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 فهشط حمتىَبد انذنُم

 

 الصفدت اإلاىاطُؼ س.م

 5 ولمت سئِغ اللعم 1

 6 ولمت ميعم الجىدة بلعم التربُت وغلم الىفغ  2

 7 اإلالذمت  3

 7 سؤٍت اللعم 4

 7 سظالت اللعم 5

 7 أهذاف اللعم 6

الشؤٍت و الشظالت وألاهذاف اغخمادآلُت  7  8 

 8 أغظاء هُئت الخذَسغ باللعم 8

 10 الخطت الذساظُت لبرهامج كعم التربُت وغلم الىفغ 9

 10 مخطلباث اليلُت 10

11  ٌ  11 جىصَؼ اإلالشساث الذساظُت غلى الفصى

ت /جىصُف ملشس غلم الىفغ الػام 12  13 جىصُف اإلالشساث التربٍى

التربُتجىصُف ملشس أصىٌ  13  17 

 20 جىصُف ملشس غلم الىفغ الاسجلائي 14

 25 جىصُف ملشس طشق الخذَسغ الػامت 15

 29 جىصُف ملشس أظغ مىاهج 16

 34 جىصُف ملشس غلم الىفغ التربىي  17

 39 طشق البدث جىصُف ملشس  18

م التربىي  19  44 جىصُف ملشس اللُاط والخلٍى

 48 جىصُف ملشس وظائل حػلُمُت 20

 52 جىصُف ملشس الصحت الىفعُت 21

 56 التربُت الػملُت / الشؤٍت، الشظالت 22

 56 أهذاف التربُت الػملُت 23

 57 مشاخل التربُت الػملُت 24

عُت( 25  57 مشخلت الخذَسغ اإلاصؿش )جطبُلاث جذَس

 57 مشخلت اإلاشاهذة 26

 58 مشخلت الخذَسغ الفػلي 27

 58 الػملُتهظام الخلُُم في التربُت  28

 58 هظام الىجاح والشظىب وؤلاهزاس و الحشمان في التربُت الػملُت: 29

 59 جىصُف التربُت الػملُت 30

 62 جلُُم الطالب وجىصَؼ الذسحاث 31

ت والىفعُت 32  62 جلذًشاث الىجاح في اإلاىاد التربٍى

 63 لىائذ اللعم الذاخلُت 33

 63 ما ًدم للطالب 34

 63 للطالبما ال ًجىص  35

 64 معإولُاث الطالب 36
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 64 آلُت صىذوق الشياوي  37

ً واإلاخفىكين 38  65 آلُت الخػامل مؼ الطلبت اإلاخػثًر

ت في اللعم: 39  جدذًذ اإلاهام والىاحباث ؤلاداٍس

 مهام سئِغ اللعم

68 

68 

 68 مهام ميعم الذساظت والامخداهاث  40

 69 الذساظُت(مهام ميعم اإلالشس الذساس ي )اإلاادة  41

 70 مهام أظخار اإلاادة 42

 70 مهام ميعم الجىدة باللعم  43

 71 مهام ميعم التربُت الػملُت 44

 72 مهام ميعم الخىزُم واإلاػلىماث 45

 72 مهام ميعم البدىر والاظدشاساث 46

 74 بطاكت حػٍشف ألغظاء هُئت الخذَسغ باللعم 47

 84 ألاداء بيلُت التربُت )آلُاث جلُُم ألاداء(مالخم: همارج الجىدة وجلُُم  48

 85 اظخبُان جلُُم أداء سؤظاء ألاكعام الػلمُت بيلُاث الجامػت 49

عُت مً كبل سؤظاء ألاكعام الػلمُت. 50  89 اظخبُان جلُُم أداء الهُئت الخذَس

عُت مً كبل طالب العىت النهائُت خذًثي  51  92 الخخشج.اظخبُان جلُُم أداء الهُئت الخذَس

عُت. 52  95 اظخبُان جلُُم حىدة البرامج الخػلُمُت الجامػُت مً كبل الهُئت الخذَس
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 كهًخ سئُظ انمغى

لى آلت وصخبه أحمّحن .  ميحرلا نمحرلا هللا مسب والفالة والعالم ِلى اإلابّىر سخمت للّاإلاحن ، ظُذها دمحم ِو

 حتُخ طُجخ  وثـــؼذ ،،

ذسط        ّذ أخذ ألاٜعام الشةِعت ب٣لُاث التربُت املخلُت ؤلاٜلُمُت والّاإلاُت ٍو ٌُ لم الىٙغ  ٘ان ٜعم التربُت ِو

  .
ً
لمُا  ِو

ً
 وجشبىٍا

ً
ت مً اإلاٝشساث ؤلالضامُت  بهذٗ ئِذاد خشححن مإهلحن مهىُا  الىالب به مجمِى

ذ ولّىا هزا الذلُل مً أحل جزلُل الفّاب أمام الىالب       ٣ىهىا ِلى ئواُل جام ٜو وأِماء هُئت الخذَسغ ٍو

ب٣ل جٙاـُل اإلاٝشساث ، واللىاةذ والٝىاهحن اإلاخّلٝت بالذساظت والامخداهاث بال٣لُت، وؤلاحشاءاث اإلاخّلٝت بذساظت 

لم الىٙغ (.   اإلاىاد التربىٍت والىٙعُت  بٝعم )التربُت ِو

 ، ٠ما ِلمىا ظُذ الخلٞ ِلُه الفالة والعالم ، ال وفي الخخام مً مبذأ )مً ال ٌؽ٢ش الىاط ال ٌؽ٢ش هللا     

اةٞ الخٝذًش ل٣ل مً ظاهم في ئِذاد هزا  –بّذ ؼ٢ش هللا ور٠ش ٘مله  –ٌعّجي ئال أن أجٝذم  ل الؽ٢ش ٘و بجٍض

 الذلُل مً أحل ئٌهاس هزا الّمل بالؽ٣ل اإلاىاظب. 

