؾا
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آ(:343طغق هخابت املكغوع  )ٌ ج 

البدــــض، ٦مــــا ًىــــا٢ل جُــــىعاث ؤؾــــئلت البدــــض والٟغيــــُاث  حهــــضٝ هــــظا اإلا٣ــــغع بلــــى حٗلــــُم الُــــالب ٦ُُٟــــت     

ســـخم الُالـــب اإلا٣ـــغع  والبدـــض ال٨مـــي والىـــىعي والخد٣ـــ٤ مـــً صـــخت ؤصواث البدـــض اإلايؿـــبت إلاىيـــٕى بدـــثهم، ٍو

 (. 448اػ لٛغى جىُٟظه ٦مكغوٕ جسغط )اهٓغ اإلا٣غع ٫ ط بةٖضاص م٣ترح بدض مىاؾب ومج

آ(: آ344)ٌ ج  مفغصاث اللغت

غ َــغ١ ظضًــضة لخٗلــُم اإلاٟــغصاث و٦ُُٟــت       حهــضٝ هــظا اإلا٣ــغع لٗــغى وجىؾــُ٘ مٟــغصاث اللٛــت للُــالب وجُــٍى

غ اإلاٟغصاث ألازغي في صعاؾت اللٛت ت. اؾخسضام مسؼوجهم للمٟغصاث في جٍُى  ؤلاهجلحًز

ت للمخػلمحن الهغاع )ٌ ج  ـ اللغت إلاهجلحًز آ(: 345جضَع

ـــت حهـــضٝ هـــظا اإلا٣ـــغع بلـــى       ـــت لهـــٛاع الؿـــً، ٦مـــا ًـــؼوص الُـــالب باإلاهـــاعاث  ٦ُُٟـــت حٗلـــُم اللٛـــتمٗٞغ ؤلاهجلحًز

الاؾاؾـــُت لخـــضَعـ نـــٛاع الؿـــً فـــي الٟهـــل الضعاســـ ي مشـــل الاؾـــخمإ واإلاداصزـــت وال٣ـــغاءة وال٨خابـــت مـــً زـــال٫ 

 لٗاب.وألا وياٚال٣هو وألا 

ؿُت  اؾتراجُجُاث آ(: 442)ٌ ج  2جضَع

 لجمُــ٘ اإلاهــاعاث التــي ًجــب ؤن ًخٗلمهــا الُــالب مــً زــال٫ اإلاــضزالث     
ً
جــم جهــمُم هــظا اإلا٣ــغع ل٩ُــىن مٗغيــا

لـم اللٛـت الىٟسـ ي و  ـ اللٛـت ٖو ت ظمُٗها مً اإلا٣غعاث اإلاسخلٟت الؿاب٣ت، وهي َـغ١ جـضَع ؾـتراجُجُاث بالىٍٓغ

ؿُت  .1جضَع

آ(:445)ٌ ج  2هخابت أواصًمُت  

 ٨ًدكـــ٠ الُـــالب فـــي هـــظا اإلا٣ـــغع ؤؾـــالُب ؤزـــغي لل٨خابـــت ألا٧اصًمُـــت التـــي لـــم ٌؿـــب٤ صعاؾـــتها فـــي اإلا٣ـــغعاث      

الؿـــاب٣ت، ٦مــــا ًــــؼوصهم بــــاألصواث واإلاهـــاعاث لل٨خابــــت ألا٧اصًمُــــت اإلاخ٣ضمــــت، بيـــاٞت بلــــى جدؿــــحن مهــــاعاث ٦خابــــت 

 ال٨خابت ألا٧اصًمُت.ُم ٧ل ؤٖما٫ اإلا٣ا٫ التي حٗض مً نم

آ(:446جغحمت  )ٌ ج 

ت الترظمت ومماعؾتها للمغة ألاولى، ٦مـا ًـؼوص الُـالب       هظا اإلا٣غع الخمهُضي ًدُذ للُالب الخٗٝغ ٖلى هٍٓغ

ــــاث اإلاٗانــــغة التــــي ٢ــــضمذ مــــً ٢بــــل  باأل٩ٞــــاع ألاؾاؾــــُت خــــى٫ ٖملُــــت الترظمــــت واإلاٟــــغصاث اإلاؿــــخسضمت والىٍٓغ

 ا اإلاجا٫.الباخشحن والضاعؾحن في هظ
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آ(: 447مىىغاث في اللغت  )ٌ ج 

اث اللٛتظ٣ًضم هظا اإلا٣غع للُالب هب        ت ٦ما ٣ًضم مٟاهُم اللٛت ة ًٖ جىٖى اثٟها. ؤلاهجلحًز  ْو

آ(:448)ٌ ج  –مكغوع الخسغج 

      
ً
ا   ًسخــاع الُالــب مىيــٖى

ً
٣ضمــه  لل٣ؿــم الخــاب٘ لــه ٦م٣تــرح، زــم ًجــغي الُالــب  ٖلمُــا )خؿــب جسههــه( ٍو

زُـــىاث ومى جُـــت البدـــض الٗلمـــي الصـــخُذ بمـــا فـــي طلـــ٪ جدضًـــض اإلاكـــ٩لت،  ٖـــً اإلاىيـــٕى بدشـــا ٖلمُـــا مخدبٗـــا

ظم٘  البُاهاث، جدلُلها، ٞاثـضة البدـض، الضعاؾـاث الؿـاب٣ت ٖـً مىيـٕى البدـض، هخـاثج البدـض، الخىنـُاث، 

ب الُالــــب ٖلــــى بظــــغاء البدــــىر فــــي مجالــــه ٖبــــر جُبُــــ٤ الُالــــب  الــــخ. والٛــــغى مــــً مكــــغوٕ الخســــغط هــــى جــــضٍع

 إلاٟاهُم ومباصت صعؾها زال٫ الٟهى٫ الضعاؾُت الؿاب٣ت في ال٩لُت.  

 

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. 
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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 

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. 
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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 

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   
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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. 

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 
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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. 

 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. 
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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. 

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. 
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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.  

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  
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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. 

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 
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 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. 

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’  
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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     

      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. 

 



150 
 

 

م 2020 حامػت طغابلـ –صلُل ولُت التربُت طغابلـ   

Scientific Supportive Course (s): 

See the Department of Mathematics  for a description of ST 100 (Principles of Statistics).   
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 قطى انهغت انعربيت 
 أهضاف اللؿم   : 

  ،بجمُ٘ اإلاهاعاث والخبراث اإلاخٗل٣ت باللٛت الٗغبُت وآصابها والتربُت ؤلاؾالمُت 
ً
 ظُضا

ً
بٖضاص اإلاٗلم بٖضاصا

٣ت ؾهلت  ؿها بٍُغ  ، م٘ اإلاداٞٓت ٖلى ؤنالتها.مِؿغةوالتي جم٨ىه مً جضَع

 ؤلاٞهام جؼوٍض َالب ال٩لُت في ب٣ُت الخسههاث بمٟاهُم اللٛت الٗغبُت، التي جم٨جهم مً بظاصة الٟهم و

ضّعؾه مً مىاص جسههه.  إلاا ًضعُؾه ٍو

  ًت والش٣اُٞت والٗلمُت، جهاًت ٧ل ٞهل ٌكتر٥ في بٖضاصها ٖضص م جىُٓم الٗضًض مً ألاوكُت ال٨ٍٟغ

ؤصبي ٣ًام في  نامهغظ -ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ -ؾاجظة في مجا٫ ألاصب الٗغبي. ومجها ؤ َلبت ال٣ؿم وبةقغاٝ

ت والش٣اُٞت واإلاى جُت.جهاًت ٧ل ٞهل صعاس ي ، ٖالوة ًٖ ب٢  امت اإلاؿاب٣اث ال٨ٍٟغ

  ل٣ُت
ُ
جم٨حن الُالب مً الاجها٫ بالترار ألاصبي الٗغبي في ٖهىعه اإلاسخلٟت، وجمشله والتزوص مً ٢ُمه الخ

 والاظخماُٖت والٟىُت بما ًالثم مجخمٗىا الٗغبي ؤلاؾالمي .

  هىا.آصًيىا و٢غ عبِ الضاعؾحن بلٛتهم، وجم٨ُجهم مً امخال٥ هانُتها، ٞهي لٛت 

  جىمُت ٢ضعة الُالب ٖلى بصعا٥ بٌٗ هىاحي الجما٫ في لٛخه والخىاؾ٤ والىٓام ُٞما ٣ً٘ ٖلُه خّؿه

لى جظو٢ها وخؿً الاؾخمخإ بها . ت، ٖو ٨غه مً ههىم لٍٛى  ٞو

 .م ؤلؿىت الُالب بخ٤ًُِ الك٣ت بحن الٗامُت والٟهحى  ج٣ٍى

 ٞ همه للم٣غوء ت في الىهىم جىمُت ٢ضعة الُالب ٖلى ال٣غاءة ٞو ، وجمُحزه بحن ألا٩ٞاع الجىهٍغ
ً
 واؾٗا

ً
هما

ىه لؤلخ٩ام الى٣ضًت ٖلحها، و   . هخٟاٖه بها في خُاجه الٗملُتا، وج٩ٍى

  ٗت و٧ل ما ًخهل بالش٣اٞت ؤلاؾالمُت جم٨حن الُالب مً التزوص باإلاٗاٝع ؤلاؾالمُت ومؿاثل الكَغ

،
ً
 لظواتهم ؤوال

ً
 لهم مً جٖى اإلاٗانغة جدهِىا

ً
ً في مىاظهت اإلاك٨الث الشخهُت وجم٨ُىا ُت آلازٍغ

 .زاهُا والاظخماُٖت، والخهضي لل٣ًاًا اإلاٗانغة ال٨بري 
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 ٖٝلى بدىر ماجمغاتها وميكىعاتها،  ؤلاؾهام في مغاظٗت اليكاٍ الٗلمي والش٣افي للجامٗت، باإلقغا

ت، ختى جيكغ ؾلُمت مً ألازُاء.  ومغاظٗتها مً الىاخُت اللٍٛى

  ًم ٘ الم مداولت الٞغ مؿخىي ٦ٟاءة اإلاخ٩لمحن باللٛت الٗغبُت في مجاالث اؾخسضام اللٛت الٗغبُت، ٧اإٖل

 والش٣اٞت .