ُٞ ٘مً هللا وِىهه ،  ، ٘ان ٜاسب هزا الذلُل العذاد والخ٘ى
ً
ُٞ ئال  وأخحرا وإن ج٢ً ألاخشي ٘الخحر أسدها  وما الخ٘ى

 مً هللا ِلُه جى١لذ وإلُه أهبذ.

 والعالم غلُىم وسخمت هللا وبشواجه

 د. ماجدة علي أبومنجل                                                                             

 رئيس قسم التربية وعلم النفس                                                                                                 
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 يُغك اجلىدح ثمغى انرتثُخ وػهى انُفظ كهًخ

لى آله وصخبه ومً والاه، وبّذ؛        الخمذ هلل، والفالة والعالم ِلى سظى٥ هللا، ِو

 بٝى٥ هللا ظبداهه و حّالى في مد٢م ٠خابه ميحرلا نمحرلا هللا مسب
ً
ْم  ﴿ِمال

ُ
٢
َ
َمل َِ  ُ

ه
َعَحَري َّللا

َ
ىا ٘

ُ
َمل ِْ ِل ا

ُ
َوٜ

 
َ
ِمُىىن

ْ
إ
ُ ْ
ُه َواإلا

ُ
  َوَسُظىل

َ
ىن

ُ
َمل ّْ ْىُخْم حَ

ُ
ْم ِبَما ٠

ُ
٢
ُ
ئ ِبّ
َ
ى ُُ

َ
َهاَدِة ٘

ه
ِب َوالؽ ُْ َٕ

ْ
اِلِم ال َِ ى 

َ
 ِئل

َ
ون َردُّ

ُ
 إلاا  ، 105الخىبت: . ﴾ َوَظت

ً
وجىبُٝا

ُ  َسُظى٥ُ حاء في خذًث 
ه

ى َّللا
ه
ل ـَ َم هللِا 

ه
  أخُذ٠ْم  ِمَل  ئرا ًدبُّ  حّالى هللاَ  ئنه  :(خُث ٜا٥ ِلُه َوَظل

ً
هُ  أْن  ِمال

َ
 .(ًخٝى

 مً 
َ
ا  مً ظعي حامّت وشابلغ اإلاعخمش ئلى جدُٝٞ أِلى اإلاشاجب في الخفيُٚ الذولي للجامّاث، وخـش

َ
واهىالٜا

الّمل ِلى  جىبُٞ مّاًحر الجىدة ١لُت التربُت وشابلغ ِلى اإلاعاهمت بٝىة وحذاسة في الىـى٥ لهزا الهذٗ ِبر 

الؽاملت في ١ل ما جٝذمه مً بشامج حّلُمُت وخذماث إلاىدعبحها مً والب وأظاجزة ومىٌٙحن ومجخمْ مدلي ٘ان  

لم الىٙغ مً خال٥: سؤٍخه، وسظالخه، وأهذا٘ه اإلاخىاةمت مْ سؤٍت وسظالت وأهذاٗ الجامّت  ٜعم التربُت ِو

ى٥ ئلى ؤلاجٝان، وال٣لُت، ًخىلْ مً خال٥ ئِذاد هز  في الـى
ً
ا الذلُل ؤلاسؼادي للٝعم ئلى الخىىٍش والخجىٍذ أمال

 وظُّا في جدُٝٞ سؤٍخه وسظالخه وأهذا٘ه.

  ل٣ل مً له ِالٜت ببرامج الٝعم الخّلُمُت؛ بما ًخممىه مً ؼشح واٗ لشؤٍت     
ً
ّّذ هزا الذلُل مشحّا َو

ذد العاِاث وسظالت وأهذاٗ الٝعم وخىخه ومٝشساجه الذساظُت، مٙ  به مخىلباث ال٣لُت ؤلالضامُت ِو
ً
فال

حره.  والىخذاث ،  وجىصَْ اإلاٝشساث ِلى الٙفى٥ ٔو

ُٚ اإلاٝشساث الذساظُت ، ٠ما ُخّذد ُ٘ه مهاّم ١ٍل مً: سةِغ الٝعم، وميعٞ الذساظت  ٠ما جممً الذلُل جـى

غ، والامخداهاث، ّلىماث والخىزُٞ، وميعٞ وميعٞ اإلاادة، وميعٞ الجىدة، وميعٞ اإلا ِمى هُئت الخذَس

 التربُت الّملُت ، وميعٞ البدىر والاظدؽاساث الّلمُت.

لم   ت ٘اهىا هٙخخش  ٠ٝعم التربُت ِو واخخخم الذلُل ببىاٜاث حٍّشٚ ألظاجزة الٝعم ألا٘الل،  وفي هزه الٙـش

ً مً أظاجزة وأظاجزة مؽاس٠حن وأظاجزة معاِذًً  الىٙغ بىحىد هخبت مً أِماء هُئت الخذَسغ اإلاخمحًز

ىن ِلى جٝذًم ١ل ما هى حذًذ ومخًٝ،    ً في مخخلٚ الخخففاث التربىٍت والىٙعُت الزًً ًدـش  ومدالٍش

ا٥ ومخمحز ،                                       ّّ و ئر همْ هزا الذلُل بحن أًذ٢ًم  هأمل أن ًجذ ُ٘ه الجمُْ لالخه بؽ٣ل ِملي ٘

لم الىٙغ    ٞ. ميعٞ الجىدة بٝعم التربُت ِو  وهللا اإلا٘ى

 د. معّىدة الخعُجي 

 

 

 

https://www.google.com.ly/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.qwled.com%2Fvb%2Ft160113.html&ei=lkYLVeQD1N1q6JyBwAQ&usg=AFQjCNFICWSxCDwbeoo6au5bPMxd0iELig&bvm=bv.88528373,d.d2s
https://www.google.com.ly/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.qwled.com%2Fvb%2Ft160113.html&ei=lkYLVeQD1N1q6JyBwAQ&usg=AFQjCNFICWSxCDwbeoo6au5bPMxd0iELig&bvm=bv.88528373,d.d2s
https://www.google.com.ly/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.qwled.com%2Fvb%2Ft160113.html&ei=lkYLVeQD1N1q6JyBwAQ&usg=AFQjCNFICWSxCDwbeoo6au5bPMxd0iELig&bvm=bv.88528373,d.d2s
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 املمذيخ

لم الىٙغ مً ألاٜعام الشاةذة داخل ١لُت التربُت لذوسه ال٢بحر في ئِذاد ٜادة ال٢ٙش التربىي،  أي          ٌّذ ٜعم التربُت ِو

 إلاخىلباث املجخمْ واخخُاحاجه. خُث ًخم في هزا الٝعم جذَسغ اإلاٝشساث 
ً
ٝا ئِذاد مّلم اإلاعخٝبل في ِفش الجىدة ٘و

 عام الّلمُت بال٣لُت. الىٙعُت والتربىٍت لىالب حمُْ ألاٜ

 انشؤَخ:

، الٝادس ِلى جىىٍش ئم٣اهاجه 
ً
 ومهىُا

ً
 وهٙعُا

ً
ادة والخمحز  في ئِذاد وج٣ىًٍ مّلم اإلاعخٝبل جشبىٍا جدُٝٞ الٍش

 وإٜلُمُا.
ً
 البدثُت لخذمت مجخمّه و٘ٞ مّاًحر الجىدة مدلُا

 انشعبنخ:

 
ً
 في ١ل جخففاث  ال٣لُت مً خال٥ جضوٍذهم باإلاّاٗس التربىٍت والىٙعُت  ئِذاد وجأهُل اإلاّلمحن أ١ادًمُا

ً
ومهىُا

ٞ ما ٌعخدذر مً وٛش واظتراجُجُاث وجٝىُاث الخذَسغ، لُىا٘غ مخشحاث  ت والخىبُُٝت اإلاخىىسة ٘و الىٍٍش

 .
ً
 وإٜلُمُا

ً
 ألاٜعام اإلاىاٌشة في ١لُاث التربُت مدلُا

 أهذاف انمغى          
لم الىٙغ ئلى جدُٝٞ ما ًلي:_يهذٗ ٜعم   التربُت ِو

حٕىُت الجاهب التربىي والىٙس ي في دساظت الىالب، ورل٤ بامذاده باإلاّلىماث والخبراث الالصمت  .1

 ِلمُا ومهىُا في ئواس الثٝا٘ت الّشبُت 
ً
لخ٣ىًٍ مّلم اإلاعخٝبل في الخخففاث املخخلٙت، ج٣ىٍىا

 الّملُت التربىٍت ورل٤ مً خال٥:_ؤلاظالمُت؛ باِخباس هزا الخ٣ىًٍ حضء مً هجاح 

ٝل شخفِخه وا٠عابه العماث الالصمت إلاهىت الخّلُم. جىمُت ٜذساث الىالب اإلاّلم .2  ـو

باإلاّاٗس راث الّالٜت بالخفاةق الىٙعُت للمخّلم، ووشاةٞ حّلمه، والخّامل  الىالب اإلاّلمجضوٍذ  .3

 املخخلٙت في مشاخل الخّلُم مّه، وأظالُب ئسؼاده، وجىححهه، وخل مؽ٢الجه

مً الخّٗش ِلى أظغ اإلاىاهج الذساظُت، ووشاةٞ ئِذادها، وجىُٙزها،  الىالب اإلاّلمجم٢حن  .4

 وجٝىٍمها، وجىىٍشها.

ب  .5 ُٙها في الّملُت  الىالب اإلاّلمجذٍس ِلى ٠ُُٙت ئِذاد وظاةل وجٝىُاث الخّلُم، وأظالُب جٌى

 الخّلُمُت.

خىاء بالبدث الّلمي في املجا٥ جىمُت اإلاهاساث وال٢ٙاًاث البدثُت لذي الىالب اإلا .6 ّلم مً خال٥ الِا

 التربىي والىٙس ي.