 

 Department Required Courses)يتطهببث انقطى(   إنساييتيقرراث ختصصيت 

آالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث
مخطلباث 

آامللغعآ

غضص 

الؿاغاث 

 الىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

 الػملي

Course Name Course # 

 Grammar 1 AL 107 - 4 - 4 1هدى  ٫107 ٕ  1

 Jurisprudence of worship 1 AL 108 - 2 - 2 ٣ٞ1ه الٗباصاث  ٫108 ٕ  2

 Fundamentals of Writing 1 AL 109 - 2 - 2 1ؤنى٫ ال٨خابت  ٫109 ٕ  3

 Science of Doctrine 1 AL 110 - 4 - 4 ٖلم ال٣ُٗضة ٫110 ٕ  4

 Introduction to Rhetoric AL 111 - 2 - 2 لٗلم البالٚتمضزل  ٫111 ٕ  5

 - 2 - 2 1ؤصب ظاهلي  ٫112 ٕ  6
Literaature of the Era of Ignorance 

(Jahiliah) 1 
AL 112 

 Grammar 2 AL 113 - 4 ٫107 ٕ  4 2هدى  ٫113 ٕ  7

 Jurisprudence of Worship 2 AL 114 - 2 ٫108 ٕ  2 ٣ٞ2ه الٗباصاث  ٫114 ٕ  8

 - 2 ٫112 ٕ  2 2ؤصب ظاهلي  ٫115 ٕ  9
Literaature of the Era of Ignorance 

(Jahiliah) 2 
AL 115 

 Fundamentals of Writing 2 AL 116 - 2 ٫109 ٕ  2 2ؤنى٫ ال٨خابت  ٫116 ٕ  10

 Family Islamic Rules AL 117 - 2 - 2 ؾغةخ٩ام ألا ؤ ٫117 ٕ  11

 Semantics AL 201 - 2 ٫111 ٕ  2 اإلاٗإويٖلم  ٫201 ٕ  12

 4 3هدى  ٫202 ٕ  13
ٕ ٫ 

113 
4 - Grammar 3 AL 202 

 Jurisprudence of Worship 3 AL 203 - 2 - 2 ٣ٞ3ه الٗباصاث  ٫203 ٕ  14

 The Science of Eloquence (Diction) AL 204 - 2 ٫201 ٕ  2 البُانٖلم  ٫204 ٕ  15

 Islamic Literatures 1 AL 205 - 2 - 2 1ؤصب  نضع ؤلاؾالم  ٫205 ٕ  16

 Islamic Literatures 2 AL 206 - 2 ٫205 ٕ  2 2ؤصب  نضع ؤلاؾالم  ٫206 ٕ  17

 - 2 - 2 1نٝغ  ٫207 ٕ  18
Accidence 1 (Science of 

Morphology 1) 
AL 207 

 Grammar 4 AL 208 - 4 ٫202 ٕ  4 4هدى  ٫208 ٕ  19

 - 2 ٫207 ٕ  2 2نٝغ  ٫209 ٕ  20
Accidence 2 (The Science of 

Morphology 2) 
AL 209 
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آالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث
مخطلباث 

آامللغعآ

غضص 

الؿاغاث 

 الىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

 الػملي

Course Name Course # 

 Grammar 5 AL 300 - 4 ٫208 ٕ  4 5هدى  ٫300 ٕ  21

 Grammar 6 AL 301 - 4 ٫300 ٕ  4 6هدى  ٫301 ٕ  22

 Methods of Special Teaching AL 302 - 2 201ث ن  2 َغاث٤ جضَعـ زانت ٫302 ٕ  23

 - 2 ٫209 ٕ  2 3نٝغ  ٫303 ٕ  24
Accidence 3 (The Science of 

Morphology 3) 
AL 303 

 Jurisprudence of Worship 4 AL 304 - 2 ٫203 ٕ  2 ٣ٞ4ه الٗباصاث  ٫304 ٕ  25

 Jurisprudence of  Worship 5 AL 305 - 2 ٫304 ٕ  2 ٣ٞ5ه الٗباصاث  ٫305 ٕ  26

 Grammar 7 AL 400 - 4 ٫301 ٕ  4 7هدى  ٫400 ٕ  27

 4 مكغوٕ الخسغط ٫401 ٕ  28

 301ث ن 

ن اوماصج

ٖلى 

ألا٦ثر ٢بل 

 الخسغط

4 - Graduation Project AL 401 

29  ٕ ٫419 
ؿُت     جُب٣ُاث جضَع

)ٕ ٫( 
2  ٕ ٫302 2 - Teaching Applications AL 419 

    78  76 مجمٕى الىخضاث  
 

 Supportive Courses - ادلقرراث انعهًيت ادلطبنذة

آالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث
مخطلباث 

آامللغعآ

غضص 

الؿاغاث 

 الىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

 الػملي

Course Name Course # 

   - - - - ال جىظض  

       الىخضاثمجمٕى   
 

 Elective Courses ادلىاد االختيبريت

ت. 28ًسخاع الطالب ما ٌػاصٌ       آوخضة مً امللغعاث الازخُاٍع

آالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث
مخطلباث 

آامللغعآ

غضص 

الؿاغاث 

آالىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

آالػملي

Course Name Course # 

 Principles of Statistics ST 100 - 2 - 2 مباصت بخهاء 100ا ح  1

 Rules of Hadith Narration AL 210 - 2 - 2 يىابِ الغواًت ٫210 ٕ  2

 Sunn'ah Studies AL 211 - 2 ٫210 ٕ  2 صعاؾاث في الؿىت ٫211 ٕ  3
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آالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث
مخطلباث 

آامللغعآ

غضص 

الؿاغاث 

آالىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

آالػملي

Course Name Course # 

 Quranic Sciences AL 212 - 2 - 2 ٖلىم ال٣غؤن ٫212 ٕ  4

 2 1صعاؾاث ٢غؤهُت  ٫213 ٕ  5
 ٕ   ٫

212 
2 - Quranic Studies    1 AL 213 

 Quranic Studies 2 AL 214 - 2 ٫213 ٕ  2 2صعاؾاث ٢غؤهُت  ٫214 ٕ  6

 The Science of Inheritance AL 306 - 2 - 2 ٖلم اإلاحرار ٫306 ٕ  7

 - 2 ٫212 ٕ  2 1جٟؿحر آًاث ألاخ٩ام  ٫307 ٕ  8
Exegesis (Interpretation) of Rules 

Verses  1 
AL 307 

 - 2 ٫307 ٕ  2 2جٟؿحر آًاث ألاخ٩ام  ٫308 ٕ  9
Exegesis (interpretation) of Rules 

Verses 
AL 308 

 Phonetic AL 309 - 2 - 2 ٖلم ألانىاث ٫309 ٕ  10

11  ٕ ٫310 
ٖلم الضاللت 

 واللؿإهُاث
2 - 2 - Semantics and Linguistics AL 310 

ت ٫311 ٕ  12 باث لٍٛى  Linguistic Practices AL 311 - 2 - 2 جضٍع

 The science of Originality (creativity) AL 312 - 2 ٫204 ٕ  2 ٖلم البضٌ٘ ٫312 ٕ  13

 Literatures of the Abbasid Era 1 AL 313 - 2 - 2 1ؤصب ٖباس ي  ٫313 ٕ  14

 Literatures of the Abbasid Era  2 AL 314 - 2 ٫314 ٕ  2 2ؤصب ٖباس ي  ٫314 ٕ  15

 Rules of Transactions 1 AL 402 - 2 - 2 1ؤخ٩ام اإلاٗامالث  ٫402 ٕ  16

 Rules of Transactions 2 AL 403 - 2 ٫402 ٕ  2 2ؤخ٩ام اإلاٗامالث  ٫403 ٕ  17

 Juristic Rules AL 404 - 2 - 2 ٢ىاٖض ٣ٞهُت ٫404 ٕ  18

 Fundamentals of Jurisprudence AL 405 - 2 - 2 ؤنى٫ ال٣ٟه ٫405 ٕ  19

ٗاث الخضوص ٫406 ٕ  20  - 2 - 2 حكَغ
The Legislation of the Predetermined 

Punishments 
AL 406 

 Philology AL 407 - 2 - 2 ٖلم ٣ٞه اللٛت ٫407 ٕ  21

ت ٫408 ٕ  22  Linguistic Applications AL 408 - 2 - 2 جُب٣ُاث لٍٛى

 Prosody 1 AL 409 - 2 - 2 1ٖغوى  ٫409 ٕ  23

 Prosody 2 AL 410 - 2 ٫409 ٕ  2 2ٖغوى  ٫410 ٕ  24

 Old Criticism AL 411 - 2 - 2 ه٣ض ٢ضًم ٫411 ٕ  25

 Recent criticism AL 412 - 2 ٫411 ٕ  2 ه٣ض خضًض ٫412 ٕ  26

 After Abbasid Eras Literature AL 413 - 2 - 2 ؤصب الضو٫ اإلاخخابٗت ٫413 ٕ  27

 Libyan Literatures AL 414 - 2 - 2 اصب لُبي ٫414 ٕ  28

 Current literatures 1 AL 415 - 2 - 2 1ؤصب خضًض  ٫415 ٕ  29

 Current literatures 2 AL 316 - 2 ٫415 ٕ  2 2ؤصب خضًض  ٫416 ٕ  30

 Andalusia Literatures AL 417 - 2 - 2 ؤصب ؤهضلس ي ٫417 ٕ  31

 Comparative Literatures AL 418 - 2 - 2 ؤصب م٣اعن  ٫418 ٕ  32
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 إمجبيل عذد ادلىاد وانىحذاث وعذد انطبعبث دلتطهببث انتخرج ببنقطى

 غضص الؿاغاث الػملي الىظغيآغضص الؿاغاث  غضص الىخضاثآغضص املىاصآاملخطلباثآث

 2 6 8 4 مخُلباث الجامٗت 1

 4 20 24 11 مخُلباث ال٩لُت 2

 - 76 76 29 مخُلباث ال٣ؿم 3

 - - 0 0 اإلاىاص اإلاؿاهضة 4

ت 5  - 28 28 14 اإلاىاص الازخُاٍع

 6 130 136 58آمخطلباث الخسغجآ6

 

 تىصيف خمتصر دلقرراث قطى انهغت انعربيت 

آ(: 107)ٌ ع  1هدى

ٖلم الىدى هى الٗلم الظي حهضٝ بلى بظاصة اإلاؿخىي التر٦ُبي للٛت الٗغبُت مً زال٫ بىاء الجمل وما       

 الزخالٝ الٗىامل وحٗضص ؤخىا٫ الجمل الٗغبُت مً خُض الخ٣ضًم 
ً
غاب جبٗا ًخٗل٤ بها مً ازخالٝ ؤلٖا

الُالب ٖلى اإلا٩ىن ألاو٫ للجملت الٗغبُت وفي هظا اإلا٣غع ًخٗٝغ  والخإزحر والخظٝ والظ٦غ والبروػ والاؾدخاع.

، ا)ال٩لمت( بىنٟها اللبىت ألاولى في التر٦ُب الىدىي، وطل٪ ببُ ها مً خُض البيُت والجيـ والىٕى ن هٖى

ُت وألابيُت التي  غاب ألانلُت والٟٖغ غاب ، ٦ما ًخٗٝغ الُالب ٖلى ٖالماث ؤلٖا وؤخىالها مً خُض البىاء وؤلٖا

 جضزلها جل٪ الٗالماث.

آ(:108)ٌ ع  1فله الػباصاث 

 وما ٌؿب٣ها مً َهاعة ،      
ً
ًخٗٝغ الُالب مً زالله ٖلى مٟهىم الٗباصاث ، وؤهضاٞها ، و ؤخ٩امها ٖمىما

ُٞخٗٝغ ٖلى خ٣ُ٣ت الىيىء والخُمم والٛؿل واإلاسح ٖلى الخٟحن والجبحرة، م٘ الخٗٝغ ٖلى ؤخ٩ام الخٌُ 

 والىٟاؽ.

آ(:  109)ٌ ع  1أنٌى الىخابت 

ش ال٨خاب ًخٗٝغ الُالب مً زال٫ هظا اإلا٣غع       ـــٖلى جاٍع ـــــــــ ـــت الٗغبُت وجُىعهــــــــــــــ  ا، م٘ بإلاام باإلاهاعاث ــــــــــــــــ
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ألاؾاؾُت لجىصة ال٨خابت وال٣غاءة وما ًخٗل٤ بظل٪ مً ٢ىاٖض ويىابِ ٦خابت الهمؼاث والالم الكمؿُت 

ت وا ت والخاء اإلاغبَى ت ويىابِ ٦خابت ألال٠ اللُىت، م٘ صعاؾت جُب٣ُُت ٖلى ههىم وال٣مٍغ لخاء اإلابؿَى

 ٞهُدت. 

آ(:110غلم الػلُضة )ٌ ع 

ت       ًخٗٝغ الُالب مً زال٫ هظا اإلا٣غع ٖلى مباصت ٖلم ال٣ُٗضة الٗكغة ، وهي تهضٝ بىظه ٖام بلى مٗٞغ

 اإلاؿاثل التي جغج٨ؼ بها ال٣ٗاثض في الىٟىؽ.