اظخخذام و٠ُُٙت جىبُٞ الاخخباساث الىٙعُت والخدفُلُت، ئِذاد و مهاساث  الىالب اإلاّلمئ٠عاب  .7

 جٙعحر دسحاتها. ألاظالُب ؤلاخفاةُت املخخلٙت إلاّالجت الىخاةج والبُاهاث وجدلُلها
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التربُت الخاـت، و٠ُُٙت الخّامل بالصخت الىٙعُت و بّن اإلاٙاهُم اإلاخّلٝت  الىالب اإلاّلمئ٠عاب  .8

حن مْ بّن الٙئاث؛ ١اإلاىهىبحن   واإلاواإلاّٜى
ً
ً دساظُا  .خّثًر

عُت اإلاشجبىت بالخخىُي للخذَسغ)الخخىُي .9  -الخىُٙز-ا٠عاب الىالب اإلاّلم ال٢ٙاًاث الخذَس

 الخٝىٍم(.

أظالُب الخّلُم، وؤلاظهام في الخٝذم الّلمي  وججىٍذ جىىٍشئحشاء البدىر التربىٍت والىٙعُت مً أحل  .10

. 

جىىٍش وججىٍذ الخذماث  التربىٍت والىٙعُت اإلاعاهذة للىالب اإلاّلم مً خال٥ م٢خب الخىحُه  .11

 والاسؼاد.

 اإلاؽاس٠ت في اإلاإجمشاث الّلمُت في الذاخل والخاسج. .12

ش ئِذاد .13 ت والىٙعُت  وجىٍى جي ال٣لُاث الخخففُت لا الالصمت لخأهُلالبرامج التربٍى  .مهىُا٣ىادس الىوىُت لجمُْ خٍش

ب اإلاّلمحن أزىاء الخذمت بهذٗ  مً خال٥اإلاعاهمت في خذمت املجخمْ في اإلاُذان التربىي،  .14 ـٝل جذٍس

عُت.  ٠ٙاًاتهم الخذَس

ت الخىاـل الّلمي مْ ولبت ال٣لُت  .15  بشامج الذساظاث الّلُا . لمًاظخمشاٍس

البرهامج التربىي والىٙس ي مً بشهامج داِم معاهذ ئلى بشهامج أ١ادًمي له جٝذًم اإلاٝترخاث لخىىٍش  .16

 مخشحاث حٕىي ظٛى الّمل في مجا٥ الخّلُم التربىي الىٙس ي.

 واألهذاف وانشعبنخ انشؤَخ اػتًبد آنُخ
لم التربُت ٜعم  :ًلي ٠ما وألاهذاٗ والشظالت الشؤٍت ئٜشاس آلُت ٌّخمذ الىٙغ ِو

ماء احخماُ ِٝذ .1  مً بيسخت الجمُْ وجضوٍذ وألاهذاٗ والشظالت الشؤٍت إلاىاٜؽت الٝعم أِل

 .وال٣لُت الٝعم وأهذاٗ وسظالت سؤٍت

 في والجامّت وال٣لُت الٝعم ئلُه ًشمي ما بحن والاوسجام الخىأم لشوسة ِلى الخأ٠ُذ .2

 .الفُأت

ت اِىاء .3  .الٝادم الاحخماُ في ووشخها بالخفىؿ مٝترخاتهم لىلْ للجمُْ ٘ـش

لم الىٙغ في الاحخماُ الخالي للٝعم.جم  .4  اِخماد الشؤٍت والشظالت و الاهذاٗ لٝعم التربُت ِو

 انُفظ وػهى انرتثُخ ثمغى انتذسَظ هُئخ أػضبء

 ميان وظىت الحصىٌ غلُه اإلاإهل الاظم م
الذسحت 

 ألاوادًمُت
 الخخصص

 غلم الىفغ التربىي  أظخار 2001 دهخىساه غلي غِس ى دمحم الشخىي  1

2 
 هجاة أخمذ غمش اللاض ي

 
 دهخىساه

حامػت دمحم الخامغ ولُت  -2011

 غلىم التربُت
 غلم الىفغ التربىي  أظخار مشاسن
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 دهخىساه معػىدة مفخاح أخمذ غبذالشخمً 3
حامػت أوجىهىما  -2012

ذ_اظباهُا  مذٍس
 غلم الىفغ التربىي  أظخار مشاسن

4 
 أبىمىجل غثمانماحذة غلي 

 
 دهخىساه

حـــــــامػت دمحم الخامغ ، ولُت  -2011

 غلىم التربُت . اإلاملىت اإلاؿشبُت
 غلم الىفغ التربىي  مشاسنأظخار 

5 
 فاطمت غامش الذًلي

 
 غلم الىفغ التربىي  أظخار معاغذ غمان ألاسدن 2015 دهخىساه

6 
 سحاء سمظان دمحم غبذ الىبي

 
 التربىي غلم الىفغ  مداطش حامػت اللاهشة -مصش -10/2/2016 دهخىساه

7 
 مػُلل أخمذ هجىي 

 
 غلم الىفغ التربىي  مداطش اإلاىصىسة حامػت -2018 دهخىساه

8 
 دمحم أخمذ غمشو غعىش

 
 مىاهج وطشق جذَسغ أظخار معاغذ ولُت آلاداب حامػت طشابلغ -2014 دهخىساه

9 
 دمحم غلي غبذالعالم العاخلي

 
 جذَسغمىاهج وطشق  أظخار معاغذ حامػت طشابلغ -2005 دهخىساه

10 
 بشير  الهادي دمحم اللشكىطي

 
 مىاهج وطشق جذَسغ  حامػت طشابلغ-م2012 دهخىساه

11 
 فخحي  دمحم مادي الػباوي

 
م 2014 دهخىساه  مىاهج وطشق جذَسغ أظخار معاغذ حامػت الضكاٍص

12 
 فخحي غلى أخمذ الفاطلي

 
 دهخىساه

 -حامػت ميزوسي  -م2000

ىُت  الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش
 مىاهج وطشق جذَسغ مداطش

13 
 هادًا اإلابرون غامش سغذان

 
 مىاهج وطشق جذَسغ مداطش طشابلغ / لُبُا -2008 ماحعخير

14 
 أظامت معػىد أبى اللاظم دمحم

 
 مىاهج وطشق جذَسغ مداطش طشابلغ / لُبُا -2009 ماحعخير

15 
 غفاف العىىس ي مصطفى  الػطىش ي

 
 دهخىساه

 –حامػت اإلاىصىسة  -2018

 حمهىسٍت مصش الػشبُت
 أصٌى التربُت مداطش

16 
 اهخصاس ظالم مفخاح  أبى وػامت

 
 مداطش طشابلغ / لُبُا -2009 ماحعخير

ماحعخير أصٌى 

 التربُت

17 
 همُلت ظػذ  غلي الجػفشي 

 
 أصىٌ التربُت مداطش طشابلغ / لُبُا -2007 ماحعخير

18 
 هجمُت أبىبىش الطاهش خشِبت

 
 مىاهج وطشق الخذَسغ معاغذ مداطش / لُبُا طشابلغ -2012 ماحعخير

19 
 اللاظم غمش ؾالم غمش أبى

 
 غلم جفعير مداطش معاغذ طشابلغ / لُبُا -1999 ماحعخير
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 انرتثُخ وػهى انُفظ لغىربَبيذ ناخلطخ انذساعُخ 
  College Required Courses –( إنضايُخ   يتطهجـبد انكهُخ )املىاد انرتثىَخ

 
ٌ  والىفعُت اإلاعاهذة مخطلباث اليلُت هي اإلاىاد التربىٍت  ذسظها و  غليها ششفالتي  كعم التربُت وغلم  ً 

  11 وغذدها  ،الىفغ باليلُت
 
  ملشسا

 
ت بما فيهم  وخذة 24 حػادٌ دساظُا دساظُت، وغششون ظاغت هظٍش

اكؼ مادجين ليل بشهامج التربُت اإلاُذاهُت في اإلاإظعاث الخػلُمُت، ملعمت غل ظخت فصىٌ دساظ ُت بى

دمل سمض كعم ث. ن أو وجدعلغ اإلاىاد بىاء غلى ألاظبلُت اإلاػشفُت   PSYفصل، ول ملشس له سكم ًشمض له ٍو

 وجشجبط بىاء غلى الدعلعل اإلاػشفي لبيُت الطالب.

 التربُت/ طشابلغ اليلُت
خ جأظِغ اللعم  جاٍس

مىز جأظِغ اإلاػهذ الػالي إلغذاد 

 وولُت 
 
 اإلاػلمين ظابلا

 
 التربُت وغلم الىفغ اللعم التربُت خالُا

 وخذة دساظُت جشبىٍت هفعُت 24 غذد الىخذاث اإلاػخمذة مىصغت اإلالشساث غلى ظذ فصٌى دساظُت مذة الذساظت

 

ششف  ٌ ت والىفعُت اإلاعاهذة التي  ذسظها كعم التربُت وغلم غليها مخطلباث اليلُت هي اإلاىاد التربٍى  ً  و 

 .الىفغ

 الىخذاث اظم اإلالـــــشس  الـــــــشمض ث
مخطلباث 

 اإلالشس 

غذد 

العاغاث 

 الىظــشي 

غذد 

العاغا

ث 

 الػمـــــلي

مخشحاث الخػلم اإلاعتهذفت 

 )التي ًخم حؿطُتها ) الشمض
Course # 

 100ث ن   1
 غلم الىفغ الػام

General Psychology 
 Psy 100 2د1د5ج4ج2ج4ب2ب3ا1أ - 2 ال ًىحذ 2

 101ث ن  2

 أصىٌ التربُت

Fundamentals of 

Education 

 Psy 101 2د5ج4ح4ب1أ - 2 ال ًىحذ 2

 203ث ن   3

 غلم الىفغ الاسجلائي

Developmental 

Psychology 

 Psy 203 4د2د1د4ج3ج2ج3ا1أ - 2 100ث ن   2

 201ث ن   4

 طشق الخذَسغ الػامت

General Teaching 

Methods 

 Psy 201 3د2د5ج4ج3ج1ج4ب2ب2ا1ا - 2 101ث ن  2

 202ث ن   5
 أظغ مىاهج

Basics of Curriculums 
 Psy 202 3د2د5ج4ج3ج1ج2ب1أ - 2 203ث ن   2

 200ث ن   6
 غلم الىفغ التربىي 

Educational Psychology 
 - 2 203ث ن   2

2د1د5ج4ح3ج2ج1ج4ب2ب3ا1ا

 4د3د
Psy 200 
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 301ث ن   7
 طشق بدث

Research Methods 
2 

 ث ن 105

هزا اإلاخطلب خاص 

 لطلبت اللعم فلط

 Psy 301 2د5ج4ج1ب4ا3ا2ا1ا - 2

 302ث ن   8

م  كُاط وجلٍى

Measurements and 

Evaluation 

 - 2 200ث ن   2
 5ب3ب 5ا3ا1ا

 5د4د3د2د1د5ج4ج3ج2ج1ج
Psy 302 

 303ث ن   9

 وظائل حػلُمُت

Teaching (Learning) 