آ(: 111ع  مضزل لػلم البالغت )ٌ

ت ؤؾباب ٞهاخت ال٩لمت وال٨الم، وطل٪ بسلىهما مً اجمهُض لضعاؾت ٖلم البالٚت ببُ       ن خ٣ُ٣تها ومٗٞغ

ُىب الىٓم بهٟت ٖامت، وطل٪ يمً مٟغصاث اإلاؿخىي  الخىاٞغ، ومسالٟت ال٣ُاؽ، وي٠ٗ الخإل٠ُ ، ٖو

 الضاللي.

آ(: 112)ٌ ع  1أصب حاهلي

ت؛ لُخٗٝغ الضاعؽ ٖلى مهاصع اللٛت حهضٝ بلى الخٗٝغ ٖلى با٧ىع        ة ؤلابضإ الٗغبي مً الىهىم الكٍٗغ

٦ما ًخٗٝغ الُالب ٖلى زهاثو الكٗغ الجاهلي مً زال٫  الخُاة الاظخماُٖت  ألانُلت مً ٞدى٫ الكٗغاء،

 والضًيُت وال٣ٗلُت في طل٪ الٗهغ.

آ( :113)ٌ ع  2هدى 

ن ؤهىإ اإلاٗاٝع امً خُض الخٍٗغ٠ والخى٨حر، م٘ بُٖلى ؤخىا٫ الاؾم في هظا اإلا٣غع ًخٗٝغ الُالب     

ت(،  زم ٌكٕغ اؾم )الًمحر، الٗلم ،  ؤلاقاعة الاؾم اإلاىنى٫ ، اإلاٗٝغ بإ٫، اإلاٗٝغ بالىضاء واإلاًاٝ بلى مٗٞغ

بضؤ بالجملت الاؾمُت مً  الُالب في الخٗٝغ ٖلى جغ٦ُب الجملت الٗغبُت، ٠٣ُٞ ٖلى ؤؾـ بىاء الجملت، ٍو

 ا٫ اإلابخضؤ والخبر. زال٫ صعاؾت ؤخى 

آ(:114)ٌ ع  2فله الػباصاث 

ت مكغوُٖتها ومجزلتها في ؤلاؾالم ،  ؤع٧انحهضٝ بلى الخٗٝغ ٖلى ؤخض  ؤلاؾالم وهى الهالة ، وطل٪ بمٗٞغ

غاثًها وؾىجها   وآصابها ومبُالتها.  هاتهاو وم٨غ وخ٨م جغ٦ها ، وؤهىإ الهلىاث، وؤو٢اتها وقغوَها ٞو
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آ:(115)ٌ ع  2أصب حاهلي 

الجاهلي ومهاصعه بما جدمله مً  ًخٗٝغ الُالب مً زال٫ هظا اإلا٣غع ٖلى ٢ًاًا الىثر في الٗهغ

ت. ألالىانن، م٘ صعاؾت هماطط مً جل٪ ازُب وؤمشا٫ وخ٨م ومىاٞغاث وسج٘ ال٨ه  الىثًر

آ( :  116)ٌ ع   2أنٌى الىخابت 

ه ٖلى خظٝ بٌٗ ( 1ً يء هظا اإلا٣غع جخمت إلاا صعؾه الُالب مً م٣غع )ؤنى٫ ال٨خابت وطل٪ بخٗٞغ

 ، م٘ صعاؾت َغ١ الٟهل والىنل في ال٨خابت الٗغبُت، والخٗٝغ ٖلى 
ً
 ال زُا

ً
، ؤو لٟٓا

ً
 ال لٟٓا

ً
الخغوٝ زُا

غ واإلاغاؾالث والؿحرة اٖالماث التر٢ُم، زم الخٗٝغ ٖلى بٌٗ ؤلى  ت، ٨٦خابت الخ٣اٍع ن ال٨خاباث ألاصبُت وؤلاصاٍع

 بٌٗ ألازُاء الكاجٗت ومٗالجتها. ىالظاجُت واإلا٣الت، م٘ الى٢ٝى ٖل

آ(:  117أخيام ْلاؾغة )ٌ ع 

 مً الى٩اح وخ٣ى١ ٦ال الؼوظحن 
ً
ًخٗٝغ الُالب مً زاللها ٖلى ألاخ٩ام التي جسو ألاؾغة اإلاؿلمت بضءا

ت ؤ  خ٩ام الُال١ ، والخل٘ والى٣ٟت . ، باإلياٞت بلى مٗٞغ

آ(:201وي  )ٌ ع اغلم املػ

هل وونل، وبْهاع وبيماع، حهضٝ بلى مٗالجت ٢ًاًا هٓم  الٗغبُت وما ٌٗترحها مً ج٣ضًم وجإزحر ، ٞو

ت مُاب٣ت ال٨الم إلا٣خط ى الخا٫، بدؿب الىي٘ اللٛىي.  واؾخٟهام وهٟي، ومٗٞغ

آ(:  202)ٌ ع   3هدى 

ُت  ً يء هظا اإلا٣غع جخمت لبىاء الجملت الاؾمُت وطل٪ مً زال٫ الى٢ٝى ٖلى الىىاسخ الٟٗلُت والخٞغ

ً وؤزىاتهان ا)٧ والخغوٝ اإلاكبهت بلِـ( ُٞخٗٝغ الُالب  وؤزىاتها وؤٞٗا٫ اإلا٣اعبت وال الىاُٞت للجيـ ْو

 وما جدضزه مً حٛحر مٗىىي ووُْٟي.ٖلى ؤزغ هظه ألاصواث ٖلى ع٦جي الجملت الاؾمُت 

آ(:203)ٌ ع   3فله الػباصاث 

ت خ٣ُ٣خه وؤهىاٖه ن ؤلاؾالم وهى الهُاماًخٗٝغ الُالب مً زالله ٖلى ع٦ً آزغ مً ؤع٧ ، وطل٪ بمٗٞغ

خ٩اٝ.وقغوَه و٦ٟاعجه ، و   ٦ظل٪ الخٗٝغ ٖلى ؤخ٩ام الٖا

آ( : 204ن )ٌ ع اغلم البُ

ت صاللت ال٨الم   حهضٝ بلى مٗٞغ
ً
 غاص اإلاٗجىــــــــــــــــبدؿب الضاللت ال٣ٗلُت، مً زال٫ بً اءً ــــــــــــوزٟ بًًاخا
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 ٖلُه.في ويىح الضاللت الىاخض بُغ١ مسخلٟت  

آ(:205)ٌ ع  1أصب نضع إلاؾالم 

ت بما  ت وهثًر ت، وما ًخًمىه مً ههىم قٍٗغ حهضٝ بلى الى٢ٝى ٖلى ما ؤخضزه ؤلاؾالم مً جهًت لٍٛى

ت بما ًدمال آفي طل٪ الىهىم ال٣غ  ن، م٘ صعاؾت لبٌٗ اهه مً طعوة الٟهاخت والبُهُت وألاخاصًض الىبٍى

 الكٗغاء اإلاسًغمحن وؤزغ ؤلاؾالم في قٗغهم.

آ( :206)ٌ ع  2أصب نضع إلاؾالم 

ًخٗغى لضعاؾت الخُاة الؿُاؾُت والاظخماُٖت وال٣ٗلُت في ٖهغ بجي ؤمُت، م٘ الخٗٝغ ٖلى اإلاازغاث 

حن ( م٘  - الكُٗت -الٗامت في الكٗغ والكٗغاء ، ٦كٗغاء الى٣اثٌ ، وقٗغاء الُىاث٠ )الخىاعط قٗغاء الؼبحًر

 ٌ الكٗغ والكٗغاء.صعاؾت لبٗ

آ( :207 )ٌ ع 1نغف 

ُت وما ٌٗتري  حهضٝ بلى بظاصة اإلاؿخىي البيُىي لل٩لمت الٗغبُت مً زال٫ الخٗٝغ ٖلى الىخضاث الهٞغ

ُت مً اقخ٣ا١ ًيخج ٖىه حٛحراث في اإلاٗجى، ؤو اإلابجى، ُٞخٗٝغ الُالب ٖلى خ٣ُ٣ت ٖلم الهٝغ  البيُت الهٞغ

ت ؤؾـ اإلاحز  اثضجه ومٗٞغ ال٫ وؤلابضا٫اٞو وال٣لب اإلا٩اوي ، وؤهىإ ألابيُت الاؾمُت  ن الهغفي، م٘ صعاؾت ؤلٖا

ضة. اوالٟٗلُت ومٗ  هحها مجغصة ومٍؼ

آ(:208)ٌ ع   4هدى 

ًخٗٝغ الُالب مً زال٫ هظا اإلا٣غع ٖلى ؤؾـ الجملت الٟٗلُت التي جخ٩ىن مً الٟٗل والٟاٖل وهاثبه، 

ٗاث الجملت  الٟٗلُت مً اإلاٟاُٖل ٦ما ٠٣ً ٖلى الٟٗل مً خُض الخٗضي واللؼوم، زم ًخٗٝغ ٖلى جَٟغ

 اإلاٟٗى٫ ألظله ، اإلاٟٗى٫ ُٞه (  )اإلاٟٗى٫ اإلاُل٤ ، اإلاٟٗى٫ به ،

آ(:209)ٌ ع   2نغف 

ال٫ بالى٣ل ؤو بال٣لب ؤو  ُه ًخٗٝغ الُالب ٖلى البىاء الضازلي للبيُت وما ٌٗترحها مً حٛحر باإٖل ٞو

ؤ٢ؿام الاؾم مً خُض الصخت بالخظٝ، ٦ما ًخٗٝغ ٖلى الخٛحراث الخاعظُت ٖلى البيُت، ُٞخٗٝغ ٖلى 

خال٫ خال٫  والٖا وؤلاٞغاص والخشيُت والجم٘، ٦ما ًخٗٝغ ٖلى ؤ٢ؿام الٟٗل مً خُض الؼمً والصخت والٖا

 والجمىص والاقخ٣ا١، والبىاء للمٗلىم والبىاء للمجهى٫، واللؼوم والخٗضي ، وبؾىاص الٟٗل بلى الًماثغ.
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آ(:210ضىابط الغواًت )ٌ ع 

٠ الُالب بٗلم ىت  حٍٗغ مهُلح الخضًض، وظهىص اإلادضزحن في جى٣ُت ألاصلت الخضًصُت، واٖخىائهم بالؿُّ

٘ ؤلاؾالمي، وبُاالتي هي اإلاهضع الش ن اإلا٣بى٫ مجها واإلاغصوص، وما ًخٟٕغ ًٖ طل٪ مً اوي مً مهاصع الدكَغ

 .ىإؤه

آ(  :  211صعاؾاث في الؿىت )ٌ ع 

اإلاسخاعة  مً الصخُدحن ، وحكمل الضعاؾت  الىبيًضعؽ الُالب في هظا اإلا٣غع َاثٟت مً ؤخاصًض 

 ، وبُ
ً
ا  لٍٛى

ً
ه بالهىع البالُٚت اإلاىظىصة ُٞه ، و صعاؾت اجدلُل ألالٟاّ جدلُال ن اإلاٗجي الٗام للخضًض ، والخىٍى

 ألاخ٩ام ال٣ٟهُت واؾخيباٍ الضعوؽ اإلاؿخٟاصة.

آ(  : 212ن )ٌ ع آغلىم اللغآ

ش   ىه وظمٗ غآنال٣ًخٗٝغ الُالب مً زالله ٖلى جاٍع  مً هؼوله وجضٍو
ً
م بضءا ه، م٘ بإلاامه ب٣غاءاجه ال٨ٍغ

 وجٟاؾحره.