Aids 

 Psy 303 4د2د5ج4ج3ج1ج2ب3ا1ا - 2 ال ًىحذ 2

 401ث ن   10
 صحت الىفعُت

Psychological Health 
 Psy 401 4د2د1د4ج2ج1ا - 2 302ث ن   2

 402ث ن   11
 جشبُت غملي

Student Teaching 
4 

Psy 

جطبُلاث 435

عُت  جذَس

 Psy 402 2د4ج3ج1ج4ب1ا 4 -

   4 20  24 مجمىع الىخذاث

 

 انذساعُختىصَغ املمشساد ػهً انفصىل 

 ي
اس س

لذ
ل ا

ص
لف
ا

 

س  ش
إلال

ض ا
م س

 

 اظـــم الـمـلـشس 

ث
ذا

ىخ
 ال
ذد

غ
ث 

غا
عا

 ال
ذد

غ
 

 جىصَؼ العاغاث

س  ش
إلال

ع ا
هى

 

 اإلاخطلباث

 العابلت

ث
ذا

ىخ
 ال
ىع

جم
م

 

ث
شا
ط

حا
امل

 

ث
ىا
مٍش

لخ
ا

 

لي
ػم

ال
 

وٌ 
ألا

ل 
ص

لف
ا

 

ف
خٍش

 

Psy 100 
 ِلم الىٙغ الّام

General Psychology 
2 2 1   

 ال ًىحذ جشبىي 

4 Psy 101 أـى٥ التربُت 

Fundamentals of Education 
2 2 1   

 جشبىي 

 ال ًىحذ
وي
ثا
 ال
صل

لف
ا

 

ُؼ
ب س

 

Psy 203 ِلم الىٙغ ؤلاسجٝاتي 

Developmental Psychology 
2 2 1   

 جشبىي 

Psy 100  غلم الىفغ

 الػام

4 

201 psy وٛش الخذَسغ الّامت 

General Teaching Methods 
2 2 1   

ٌ التربُت  Psy101 جشبىي   أصى

ل 
ص

لف
ا

ث
ثال

ال
 

ف
خٍش

 

psy 202 اظغ مىاهج 

Basics of Curriculums 
2 2 1   

 غلم الىفغ ؤلاسجلائي 203 جشبىي 

4 Psy 200  ِلم الىٙغ التربىي 

Educational Psychology 2 2 1   

غلم الىفغ  Psy 100 جشبىي 

غلم الىفغ  203 الػام _

 ؤلاسجلائي

ؼ 
اب
لش
ل ا

ص
لف
ا

ُؼ
ب س

 

302 Psy م  الُٝاط والخٍٝى

Measurements and Evaluation 
2 2 1   

غلم الىفغ الػام _   -Psy 100 جشبىي 

Psy 200  غلم الىفغ التربىي 

4 Psy 301 وٛش البدث الّلمي 

Research Methods 
2 2 1   

 ال ًىحذ جشبىي 
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غ
ام
لخ

ل ا
ص

لف
ا

 

ف
خٍش

 

Psy 401 الصخت الىٙعُت 

Psychological Health 
2 2 1 

  

اللُاط   Psy 302 جشبىي 

م  والخلٍى
4 

Psy 303 وظاةل حّلُمُت 

Teaching (Learning) Aids 
2 2 1 

  

 ال ًىحذ جشبىي 

ط
اد
ع
 ال
ل
ص

لف
ا

 

ُؼ
ب س

 

Psy 402 التربُت الّملُت 

Student Teaching 

4 

   

عُت Psy 435 جشبىي  4  جطبُلاث جذَس

4 
ت 
ظُ

ا دس
ث 

ذا
وخ
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 تىصُف املمشساد انذساعُخ انرتثىَخ وانُفغُخ
 تىصُف يمشس : ػهى انُفظ انؼبو

General Psychology 
 

 (General information)يؼهىيبد ػبيخ

 / كعم التربُت وغلم الىفغالتربُت طشابلغ للعم/اليلُت/ ا 1

ت(سمض واظم اإلالشس )باللؿت الػشبُت  2  General Psychology /     غلم الىفغ الػام/  PSY 100 وؤلاهجليًز

 ال ًىحذ اإلاخطلباث العابلت واإلاصاخبت للملشس )ألاظبلُاث( 3

 د. غفاف العىىس ي الػطىش ي اظم ميعم اإلالشس  4

 حمُؼ أكعام اليلُت ألاكعام الػلمُت راث الػالكت بالبرهامج 5

 ظاغخان–وخذاث  2 ظاغت /أظبىع( -الشصُذ الىلي للملشس )بالىخذة 6

غ اإلالشس  7  الػشبُت اللؿت اإلاعخخذمت في جذَس

 الفصل ألاوٌ /  خٍشفالعىت ألاولى/  العىت الذساظُت/ الفصل الذساس ي )سبُؼ/ خٍشف( 8

9 
خ وحهت اغخماد اإلالشس )مجلغ اللعم/ اليلُت/  جاٍس

 الجامػت/ ؾيرها(

التربُت وغلم كعم  -ولُت التربُت–2005حامػت طشابلغ 

 الىفغ

 غذد العاغاث ألاظبىغُت للملشس 

خمل الطالب ألاظبىعي 

 بالعاغاث

 ✓ خللاث دساظُت ✓ مىاكشت/ جطبُم 1 مداطشاث
 2 لُتالعاغاث الي

 ✓ مزاهشة معخللت  غمل مُذاوي  غملي

 هُى اإلاٝشس 

  داِم  اخخُاسي   جخفص ي / (جشبىي )مخىلب ١لُت

 

 (Course objectives)انذساعٍ املمشسأهذاف 

 

 ٣ًىن الىالب ٜذ ا٠دعب الخبراث الخالُت:

أهم اإلاٙاهُم واإلابادب راث  ،أهذاٗ ِلم الىٙغ واإلاخٕحراث التي جد٢م العلٟى، ِلم الىٙغ الّام وأهمُت مٙهىم .1

 الّالٜت بّلم الىٙغ.

 الٝىاهحن الع٣ُىلىحُت الّامت لعلٟى ؤلاوعان . .2

 .مٙهىم اإلاىبه والاظخجابت ،اإلاىبه والاظخجابت. أهىاُ ٘شوُ ِلم الىٙغ .3

 وٛش البدث في ِلم الىٙغ الّاممىاهج و  .4

 .مذاسط ِلم الىٙغ  .5

اجه والّىامل اإلاإزشة ُ٘ه.الجهاص الّفبي والعلٟى  .6  :الؽّىس وؤلاخعاط، الخز٠ش والّىامل اإلاإزشة ُ٘ه، اليعُان وهٍٍش

 ؤلادساٟ ، الخ٢ٙحر . .7
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 .الخّلم والّملُاث الّٝلُت الّلُا  .8

 مٙهىم الز١اء. .9

 الذاُّ٘ت: حٍّشٚ الذاُّ٘ت والخفيُٙاث املخخلٙت للذواْ٘ التي ًم٢ً خفشها في دواْ٘ بُىلىحُت ٘عُىلىحُت. .10

 الاهّٙاالث : حٍّشٚ الاهّٙاالث وجفيُٙاتها املخخلٙت. .11

، واإلاٙاهُم التربىٍت الىٙعُت لخذمت الّملُت التربىٍت. .12  جىٌُٚ اإلاّاٗس

 

 (Course intended learning outcomes)نهربَبيذ غتهذفخخمشربد انتؼهى امل

 أن ًخّٗش الىالب ِلى  مٙهىم وأهمُت وأهذاٗ ِلم الىٙغ الّام 1أ.

 راث الّالٜت باإلوعان.والٝىاهحن  أن ٌعخيخج الىالب أهم اإلاٙاهُم واإلابادب  2أ.

 أن ًخّٗش الىالب ِلى  وٛش البدث في ِلم الىٙغ الّام 3أ.

 و اليعُان. الخز٠شبأن ًىضح اإلاٝفىد  4أ.

الٜخه بالخىاط. أن ًىضح الىالب اإلاٝفىد بمٙهىم ؤلادساٟ 5أ.  ِو

 ن ٌّٗش الخ٢ٙحر وأهىاِه. 6أ.

 .أن ًز٠ش الىالب مٙهىم الز١اء 7أ.

ّٗش الىالب مٙهىم الذاُّ٘ت 8أ. ٌُ  .أن 

 .أن ٌؽشح الخفيُٙاث املخخلٙت للذواْ٘  9أ.

 (Mental skills) انزهُُخاملهبساد 

 أن ًٝاسن الىالب بحن ِلم الىٙغ الّام والٙشوُ ألاخشي. 1ب.

 أن ًدلل الىالب مّجى العلٟى الاوعاوي. 2ب.

 أن ًدلل الىالب خىىاث مىهج دساظت الخالت في ِلم الىٙغ الّام. 3ب.

 أن ٌعخيخج الىالب خىىاث مىهج الذساظت الىىلُت في ِلم الىٙغ . 4ب.

 الىالب الّىامل اإلاإزشة في الزا٠شة.أن ٌعخيخج  5ب.

 أن ًمحز الىالب بحن مٙهىم الخز٠ش واليعُان  مً خال٥ ِمل مٝاسهت بُجهم. 6ب.

 (Practical & professional skills) املهبساد انؼًهُخ واملهُُخ   
 أن ٌؽشح أهىاُ العلٟى الاوعاوي باظخخذام حهاص الّشك. 1ج.

الٜخه بهزه الٙشوُ.أن ًفمم الىالب ِشك مشتي  2ج.  ًىضح ُ٘ه ٘شوُ ِلم الىٙغ الّام ِو

 أن ًفمم الىالب خىت بدث ًز٠ش ٘حها خىىاث مىهج دساظت الخالت. 3ج.

بي. 4ج.  أن ًفمم الىالب خىت بدث و ًز٠ش ٘حها خىىاث اإلاىهج الخجٍش

 أن ًدلل الىالب مً خال٥ ِشك مشتي ِالٜت الخىاط باإلدساٟ ِىذ الاوعان. 5ج.

 ًمحز  الىالب بحن أهىاُ الذواْ٘ ألاولُت والثاهىٍت. أن 6ج.
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 (Generic and transferable skills) واملُمىنخ ؼبيخانهبساد امل

 باظخخذام حهاص الّشك. مذاسط ِلم الىٙغأن ًٝاسن الىالب بحن  1د.

 خى٥ ِملُت الخز٠ش واليعُان ودوسهما في الخّلم . 2د.
ً
ا  مىبِى

ً
شا  أن ٢ًخب الىالب جٍٝش

الٜخه باإلدساٟ.  3د.  أن ٌؽشح الىالب باظخخذام حهاص الّشك الجهاص الّفبي ِو

 الّملُاث الّٝلُت الّلُا ودوسها في جىىس وهمى الاوعان.أن ًىضح الىالب  4د.