آ( :213)ٌ ع   1هُت آصعاؾاث كغآ

خٗٝغ مً زالله ٖلى ؤؾباب هؼو٫ الؿىع واإلاىاؾباث التي  ، ٍو
ً
لى ٧امال ًضعؽ الُالب جٟؿحر خؼب ألٖا

، وبُ
ً
ا  لٍٛى

ً
آلاًاث، وصعاؾت الهىع البالُٚت، وما جغقض بلُه  مٗاوين ابحن الؿىع، وقغح اإلاٟغصاث قغخا

 ٖلى ما صعؾه في م٣غع ٖلىم ال٣غ 
ً
ؼ، مُلٗا  له ٖلى ٦ُُٟت الخٗامل م٘ جٟؿحر ٦خاب هللا الٍٗؼ

ً
با ن آآلاًاث، جضٍع

 مً زال٫ هظا الخٟؿحر .

آ(:214)ٌ ع  2هُت آصعاؾاث كغآ

 الٍُغ
ً
 .1هُت آ٣ت طاتها في م٣غع صعاؾاث ٢غ ًضعؽ الُالب في هظا اإلا٣غع جٟؿحر خؼب اإلاجاصلت، مخبٗا

آ(: 300)ٌ ع   5هدى

ٗاث الجملخحن الاؾمُت والٟٗلُت؛ ٠٣ُٞ  ُه ٌكٕغ الُالب في الخٗٝغ ٖلى جَٟغ ٖلى ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت ٞو

ت الخا٫ وناخبها وؤ٢ؿامها ، وخغوٝ الجغ، ٗضص، ٦ما ًخٗٝغ الُالب ٖلى ؤخ٩ام الخمُحز والباالؾخصىاء، ومٗٞغ

 ؤلاياٞت.وؤهىإ وؤخ٩ام 
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آ(: 301)ٌ ع  6هدى 

ومً زالله ًخٗٝغ الُالب ٖلى هٕى آزغ مً الهُٜ التي ج٣ىم م٣ام الٟٗل في الٗمل وهي اإلاكخ٣اث 

ت  واإلاهاصع ، وبٌٗ الهُٜ وألاؾالُب ٦هُٛت ؤٞٗل الخًُٟل، وؤؾالُب الخعجب واإلاضح والظم ، م٘ مٗٞغ

 ىٗذ، البض٫ ، الخى٦ُض ، ال٠ُٗ (.ؤخ٩ام الخىاب٘ )ال

ـ زانت )ٌ ع ط آ(: 302غاةم جضَع

ـ اللٛت الٗغبُت الخضًشت، ٦ما تهضٝ بلى بىاء  خهُت   وهي تهضٝ بلى بٖضاص مٗلم ًجُض ؤؾالُب جضَع

ووْاثٟها  بم٩اهاتهااإلاٗلم بىنٟه اللبىت ألاولى التي ج٣ىم ٖلحها الٗملُت الخٗلُمُت. ُٞخٗٝغ ٖلى اللٛت الٗغبُت و 

مُت اإلاسخلٟت، م٘ الخٗٝغ ٖلى ٞغوٕ اللٛت الٗغبُت مً ٢غاءة وحٗبحر وبمالء ومىاهج اللٛت في اإلاغاخل الخٗلُ

ـ الىهىم والبالٚت وال٣ىاٖض.    وزِ، م٘ الخٗٝغ ٖلى َغ١ جضَع

آ(  :303)ٌ ع  3نغف 

ًضعؽ الُالب ؤهىإ الاقخ٣ا١، م٘ الخٗٝغ ٖلى اإلاكخ٣اث الاؾمُت ٧اؾم الٟاٖل واؾم اإلاٟٗى٫ 

 .... بلخ .الخًُٟل ن واإلا٩ان واإلاهضع اإلاُمي وؤٞٗل ااإلابالٛت واؾمي الؼموالهٟت اإلاكبهت ونُٜ 

آ( :304)ٌ ع  4فله الػباصاث 

وهى حهضٝ بلى بإلاام الُالب بٍٟغًت الؼ٧اة ، مً زال٫ الخٗٝغ ٖلى خ٣ُ٣تها وقغوٍ وظىبها ، وؤهىاٖها 

ها وآصابها. مً ػ٧اة ما٫ وػعوٕ وؤوٗام ، وججاعة ، وههاب ٧ل  مجها، م٘ الخٗٝغ ٖلى   مهاٞع

آ(  :305)ٌ ع  5فله الػباصاث 

هه، اًخٗٝغ الُالب مً زالله ٖلى ٍٞغًت الدج ومىاؾ٨ه ، ٠٣ُٞ ٖلى مٟهىمه وقغوَه وؤع٧        

اعة الىبي  نلى هللا ٖلُه وؾلم. ت مىاؾ٪ الٗمغة وآصاب ٍػ  باإلياٞت بلى مٗٞغ

آ(:306غلم املحرار )ٌ ع 

ت مً ًغر ومً ال ًغر وههِب ٧لمً زال٫ هظا اإلا٣غع ًخٗٝغ الُا  لب ٖلى ؤخ٩ام اإلاحرار ، بمٗٞغ

 واعر ٦ما ظاء به الكإع الخ٨ُم.

آ(:307) ٌ ع 1جفؿحر آًاث ْلاخيام 

ٗت مً السخغ ، واليسخ ، و        م الخباثضحٍٗغ٠ الُالب بخٟؿحر ؾىعة الٟاجدت، ومى٠٢ الكَغ  ، جدٍغ



161 
 

 

م 2020 حامػت طغابلـ –صلُل ولُت التربُت طغابلـ   

هم هُت اإلا٣غعة في آم٘ خٟٔ ظمُ٘ آلاًاث ال٣غ  ُت بك٩ل بظمالي، ٞو ت ألاخ٩ام الكٖغ اإلادايغاث، م٘ مٗٞغ

 جٟؿحر آلاًاث بك٩ل جٟهُلي، وصعاؾت اللٛت والبالٚت.

آ(: 308)ٌ ع  2جفؿحر آًاث ْلاخيام 

هُت اإلا٣غعة آحٍٗغ٠ الُالب بخٟؿحر آًاث ال٣هام، والهُام، والغبا، والدج، وخٟٔ ظمُ٘ آلاًاث ال٣غ  

ت ألاخ٩ هم جٟؿحر آلاًاث بك٩لفي اإلادايغاث، م٘ مٗٞغ ُت بك٩ل بظمالي، ٞو جٟهُلي، وصعاؾت اللٛت  ام الكٖغ

 والبالٚت.

آ(:309غلم ْلانىاث )ٌ ع 

٣ت  هخاط الهىث بوهى حهضٝ بلى حٗٝغ الُالب ٖلى ٢ًاًا الضعؽ الهىحي مً زال٫ الخٗٝغ ٖلى ٍَغ

ه مً ازخالٞاث زال٫ الؿُا١ الهىحي،  ٞهى حهضٝ بهٟت ٖامت بلى الخٗٝغ اببُ ن مسغظه ونٟاجه وما ًدٍى

اثُت والؿمُٗت للهىث اللٛىي مً زال٫ ق٣ي الضعؽ الهىحي الٟىهاج٩ُي  ٖلى الجىاهب الٟؿُىلىظُت والٟحًز

 والٟىهىلىجي .

آ(:310هُاث )ٌ ع اغلم الضاللت واللؿ

ؿخىي اللٛت الضاللي مً زال٫ مىاهج الضعؽ الضاللي وما جخًمىه اللٛت حهضٝ بلى حٗٝغ الُالب ٖلى م

غو١ صاللُت وجًاص ومكتر٥  مً ٢ًاًا صاللُت ٧الخُىع الضاللي والٗال٢اث الضاللُت للٛت الٗغبُت مً جغاصٝ ٞو

 ج ٖلى اإلاضاعؽ الضاللُت الخضًشت.لٛىي، واإلاىاؾبت بحن اللٟٔ واإلاٗجى، م٘ الخٍٗغ

باث لغىٍت )ٌ  آ(:311ع جضٍع

ت والضاللُت مً  ُت والىدٍى اتها الهىجُت والهٞغ ب الُالب ٖلى جدلُل اللٛت بجمُ٘ مؿخٍى تهضٝ بلى جضٍع

 ٞهُدت. زال٫ ههىم ٖغبُت

آ(  :312غلم البضٌؼ )ٌ ع 

 ٖلى م٣خط ى الخا٫ وويىح الضاللت. حهضٝ بلى الخٗٝغ ٖلى وظىه جدؿحن ال٨الم بٗض مغاٖاة جُب٣ُه 

آ(  :313)ٌ ع  1أصب غباس ي  

ىامل جهىيه زال٫ الٗهغ الٗب سه ٖو ــــــــــــــــًخٗٝغ الُالب مً زالله ٖلى ألاصب الٗغبي جاٍع  اس ي ألاو٫،ــــــــــــ
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حن والٗباؾُحن، والخُاة الاظخماُٖت وال٣ٗلُت، و   و٩ٗاؽ ام٘ الخٗٝغ ٖلى الخُاة الؿُاؾُت والهغإ بحن ألامٍى

ت لٟدى٫ الكٗغاء زال٫ طل٪ الٗهغ.طل٪ ٖلى الخُاة ألاصبُت، م٘ صعاؾت ه ت وهثًر  ماطط قٍٗغ

آ( :314)ٌ ع  2 أصب غباس ي

ن اؾدُالء التر٥ ٖلى م٣الُض الخ٨م، اًخٗٝغ الُالب مً زالله ٖلى بٌٗ مٓاهغ الخُاة الؿُاؾُت بب

، والخُاة  ت والخُاة الاظخماُٖت اإلاٟٗمت بالخًاعة والتٝر واللهى والغ٤ُ٢ والجىاعي والؼهض والخهٝى ال٨ٍٟغ

ت مً ابما ٞحها مً ٖلم ولٛت وه٣ض وج لؿٟت، وجإزغ الكٗغ ب٩ل طل٪، م٘ صعاؾت ههىم قٍٗغ ش وجٟؿحر ٞو ٍع

 ي وابً اإلاٗتز والخالط والبدتري.بً الغومطل٪ الٗهغ ال 

آ(:400)ٌ ع  7هدى 

ت مً ألاؾالُب الٗغبُت وهي الىضاء والاؾخٛازت،  والىضبت ًخٗٝغ الُالب زال٫ هظا اإلا٣غع ٖلى مجمٖى

غاء، ٦ما ًخٗٝغ الُالب ٖلى ؤؾماء ألاٞٗا٫ وؤخ٩ام هىوي الخى٦ُض،  والترزُم، والازخهام، والخدظًغ وؤلٚا

، والخ٩اًت ، وبٖغاب الٟٗل اإلاًإع ت مً الهٝغ  . وألاؾماء اإلامىٖى

آ(  :401مكغوع الخسغج )ٌ ع 

مُت، مً زال٫ ما ج٩ىن لضًه مً حهضٝ بلى بٖضاص باخض ٌؿخُُ٘ ظم٘ اإلاٗلىماث ونُاٚتها في نىعة ٖل     

م وؤلاعقاص مً زال٫ ؤؾاجظة مخسههحن . ًسخاع وفي هظا اإلا٣غع  مٗلىماث زال٫ صعاؾخه، م٘ اإلاخابٗت والخ٣ٍى

٣ضمه ٦م٣ترح، زم ًجغي ًٖ اإلاىيٕى بدشا ٖلمُا مخدبٗا  اٖلمُ االُالب مىيٖى )خؿب جسههه(، ٍو

جدضًض اإلاك٩لت، ظم٘  البُاهاث، جدلُلها، ٞاثضة  لخُىاث ومى جُت البدض الٗلمي الصخُذ بما في طل٪

البدض، الضعاؾاث الؿاب٣ت ًٖ مىيٕى البدض، هخاثج البدض، الخىنُاث، الخ. والٛغى مً مكغوٕ الخسغط 

ب الُالب ٖلى  صعؾها زال٫ الٟهى٫ ت ظغاء البدىر في مجاله ٖبر جُب٤ُ الُالب إلاٟاهُم ومباصبهى جضٍع

 الضعاؾُت الؿاب٣ت في ال٩لُت.  

آ(: 402) ٌ ع  1أخيام املػامالث 

٠ الُالب بإخ٩ام مٗامالث البُٕى اإلاسخلٟت .         حٍٗغ

آ(  :  403)ٌ ع  2أخيام املػامالث 

 حٍٗغ٠ الُالب بإخ٩ام مٗامالث الؿلم والبُٕى اإلادٓىعة .      
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آ(  :404كىاغض فلهُت )ٌ ع 

٠ الُالب بيكإة ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت، وجُىعها، وبُ         ن ؤهم ال٣ىاٖض ال٩لُت ال٨بري .احٍٗغ

آ( :  405أنٌى الفله )ٌ ع 

ُت مً مهاصع ألاخ٩ام اإلاخ٤ٟ ٖلحها مً  ت ٦ُُٟت اؾخيباٍ ألاخ٩ام الكٖغ حهضٝ هظا اإلا٣غع بلى مٗٞغ

واإلاهالح اإلاغؾلت وهدى  ناوالاؾخدؿ٦خاب وؾىت وبظمإ و٢ُاؽ، و٦ظل٪ اإلاهاصع اإلاسخل٠ ٖلحها هدى الٗٝغ 

 طل٪ .

ػاث الحضوص ) ٌ ع  آ(  : 406حكَغ

٘ ؤلاؾالمي في هٓام ال٣ٗىباث ، وبُ ٟا للُالب بؿماخت الدكَغ ها للٟغ١ بِىه وبحن اًإحي هظا اإلا٣غع حٍٗغ

ذ ألظلها جل٪ ال٣ٗىباث، وطل٪ مً زال٫ صعاؾت  ٗاث الىيُٗت ، واؾخجالء للخ٨م واإلاهالح التي قٖغ الدكَغ

 الجغاثم وال٣ٗىباث اإلا٣غعة لها. بٌٗ 

آ(   :407غلم فله اللغت  )ٌ ع 

ال٢ت  ت التي صاعث خى٫ وكإتها، ٖو اث اللٍٛى حهضٝ بلى حٗٝغ الُالب ٖلى وكإة اللٛاث ؤلاوؿاهُت والىٍٓغ

ت وم٩اهت اللٛت الٗغبُت مً اللٛاث الؿامُت ، ٦ما  اللٛت بٛحرها مً الٗلىم، م٘ الخٗٝغ ٖلى الٟهاثل اللٍٛى

ت ٧الىدذ والاقخ٣ا١  ب.و حهضٝ بلى حٗٝغ الُالب ٖلى بٌٗ اإلاؿاثل اللٍٛى  الخٍٗغ

آ( :408جطبُلاث لغىٍت )ٌ ع 

ٖلُه مً مؿخىٍاث  تهضٝ بلى جىمُت اإلال٨ت ال٨المُت لضي صاعس ي الٗغبُت مً زال٫ جُب٤ُ ما جم الخٗٝغ

 اللٛت الٗغبُت.

آ(:409)ٌ ع   1غغوض

ت الخُٟٗالث  ٠ الُالب بمٟهىم ٖلم الٗغوى وؤؾـ ال٨خابت الٗغويُت، ومٗٞغ وهى حهضٝ بلى حٍٗغ

ت ، الٗغويُت، وا ٣ت ج٣ُُ٘ ألابُاث الكٍٗغ ت ٍَغ لخٗٝغ ٖلى اإلاهُلخاث ألاؾاؾُت لٗلم الٗغوى ، ومٗٞغ

 م٘ الخٗٝغ ٖلى الضواثغ الٗغويُت.

آ(:410)ٌ ع  2غغوض 

ُه ًضعؽ الُالب البد  ــٞو ت ٧الىاٞغ وال٩امل والبؿُِ والُىٍل والخ٠ُٟــــــــــــ ت اإلاخىٖى حرها ىع الكٍٗغ  ،ٚو
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ت مهُلخاث   ُىبها.ٖلى  الؼخاٝ والٗلل، ٦ما ًخٗٝغ الُالبم٘ مٗٞغ  مٟهىم ال٣اُٞت ٖو

آ:411)هلض كضًم  )ٌ ع 

غ١ ومىاهج الى٣ض ال٣ضًم، في الٗهغ الجاهلي والٗهغ ؤلاؾالمي   حهضٝ بلى الخٗٝغ ٖلى مضاعؽ َو

ى ، والٗهغ ألامىي والٗهغ الٗباس ي، م٘ الخٗٝغ ٖلى بٌٗ ال٣ًاًا الى٣ضًت الكاث٨ت ٣٦ًُت اللٟٔ واإلاٗج

ج ٖلى ؤٖالم الى٣اص ال٣ضماء.  والُب٘ والهىٗت ، والؿغ٢اث ألاصبُت ، م٘ الخٍٗغ

آ(:412هلض خضًث )ٌ ع 

سُت للمماعؾت الى٣ضًت في الٗهغ الخضًض، وصعاؾت الٗال٢ت بحن بضاًت اإلاماعؾت  ٖباعة ًٖ صعاؾت جاٍع

ًا الى٣ضًت، م٘ جضُٖم مىا٢كت الى٣ضًت الخضًشت والى٣ض ألاصبي الٛغبي، ٦ما ًخٗٝغ الُالب ٖلى بٌٗ ال٣ًا

 هظه اإلاىيىٖاث وال٣ًاًا بىهىم ببضاُٖت مً ؤظىاؽ آلاصاب اإلاسخلٟت .

آ(  :413أصب الضٌو املخخابػت )ٌ ع 

ًخٗٝغ الُالب في هظا اإلا٣غع ٖلى خا٫ الكغ١ ؤلاؾالمي ٢بل الٛؼو الهلُبي ، وطل٪ مً زال٫ الخٗٝغ 

ت، و٩ٗاؽ اٖلى الخالت الؿُاؾُت والاظخماُٖت و  ت والىثًر اث الكٍٗغ طل٪ ٖلى الخُاة ألاصبُت مً زال٫ اإلاىيٖى

ماطط م٘ الخٗٝغ ٖلى ؤهم ؾماث هظا الٗهغ والخٗٝغ ٖلى ؤٖالمه ٧البىنحري واإلاهظب بً الؼبحر، م٘ صعاؾت ه

ت في هظا الٗهغ. ت وهثًر  قٍٗغ

آ(  :414أصب لُبي  )ٌ ع 

ه ٖلى الكٗغاء وألاصباء حهضٝ بلى حٗٝغ الُالب ٖلى الجهًت ألاصبُت في بالصه وط ل٪ مً زال٫ حٗٞغ

لى اللُبُحن وما جغ٧ىه مً آزاع زالضة ؤؾهمذ في بزغاء ألاصب الٗغبي بىظه ٖام، ٦ما ًخٗٝغ الضاعؽ ٖ

 الخهاثو الٟىُت لؤلصب اللُبي.

آ(:415)ٌ ع  1أصب خضًث  

ُه ٠٣ً الُالب ٖلى الجهًت ألاصبُت في الٗهغ الخضًض مً حٗلُم وصخاٞت ومؿغح و  جغظمت ومجام٘ ٞو

ؤصبُت، م٘ الخٗٝغ ٖلى  اإلاضاعؽ ألاصبُت الخضًشت وقٗغائها في ظمُ٘ ألا٢ُاع الٗغبُت ، م٘ بَاللت ٖلى ههىم 

 جمشل هظه اإلاضاعؽ.
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آ(  :416)ٌ ع  2أصب خضًث 

ت زهاثهه الٟىُت ، م٘ وعواصه ًخٗٝغ الُالب مً زالله ٖلى الىثر ألاصبي في الٗهغ الخضًض بمٗٞغ

 ت وال٣هت والغواًت وؤصب الؿحرة .للم٣الصعاؾت ٞىُت 

آ(:417أصب أهضلس ي )ٌ ع 

حهضٝ بلى حٗٝغ الُالب ٖلى ألاصب الٗغبي في بالص ألاهضلـ ، والخٗٝغ ٖلى الخُاة الاظخماُٖت  

غاى، م٘  اإلاٗاويوالؿُاؾُت وال٣ٗلُت ، وما ًدمله ألاصب ألاهضلس ي مً ججضًض في  وألاؾالُب وألالٟاّ وألٚا

ت .الخٗٝغ ٖلى بٌٗ ؤٖالم الكٗغ والىثر في ط ت وهثًر  ل٪ الٗهغ م٘ ههىم قٍٗغ

آ(:418أصب ملاعن  )ٌ ع 

 ٠ ٠ الُالب بمٟهىم ألاصب اإلا٣اعن ووكإجه والٗىامل اإلاُٗىت ٖلى وظىصه، م٘ حٍٗغ حهضٝ بلى حٍٗغ

 ر والخإزغ بحن آلاصاب اإلاسخلٟت. ٢ٝى ٖلى ظىاهب الخإزحالضاعؽ بهلت ألاصب الٗغبي باآلصاب الٛغبُت للى 

ؿُت  )ٌ ع  آ(  :419الخطبُلاث الخضَع

مً زاللها ٣ًىم الُالب بالخُب٤ُ الٗملي والىٓغي لٟغوٕ ماصحي اللٛت الٗغبُت والضعاؾاث ؤلاؾالمُت 

غح ألاؾئلت، و٧ل ما ًخٗل٤ بُغ١  صازل ٢اٖت اإلادايغاث، م٘ التر٦حز ٖلى الخدًحر الظهجي وال٨خابي، َو

ـ.  الخضَع
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 قطى يعهى فصم

 أهضاف اللؿم   : 
  ـ الٟٗلي في الهٟٝى ً ٖلى الخضَع حهضٝ هظا الخسهو بلى بٖضاص مٗلمي ن٠ ؤ٦ٟاء ٢اصٍع

 ألاؾاؾُت الشالزت ألاولى.

 .همها اث واإلاضازل اإلاخٗل٣ت باإلاىاهج ٞو  جؼوٍض الُالب اإلاٗلم بالىٍٓغ

  ٠ الُالب اإلاٗلم ـ اإلاىاؾبت للهٟٝى ألاولى .حٍٗغ  بإؾـ و٢ىاٖض الخضَع

  اث اإلاخٗل٣ت بالىمى في مغاخل الُٟىلت اإلاسخلٟت وجُب٣ُاتها في مىا٠٢ جؼوٍض الُالب اإلاٗلم بالىٍٓغ

 الخٗلم والخٗلُم .

  ـ اإلاخٗضصة التي ًمغ بها ـ لضي الُالب اإلاٗلم مً زال٫ م٣غعاث َغ١ الخضَع جىمُت مهاعاث الخضَع

 ترة الضعاؾت.الُالب زال٫ ٞ

  ـ وفي بِئت اله٠ ومداولت الاؾخٟاصة مً هخاثج جىمُت مهاعاث البدض الٗلمي في مجا٫ َغ١ الخضَع

 الضعاؾاث الخضًشت.
 

 Department Required Courses)يتطهببث انقطى(   إنساييتيقرراث ختصصيت 

آالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث
مخطلباث 

آامللغعآ

غضص 

الؿاغاث 

آالىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

آالػملي

Course Name Course # 

 Child Culture CT 101 - 2 - 2 ز٣اٞت الُٟل 101م ٝ  1

ش الٗغب ال٣ضًم 102م ٝ  2  Ancient Arab History CT 102 - 2 - 2 جاٍع

ش الٗغب ؤلاؾالمي 103م ٝ  3  Islamic History of the Arabs CT 103 - 2 102م ٝ  2 جاٍع

 Music Education CT 104 - 2 - 2 مىؾ٣ُُتجغبُت  104م ٝ  4

 105م ٝ  5
اث٠ ؤًٖاء  ٖلم ْو

 ؤلاوؿان
2 - 2 - Human Physiology CT 105 

 Art Education 1 CT 106 - 2 - 3 1جغبُت ٞىُت  107م ٝ  6

 Art Education 2 CT 107 - 2 107م ٝ  3 2جغبُت ٞىُت  108م ٝ  7

 Jurisprudence of Worship 1 CT 108 - 2 - 2 ٣ٞ1ه ٖباصاث  201م ٝ  8
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آالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث
مخطلباث 

آامللغعآ

غضص 

الؿاغاث 

آالىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

آالػملي

Course Name Course # 

 Jurisprudence of worship  2 CT 201 - 2 201م ٝ  2 ٣ٞ2ه ٖباصاث  202م ٝ  9

 - 2 - 2 ظٛغاُٞا َبُُٗت ٖامت 207م ٝ  10
General Natural 

Geography 
CT 207 

ت ٖامت 208م ٝ  11  - 2 - 2 ظٛغاُٞا بكٍغ
General Human 

Geography 
CT 208 

 209م ٝ  12
ـ  َغاث٤ جضَع

 الاظخماُٖاث
2 

م ٝ  201ث ن 

207 
2 - 

Social Studies Teaching 

Methods 
CT 209 

 Basics of Natural Sciences CT 210 - 2 - 2 ٖلىم َبُُٗت مباصت 210م ٝ  13

ايُاث  214م ٝ  14  Math 1 CT 214 - 2 - 2 1ٍع

ايُاث  215م ٝ  15  Math 2 CT 215 - 2 214م ٝ  2 2ٍع

 Social Psychology CT 216 - 2 100ث ن  2 ٖلم الىٟـ الاظخماعي 216م ٝ  16

 301م ٝ  17
بعقاص وجىظُه هٟس ي 

 وجغبىي 
2 - 2 - 

Educational and 

Psychological Guidance 

and Counseling 
CT 301 

 Environmental Psychology CT 302 - 2 - 2 ٖلم هٟـ بُئي 302م ٝ  18

 School Health CT 303 - 2 100ث ن  2 صخت مضعؾُت 303م ٝ  19

 Environmental Sciences CT 304 - 2 - 2 ٖلم البِئت 304م ٝ  20

 - 2 - 2 جٟؿحر ٢هاع الؿىع  305م ٝ  21
Exegesis of Short Quranic 

Chapters 
CT 305 

ت 307م ٝ  22  Linguistic Applications CT 307 - 2 ٫216 ٕ  2 جُب٣ُاث لٍٛى

ؿُت 308م ٝ  23  Teaching Applications CT 308 - 2 307م ٝ  2 جُب٣ُاث جضَع

 309م ٝ  24
ـ اللٛت  َغاث٤ جضَع

 الٗغبُت
 - 2 201ث ن  2

Arabic Language Teaching 

Methods 
CT 309 

 - 2 301ث ن  2 خل٣ت ه٣اف 312م ٝ  25
Panel Discussion for Class 

Teachers 
CT 312 

 401م ٝ  26
مك٨الث ؾلى٦ُت 

 للُٟل
2 

ث ن  200ث ن 

201 
2 - Child Behavioral Problems CT 401 

 Learning Disabilities CT 402 - 2 401م ٝ  2 نٗىباث الخٗلم 402م ٝ  27

 Physical Education 1 CT 403 - 2 - 3 1جغبُت بضهُت  403م ٝ  28

ـ الٗلىم 404م ٝ  29  2 َغاث٤ جضَع
م ٝ  201ث ن 

210 
2 - Science Teaching Methods CT 404 

 405م ٝ  30
ـ  َغاث٤ جضَع

ايُاث  الٍغ
2 

م ٝ  201ث ن 
214 

2 - Math Teaching Methods CT 405 

 Communication Skills CT 409 - 2 100ث ن  2 جىانلمهاعاث  409م ٝ  31

 Child Psychology CT 411 - 2 100ث ن  2 ٖلم هٟـ الُٟىلت 411م ٝ  32

 4 مكغوٕ  الخسغط 415م ٝ  33
 م ٝ 301ث ن 
 م ٝ  و 312

308 
2 - Graduation Project CT 415 

    66  71 مجمٕى الىخضاث  
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 Supportive Courses - ادلقرراث انعهًيت ادلطبنذة

آالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث
مخطلباث 

آامللغعآ

غضص 

الؿاغاث 

آالىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

آالػملي

Course Name Course # 

 Principles of Statistics ST 100 - 2 - 2 مباصت بخهاء 100ا ح  1

    2  2 مجمٕى الىخضاث  

 

 Elective Courses االختيبريتادلقرراث 

توخضا 6الطالب ما ٌػاصٌ ًسخاع  آ.ث مً امللغعاث الازخُاٍع

آالىخضاثآاؾم امللغعآآالغمؼآث
مخطلباث 

آامللغعآ

غضص 

الؿاغاث 

آالىظغيآ

غضص 

الؿاغاث 

آالػملي

Course Name Course # 

 Family Islamic Rules 117 AL - 2 - 2 ؤخ٩ام ألاؾغة ٫117 ٕ  1

 Psychology of Learning CT 206 - 2 100ث ن  2 ٖلم هٟـ حٗلُمي 206م ٝ  2

 Art for Children CT 310 - 2 - 2 ٞىىن ؤَٟا٫ 310م ٝ  3

 Musical Taste 311 CT - 2 - 2 جظو١ مىؾ٣ُي 311م ٝ  4

 314م ٝ  5
ش الٗغب  جاٍع

 الخضًض
 Recent Arab History CT 314 - 2 103م ٝ  2

 School Administration CT 400 - 2 - 2 بصاعة مضعؾُت 400م ٝ  6

ت 406م ٝ  7  Biography of the Prophet Mohammad CT 406 - 2 - 2 ؾحرة هبٍى

 2 ٞغو١ ٞغصًت 408م ٝ  8
 100ث ن 

 200ث ن 
2 - Individualistic Differences CT 408 

 412م ٝ  9

ؾ٩ُىلىظُت 

الٗال٢اث 

 الاظخماُٖت للُٟل

 - 2 100ث ن  2
Psychology of the Child's Social 

Relations 
CT 412 

 Psychology of Play CT 413 - 2 100ث ن  2 ؾ٩ُىلىظُت اللٗب 413م ٝ  10

 Physical Education 2 CT 414 2 2 403م ٝ  3 2جغبُت بضهُت  414م ٝ  2

ت 416م ٝ  12  Design and Decoration CT 416 - 2 - 2 جهمُم وػزٞغ

 Comparative Education CT 417 - 2 101ث ن  2 جغبُت م٣اعهت 417م ٝ  13

 

 

 

 



169 
 

 

م 2020 حامػت طغابلـ –صلُل ولُت التربُت طغابلـ   

 انطبعبث دلتطهببث انتخرج ببنقطى إمجبيل عذد ادلىاد وانىحذاث وعذد
آغضص الؿاغاث الػمليآغضص الؿاغاث الىظغيآآغضص الىخضاثآغضص املىاصآاملخطلباثآث

 2 18 20 10 مخُلباث الجامٗت 1

 4 20 24 11 مخُلباث ال٩لُت 2

 - 66 73 33 ال٣ؿممخُلباث  3

 - 2 2 1 اإلاىاص اإلاؿاهضة 4

ت 5  0-2 6 6 3 اإلاىاص الازخُاٍع

آ6-8آ112آ125آ58آمخطلباث الخسغج 6

 

 

 تىصيف خمتصر دلقرراث يعهى فصم

آ201):)م ف  1فله غباصاث 

٠ الُالب بمكغوُٖت الهالة وخ٨م جاع٦ها ، نالة الخُٕى ، نالة الجماٖت  حهضٝ اإلا٣غع بلى      حٍٗغ

 وؤخ٩امها ، و٦ُُٟت ٢ًاء الهالة.  

آ202):)م ف  2فله غباصاث 

٠ الُالب بالهُام والؼ٧اة والدج .        حهضٝ اإلا٣غع بلى حٍٗغ

آ101):زلافت طفل )م ف 

٠ الُالب بإهمُت ز٣اٞت ال      ُٟل وصوع الش٣اٞت في حك٨ُل الشخهُت ، وج٩ىًٍ حهضٝ اإلا٣غع بلى حٍٗغ

تراب الش٣افي، والاؾخالب الش٣افي.   الاججاهاث البىاءة هدى ز٣اٞت الُٟل وبصعا٥ مساَغ الٚا

آ301):ئعقاص وجىحُه هفس ي وجغبىي )م ف 

٠ الُالب       غ١ ؤلاعقاص الىٟس ي ، صعاؾت حهضٝ اإلا٣غع بلى حٍٗغ اث وؤؾالُب َو  بمٟهىم وؤهضاٝ وهٍٓغ

ٟا٫ وجىظحههم الخىظُه اإلاىاؾب   ٢ضعاث ومُى٫ ألَا
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آ302):غلم هفـ بُئي )م ف 

٠ الُالب بُبُٗت الٗال٢اث اإلاخباصلت بحن ؾلى٥ ؤلاوؿان وبُئخه ، ٞهم صوع الٗلم        حهضٝ اإلا٣غع بلى حٍٗغ

 والخ٣ىُت في جُىع ٖال٢اث ؤلاوؿان بالبِئت الُبُُٗت ، والىعي البُئي. 

آ:303)صحت مضعؾُت )م ف 

٠ الُالب       ٠ بالخضماث الصخُت  حهضٝ اإلا٣غع بلى حٍٗغ بالصخت الٗامت والصخت اإلاضعؾُت ، الخٍٗغ

 الؿلى٥ والٗاصاث الصخُت ل٩ُىن ٢ضوة لخالمُظه .اإلاٗلم  اإلاضعؾُت ، ب٦ؿاب الُالب 

آ304):غلم البِئت )م ف 

٠ الُالب      ٠ الُالب بم٩ىهاث البِئت والخىاػن  بٗلم البِئت والبِئت اإلادُُت حهضٝ اإلا٣غع بلى حٍٗغ ، حٍٗغ

غ١ الخٟاّ ٖلحها.  البُئي ، جىمُت اإلاٗاٝع اإلاخٗل٣ت باإلاهاصع الُبُُٗت َو

آ401):مكىالث ؾلىهُت للطفل )م ف 

٠ الُالب  ببٌٗ اإلاك٨الث الؿلى٦ُت        وؤؾبابها ، و٦ُُٟت الخٗامل الؿلُم للُٟل حهضٝ اإلا٣غع بلى حٍٗغ

ب الُالب ٖلى خل اإلاك٨الث الؿلى٦ُت وحٗضًل الؿلى٥ .واإلاىاؾب مٗها ، جض  ٍع

آ402):نػىباث الخػلم )م ف 

      ٠  هدكاعها،االٓاهغة ومضي  هدكاعابإهمُت نٗىباث الخٗلم ، وؤهمُت  الُالب حهضٝ اإلا٣غع بلى حٍٗغ

٤ بحن مهاصع ايُغاب الٗملُاث ال٣ٗلُت  ت اإلاهاصع ألاؾاؾُت للمٗى١ الخٗلُمي، والخٍٟغ وؤلاخؿاؽ مٗٞغ

 ؤن ًخٗٝغ الُالب ٖلى الخهاثو الؿلى٦ُت اإلامحزة.و هدباه والخظ٦غ، مشل الا 

آ403):)م ف  1جغبُت بضهُت 

٠ الُالب      باألهضاٝ الٗامت للتربُت البضهُت في مغخلت الخٗلُم ألاؾاس ي ، نٟاث  حهضٝ اإلا٣غع بلى حٍٗغ

ايمٗلم التربُت البضهُت ، جسُُِ صعؽ التربُت البضهُت ، الخٗ  -ُت اإلاهاخبت " صازليٝغ ٖلى ألاوكُت الٍغ

 لُت الىمى البضوي والخُىع الخغ٧ي.، اإلاباصت الٗامت التي جغبِ الٗال٢ت بحن ٖمبٌٗ اإلاالٖبم٣اًِـ زاعجي" 

آ(: 406الؿحرة الىبىٍت )م ف 

٠ الُالب بؿحرة الىبي نلى هللا ٖلُ حهضٝ اإلا٣غع       ــــــــــبلى حٍٗغ ــــــــ ت ــــــــــــــــــ  ه وؾلم؛ الؾخسالم الضعوؽ التربٍى
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وألازال٢ُت والؿلى٦ُت، والخإس ي بؿحرة الىبي الُٗغة، ٞهى ٢ضوة اإلاغبحن واإلاٗلمحن، ومغبي ألاظُا٫ ومٗلمي 

ت هظه الضعوؽ و ت ألازال١ وال٣ُم الؿلى٦ُالىاؽ الخحر، والُالب اإلاٗلم ؤقض الىاؽ خاظت بلى مٗٞغ

 .الٗالُت

آ305):جفؿحر كهاع الؿىع )م ف 

وي والٗلمي ، ان ؤلاعجاػ البُاجالوتها، جٟؿحر آلاًاث وبُٞهم  الُالب لآلًاث وبج٣ان حهضٝ اإلا٣غع بلى      

ت.  جىمُت مهاعاث الُلبت اللُٟٓت والخ٨ٟحًر

آ307):جطبُلاث لغىٍت )م ف 

ت مً الىهىم الُالبؤن ًضعؽ حهضٝ اإلا٣غع بلى       مً ألاصب الجاهلي وألاصب  مجمٖى
ً
 وقٗغا

ً
ألاصبُت هثرا

. ٣ً12ل ٖضص الىهىم ًٖ ؤن ال  ؤلاؾالمي وألامىي والٗباس ي ٖلى
ً
 هها

ش الػغب اللضًم )م ف  آ102):جاٍع

الخُاة الاظخماُٖت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت في الٗهغ الجاهلي ، صعاؾت صعاؾت حهضٝ اإلا٣غع بلى     

٤ في الخًاعاث ال٣ضًمت، خًاعة  ٍغ ٣ُا، ؤلٚا الغاٞضًً، بالص الُمً، الؿُُغة الُٟي٣ُُت ٖلى قما٫ ؤٍٞغ

 . ن في  َغابلـ وبغ٢ت، والىهضا٫ في َغابلـ وبغ٢تابغ٢ت، الغوم

ش الػغب إلاؾالمي )م ف  آ103):جاٍع

٠ الُالب        ت في الٗهض ؤلا بحهضٝ اإلا٣غع بلى حٍٗغ ت، الىٓم ؤلاصاٍع ؾالمي الخلٟاء الغاقضًً، الخالٞت ألامٍى

 ألاو٫، الخالٞت الٗباؾُت.

آ207):حغغافُا طبُػُت غامت )م ف 

٠ الُالب ٖلى ٧اٞت ٞغوٕ الجٛغاُٞا ، ٖال٢ت الجٛغاُٞا بالٗلىم ألازغي ، بصعا٥      حهضٝ اإلا٣غع بلى حٍٗغ

ت ، جىمُت ال٣ضعة ٖلى  الخ٨ٟحر اإلآاهغ الُبُُٗت ، ا٦دؿاب مهاعاث صعاؾت جٟاٖل الٗىامل الُبُُٗت والبكٍغ

 لتي جخٗغى لها البِئت الُبُُٗت .الٗلمي ، جىيُذ اإلاساَغ ا

ت غامت )م ف  آ208):حغغافُا بكٍغ

٠ الُالب ٖلى ٞهم الٗالم الظي ٌِٗل ُٞه وبصعا٥ الخ٣اث٤، حٍٗغ       ــــحهضٝ اإلا٣غع بلى حٍٗغ  ٠ الُالبــــــــــــــــ
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 ومخٛحراجه في البِئاث اإلاسخلٟت .باألهماٍ اإلا٩اهُت ، حٍٗغ٠ مك٨الث الٗالم اإلاٗانغ  

آ104):جغبُت مىؾُلُت  )م ف 

٠ الُالب ب٣ىاٖض اإلاىؾ٣ُى الٗامت ، ماهُت الؿلم اإلاىؾ٣ُي ، ؤهضاٝ مى ج       حهضٝ اإلا٣غع بلى حٍٗغ

 مغخلت الخٗلُم ألاؾاس ي. ألاهاقُض والٛىاء الجماعي في 

ـ اللغت الػغبُت )م ف  آ309):طغاةم جضَع

٠ الُالب  بالجىاهب الخُب٣ُُت إلااصة اللٛت الٗغبُت والضعاؾاث ال٣غ  حهضٝ اإلا٣غع       هُت ، جبهحر آبلى حٍٗغ

الُالب ب٨ُُٟت اؾخٗما٫ الىؾاثل الخٗلُمُت ، و٦ُُٟت جهمُم الازخباعاث ، وعنض اإلاىا٠٢ الخٗلُمُت 

 ت.اإلاسخلٟ

ـ الاحخماغُاث )م ف  آ209):طغاةم جضَع

٠ الُالب      ىه وجىمُت  حهضٝ اإلا٣غع بلى حٍٗغ ش َو غ الخًاعاث  اهخماءاجهبخاٍع وج٣ضًغ صوع الكٗىب في جٍُى

ـ اإلاسخلٟت،  ب الُالب ٖلى َغ١ الخضَع ش مشل  ؤلاوؿاهُت ، جىمُت ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر الٗلمي، جضٍع الخاٍع

ـ و  ب الُالب ٖلى اؾخسضام ألاؾالُب والىؾاثل اإلاؿاٖضة في الخضَع ىُت، جضٍع الجٛغاُٞا، والتربُت الَى

اعاث اإلاُض٧  هُت.االغخالث والٍؼ

آ210):مباصب غلىم طبُػُت )م ف 

٠ الُالب بإؾاؾُاث الٗلىم الُبُُٗت في يىء الخ٣ضم الٗلمي والخ٨ىىلىجي ،         حهضٝ اإلا٣غع بلى حٍٗغ

 الٓىاهغ الُبُُٗت اإلاغجبُت بالهىث والًىء والخغاعة والخغ٦ت التي جضوع خى٫ الٗال٢ت بحن اإلااصة والُا٢ت. 

آ105):إلاوؿان )م ف  غلم وظاةف أغضاء

٠ الُالب      ب  حهضٝ اإلا٣غع بلى حٍٗغ ٖلى وخضة بىاء ال٩اثً الحي، ٞهم جغ٦ُب ووُْٟت الخلُت، جضٍع

دت خُت مً الجؿم ، ا٦دؿاب مهاعاث الخٗٝغ ٖلى ؤوسجت الجؿم ألاؾاؾُت، ٞهم  الُالب ٖلى ٖمل قٍغ

ال٢خه باألظهؼة ألازغي. هخٓامها، حٍٗغ٠ الُالب اؤوسجت الجؿم و٦ُُٟت  ُٟت وجغ٦ُب ٧ل ظهاػ ٖو  ٖلى ْو

ـ الػلىم )م ف  آ404):طغاةم جضَع

٠ الُالبـــــــــــــــــــحهضٝ اإلا٣       ُبُٗت الٗلم وبىِخه، الخٗٝغ ٖلى مهاعاث الخ٨ٟحر الٗلمي، ؤن ًدضص ب غع بلى حٍٗغ
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ت في صعوؽ  م ، ؤن ًهٙى ؤهضاٝ صعؽ في الٗلىم ى الٗلؤوظه الخٗلم في صعوؽ الٗلىم مً زال٫ جدلُل اإلاٗٞغ

ُت.  في يىء جهي٠ُ ألاهضاٝ اإلاٗٞغ

اضُاث )م ف  ـ الٍغ آ405):طغاةم جضَع

ت التي حؿاٖضه         حهضٝ اإلا٣غع بلى جدؿحن ؤصاء الُالب في ٞهى٫ اإلاضعؾت ، ج٣ضًم بٌٗ الخبراث التربٍى

 . في ؤصاء ٖمله

آ107):)م ف  1جغبُت فىُت 

ٟا٫ في بَاع بٖضاص مٗلم للمماعؾت الٟىُت ،  حهضٝ اإلا٣غع         ٠ الُالب بإهمُت ؾماث ٞىىن ألَا بلى حٍٗغ

ٟا٫.  ٠ُ زُا٫ ألَا  الضواٞ٘ التي جدغ٥ الُٟل إلاماعؾت الخٗبحر الٟجي ، ؤن ٩ًىن لضًه ال٣ضعة ٖلى جْى

آ108):)م ف  2جغبُت فىُت 

ت ، الخٗٝغ ٖلى نٟاث وؤؾالُب        حهضٝ اإلا٣غع بلى ؤن ًلم الُالب بإؾاؾُاث اإلاهاعاث الٟىُت والُضٍو

ٟا٫ ٖلى مماعؾت ألاوكُت الَغ١ الخاماث الٟىُت اإلاسخلٟت،   ٟىُت، جىمُت الخ٨ٟحر الابخ٩اعي. حشجُ٘ ألَا

اضُاث  آ214):)م ف  1ٍع

      ٠ اث  حهضٝ اإلا٣غع بلى حٍٗغ اث، نُٛت اإلاؿاٞتالُالب ٖلى اإلاجمٖى ، ال٣ُم اإلاُل٣ت والىٍٓغ

ً .، اثوالٗال٢  عؾم اإلاٗاصالث الخُُت إلاخٛحًر

اضُاث  آ215):)م ف   2ٍع

ضاص الخ٣ُ٣ُت ، اإلاٗاصالث الخُُت ، اإلاٗاصالث التربُُٗت       ٠ الُالب باأٖل ،  حهضٝ اإلا٣غع بلى حٍٗغ

ت والٗىامل.   والٗملُاث الجبًر

آ409):مهاعاث جىانل )م ف 

ت        ٠ الُالب باإلاٟاهُم وألاؾـ الٗامت لالجها٫ ، ا٦دؿاب اإلاهاعاث الىٍٓغ حهضٝ اإلا٣غع بلى حٍٗغ

والٗملُت الالػمت للخٟاٖل والاجها٫ بالُٟل والىمى الشخص ي للُالب ، الىعي الٗم٤ُ بإهمُت وصوع ٖملُت 

 الاجها٫ في اإلااؾؿاث الخٗلُمُت وألاؾغة .
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ؿُت " اللغت الػغبُت " )م ف  آ308):جطبُلاث جضَع

ت        ٠ الُالب بخُب٤ُ مىايُ٘ في ماصة اللٛت الٗغبُت ، حٗم٤ُ اإلاٗلىماث الىٍٓغ حهضٝ اإلا٣غع بلى حٍٗغ

  بالخُب٤ُ ٖلى ال٨خب اإلاضعؾُت .

آ): 216غلم الىفـ الاحخماعي )م ف 

ٟا٫مهاعاث الاجها٫ ال حهضٝ اإلا٣غع بلى ب٦ؿاب الُالب       وجىظحههم ، وبع ٟٗا٫ باأَل
ً
قاصهم هٟؿُا

 
ً
تاظخماُٖا ، ، حٗم٤ُ الٟهم باإلادُِ الش٣افي والاظخماعي مً زال٫ الضعاؾت الٗملُت للٗال٢اث ألاؾٍغ

 والاججاهاث الىٟؿُت.

آ411):غلم هفـ الطفىلت )م ف  

٠ الُالب بإهمُت صعاؾت الىمى، وؤهضاٞه الٗملُت       ت، مؿاٖضة الُالب ٖلى حهضٝ اإلا٣غع بلى حٍٗغ والتربٍى

ٟا٫  ٞهم زهاثو وممحزاث ٧ل مغخلت مً مغاخل الىمى، ٞهم ٖملُت الخٗامل الؿلُم واإلاىاؾب م٘ ألَا

٤ زهاثو ٧ل مغخلت مً اإلاغاخل  . ٞو

ت  جىنُف امللغعاث الخسههُت الازخُاٍع
 

آ310):فىىن أطفاٌ )م ف 

ٟا٫ وحٗبحراتهم وزهاثو جل٪ الٟىىن وؾماتها        حهضٝ اإلا٣غع بلى ؤن ًخٗٝغ الُالب ٖلى عؾىم ألَا

ٟا٫ ويغوعة ؤن ٨ًدؿب الُالب بٌٗ الخبراث التي حُٗجهم  ٖلى ٞهم وؤهم مهاصع الغئٍت الٟىُت ٖىض ألَا

ٟا٫ وصالالتها.  عؾىم ألَا

آ311):جظوق مىؾُلي )م ف 

٠ الُ       الب ٖلى وكإة آلاالث اإلاىؾ٣ُُت، مٟهىم ٖلم آلاالث، ؤهىإ ؤؾغة آلاالث حهضٝ اإلا٣غع بلى حٍٗغ

سها، اإلاىؾ٣ُى الكٗبُت، اإلاىؾ٣ُى الكغ٢ُت،  ت آلاالث اإلاىؾ٣ُُت وجاٍع ت، الىداؾُت وؤلا٣ًاُٖت، مٗٞغ الىجٍغ

همُخه، اإلاىؾ٣ُى الٗاإلاُت، جغبُت الخظو١ اإلاىؾ٣ُي، ؤهمُت الخظو١ اإلاىؾ٣ُي في خُاجىا، مٟهىم الخظو١ وؤ

الخظو١ وب٢با٫ الكٗىب ٖلى جظو١ الٟىىن الجمُلت، زهاثو الخظو١، مٟهىم ٖلم الجما٫، ٖلم الجما٫ 

ت اإلاىؾ٣ُى ال٨الؾ٨ُُت،  في الٗهىع ال٣ضًمت، الجما٫ هى ؾغ الٟىىن، ؤلاصعا٥ الؿمعي والبهغي، مٗٞغ

 هد٨ُُت الخضًشت واإلاٗانغة.االغوم
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آ312):خللت هلاف )م ف 

٠ الُالب حهضٝ اإلا٣غع       غ١  بُغ١  بلى حٍٗغ ـ َو ٤ ، الٗلمي البدضالخضَع وبٖضاص زُت البدض ٞو

ـ بال٣ؿم، مؿخسضما  ومىا٢كخه م٘ ػمالثهمى جُت البدض الٗلمي الؿلُم،  بةقغاٝ ًٖى هُئت جضَع

 لىؾاثل الخ٣ىُت الخضًشت. 

آ): 416جهمُم وػزغفت )م ف 

٠ الُالب بمٟهىم الخهمُم و       ىانغه ٦ما ًجب ؤن ًخٗٝغ الُالب ٖلى حهضٝ اإلا٣غع بلى حٍٗغ ؤؾؿه ٖو

اتها الٗلمُت ، جىمُت ال٣ضعة الى مٗجى الخهمُم في الُبُٗت وؤن ًخٗٝغ الُالب ٖلى ألا ن ومهاصعها وهٍٓغ

الالػمت في  ن اإلاٗامالث والخبراث اٖلى ألاصاء الخهمُمي وؤلاخؿاؽ بجما٫ الخهمُم الجُض، بج٣

 الخهمُماث وؤهىاٖها.

آ(:   406ؾحرة هبىٍت )م ف 

حهضٝ اإلا٣غع بلى حٍٗغ٠ الُالب في هظا اإلا٣غع ٖلى ؾحرة الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم وعبِ مىا٠٢      

٠ الُالب باإلاجهىصاث الُٗٓمت  الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم م٘ اإلاامىحن واإلاكغ٦حن بىا٢ٗىا الخالي ، وحٍٗغ

 الضًً ؤلاؾالمي. غؾى٫ مً ؤظل وكغ التي بظلها الصخابت م٘ ال

آ408):فغوق فغصًت )م ف 

ٟه بم٩ىهاث الٟغو١ الٟغصًت في بلى حهضٝ اإلا٣غع       ٠ الُالب بمٟهىم الظ٧اء والٟغو١ الٟغصًت، وحٍٗغ حٍٗغ

إلاغاٖاة  الشخهُت والٟغو١ الجؿمُت وفي الىىاحي اإلاؼاظُت ، الخٗٝغ ٖلى ألاؾالُب التي ٌؿخسضمها اإلاٗلم

 الٟغو١ بحن الخالمُظ.  

آ412):ؾُىىلىحُت الػالكاث الاحخماغُت للطفل  )م ف 

       ٠ حهضٝ اإلا٣غع بلى الخٍٗغ٠ بمٟهىم الخيكئت الاظخماُٖت والخ٠ُ٨ الاظخماعي ، ٦ما حهضٝ بلى حٍٗغ

 الُالب بىؾاثل الخىانل الجُض والخٟاٖل الاظخماعي ؤلاًجابي، وحهضٝ بلى ٚغؽ ٖىامل يبِ الؿلى٥ ،

 والىٟس ي.جد٤ُ٣ الىطج الاظخماعي 

آ413):ؾُىىلىحُت اللػب )م ف 

٠ باللٗ      ىاثضه في خُاة الُٟل، الخٍٗغ٠ ببٌٗ زهب وؤهمُخهـــــــــحهضٝ اإلا٣غع بلى الخٍٗغ  ، اثو اللٗب ٞو
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اث٠ اللٗب مً ظمُ٘ الجىاهب ، ٦ما حهضٝ بلى الخٗٝغ ٖلى مىانٟاث ألالٗاب وؤزغها ٖلى  ٠ بْى الخٍٗغ

اث التي جٟؿغ اللٗب وؤهىإ اللٗب الىمى اإلاخ٩امل الكامل  ٗٝغ ببٌٗ الىٍٓغ ال٢خه باالبخ٩اع وؤلابضإ، َو ٖو

اث جٟؿحر اللٗب ، اث٠ اللٗب وهٍٓغ ت، ٦ما ٌٗٝغ بْى وؤهىإ اللٗب  مجها التربىي وما هي ؤهىإ اللٗب التربٍى

ت.  واللٗبت التربٍى

آ(:  117أخيام ْلاؾغة )ٌ ع  

 ٠ُ م٣غعاث ٢ؿم اللٛت الٗغبُت. ىنجىن٠ُ هظه اإلااصة مىظىص يمً ج     

آ206):غلم هفـ حػلُمي )م ف 

ب       حهضٝ اإلا٣غع بلى جؼوٍض اإلاٗلم باإلاباصت الىٟؿُت الصخُدت التي جدىاو٫ الخٗلم الضعاس ي ، وجضٍع

ب والخإهُل ، الاهخمام بٗملُت الخيكئت والخُبُ٘ الاظخماعي ،  اإلاٗلمحن وبٖضاص اإلاضعبحن في بغامج الخضٍع

 ؤهضاٝ التربُت في ظمُ٘ مغاخلها. لما مهما في وي٘بهٟخه ٖ

آ414):)م ف  2جغبُت بضهُت 

ايت خاظت ؤؾاؾُت       ٠ الُالب بإن الٍغ ، الخإ٦ُض ٖلى ؤن ألاوكُت  لئلوؿانحهضٝ اإلا٣غع بلى حٍٗغ

ايُت حٗض مُض ضاص اإلاىاًَ الهالح ، بإلاام الُالب االٍغ ىهغا ؤؾاؾُا إٖل بإهمُت ها مً مُاصًً التربُت ٖو

ايُت .التربُت البضهُت ٧ىؾُلت لخل٤ عوح الخ  ٗاون مً زال٫ ألالٗاب الٍغ

آ(:415مكغوع الخسغج ) م ط 

٣ضمه ٦م٣ترح، زم ًجغي ًٖ اإلاىيٕى بدشا ٖلمُا  اٖلمُ اًسخاع الُالب مىيىٖ      )خؿب جسههه(، ٍو

م٘  البُاهاث، جدلُلها، ٞاثضة زُىاث ومى جُت البدض الٗلمي الصخُذ بما في طل٪ جدضًض اإلاك٩لت، ظ مخدبٗا

حرهاالبدض، الضعاؾاث الؿاب٣ت ًٖ مىيٕى البدض، هخاثج البدض، الخىنُاث،  . والٛغى مً مكغوٕ ٚو

ب الُالب ٖلى  صعؾها زال٫  تظغاء البدىر في مجاله ٖبر جُب٤ُ الُالب إلاٟاهُم ومباصبالخسغط هى جضٍع

 ؿاب٣ت في ال٩لُت.  الٟهى٫ الضعاؾُت ال

آ417):جغبُت ملاعهت )م ف 

٠ الُالب بمٗجى التربُت اإلا٣اعهت وؤهم اإلاهُلخاث الكاجٗت في هظا اإلاُض       ن احهضٝ اإلا٣غع بلى حٍٗغ

وألاهمُت وألاهضاٝ ٦ما حهضٝ بلى حٗم٤ُ ألاؾـ ألاًضًىلىظُت وبضعاؾت هظا اإلا٣غع ٩ًىن ٢اصعا ٖلى ؤلاإلاام 
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اث واإلاضاعؽ  اإلاجخمٗاث  بٌٗفي والبدىر في التربُت والخٗلُم في مجخمٗه وبدهُلت مً اإلاٟاهُم والىٍٓغ

 ألازغي.

ش الػغب الحضًث )م ف  آ314):جاٍع

ً الٗغبي ال٨بحر، ٦ما حهضٝ بلى التر٦حز        ش الَى ش بالصه اإلاٗانغ وجاٍع ٠ الُالب بخاٍع حهضٝ اإلا٣غع بلى حٍٗغ

 الخ٣ضم.ح٤ُٗ ٖلى الٗىامل التي حؿاٖض ٖلى الخ٣ضم والٗىامل التي 

آ(:400ئصاعة مضعؾُت )م ف  

ت       ٠ الُالب بإهم اإلاٗاٝع في مجا٫ ؤلاصاعة اإلاضعؾُت مً الىاخُت الىٍٓغ حهضٝ اإلا٣غع بلى حٍٗغ

ال٢تها  باإل  صاعة الٗامت والخٗلُمُت والخُب٣ُُت مً زال٫ صعاؾت مٟهىم ؤلاصاعة اإلاضعؾُت ووكإتها وجُىعها ٖو

ت والهُٟت والا  اث في ؤلاصاعة، هظا باإلياٞت بلى صعاؾت خاالث وا٢ُٗت في ؤلاصاعة َإل ٖلى والتربٍى ؤهم الىٍٓغ

 الىٓغي بالىا٢٘ الٗملي.  اإلاضعؾُت لغبِ  الجاهب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