 أن ٌؽشح الىالب دسط مً جخففه ًىضح ُ٘ه ٠ُٚ ٌعدثحر داُّ٘ت الىالب لهزا الذسط 5د.

 

 (Course contents)حمتىي املمشس 
 

 مدالشة ِذد العاِاث اإلاىلُى الّلمي 

، أهم اإلاٙاهُم واإلابادب  1 مٙهىم وأهمُت و أهذاٗ ِلم الىٙغ واإلاخٕحراث التي جد٢م العلٟى

 راث الّالٜت بّلم الىٙغ.
02 1 

 1 02 الٝىاهحن الع٣ُىلىحُت الّامت لعلٟى وؤلاوعان .  2

 1 02 أهىاُ ٘شوُ ِلم الىٙغ. 3

 1 02 اإلاىبه والاظخجابت  4

 1 02 مىاهج البدث في ِلم الىٙغ . 5

 1 02 مذاسط ِلم الىٙغ.  6

 1 02 الجهاص الّفبي والعلٟى .الؽّىس وؤلاخعاط 7

 1 02 الخز٠ش و الّىامل اإلاإزشة ُ٘ه.  8

اجه والّىامل اإلاإزشة ُ٘ه. 9  1 02 اليعُان وهٍٍش

الٜخه بالخىاط. 10  1 02 ؤلادساٟ ِو

 1 02 الخ٢ٙحر وأهىاِه. 11

 1 02 الّملُاث الّٝلُت الّلُا ، الخّلم 12

 1 02 مٙهىم  الز١اء . 13

الذاُّ٘ت: حٍّشٚ الذاُّ٘ت والخفيُٙاث املخخلٙت للذواْ٘ التي ًم٢ً خفشها في دواْ٘  14

 بُىلىحُت ٘عُىلىحُت .الاهّٙاالث : حٍّشٚ الاهّٙاالث وجفيُٙاتها املخخلٙت.
02 1 
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 دلٌل قسم التربٌة و علم النفس

 (Teaching and learning methods) طشق انتؼهُى وانتؼهى
 املخالشة.

 الّفٚ الزهجي

 الخّلم الخّاووي

 وشح ألامثلت واإلاؽ٢الث أزىاء املخالشة.

ض مدخىي اإلاادة.  اظخخذام ؼبت الاهترهذ في حٍّض

 ج٣لُٚ الىالب بخُِّىاث.، و مؽاس٠ت الىالب ومىاٜؽتهم ازىاء املخالشة.

 

 

 (Methods of assessments) طشق انتمُُى
 اليعبت اإلائىٍت وصن الخُُٝم مذة الخُُٝم أظالُب الخُُٝم ث

1 

 مً همي الاخخُاس اإلاخّذد }٠خاب 
ً
شي )مثال اخخباس جدٍش

شي مً همي ألاظئلت اإلإلٝت }٠خاب  مٕلٞ{ أو اخخباس جدٍش

ج(  مٙخىح{أو مٍض

 %75 75 ظاِت

 %5 5 دٜاةٞ 5 اخخباس ؼٙهي 2

 %5 5 وىا٥ املخالشاث بىاتي )دوسي(جُُٝم معخمش  3

ش أو جٝذي مّشك(ألاوؽىت الّلمُت ) 4  ٠خابت جٍٝش
ً
 %10 10 وؽاوان في اإلاٝشس  مثال

 %5 5 دوسٍت اإلاىاٜؽاث 5

 %100 دسحت 100 املجمُى

 (Assessment table) رذول انتمُُى

م الخُُٝم خ أظلىب الخُُٝم ٜس ( جاٍس  الخُُٝم )ألاظبُى

شي أو٥  الخُُٝم ألاو٥   الخامغ امخدان جدٍش

شي زاوي الخُُٝم الثاوي  الّاؼش امخدان جدٍش

شي زالث ونهاتي الخُُٝم الجهاتي  الخامغ ِؽش امخدان جدٍش

 (References)املشارغ .1
خ اليؽش الىاؼش ِىىان اإلاشحْ  بلذ اليؽش اإلاإلٚ جاٍس

لى٥  2014 داس اإلاعحرة ِلم الىٙغ الّام  ِمان و آخشون ساْ٘ ُِٝل الٔض

 ِمان ِبذ الشخمً ِذط ، ًىظٚ ٜىامي 2002 داس ال٢ٙش ِلم الىٙغ الّام

أظغ ِلم الىٙغ 

 الّام
ت اوي وآخشون 2003 م٢خبت ألاهجلى مفٍش  ولّذ مىفىس و أهىس الؽٜش

 

 الٝاهشة

 وشابلغ سممان دمحم الٝزافي 2000 اإلا٢خب الجامعي الخذًث ِلم الىٙغ الّام

مذخل الى ِلم 

 الىٙغ
بي 2015 داس اإلاعحرة  ِمان و آخشون مشوان واهش الِض

 مبادب ِلم الىٙغ

 
 2015 داس اإلاعحرة

 أخمذ ِبذاللىُٚ أبى أظّذ

 وظامي مدعً الخخاجىت و آخشون
 ِمان
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 دلٌل قسم التربٌة و علم النفس

 (The required capabilities to implement the courseاإليكبَبد املطهىثخ نتُفُز املمشس )

شها ث  ؤلام٣اهاث اإلاىلىب ج٘ى

 أحهضة خاظىب 1

 أحهضة ِشك 2

 مشاحْ خذًثت بم٢خبت ال٣لُت / مّمل ِلم الىٙغ 3

 د. غفاف العىىس ي الػطىش ي  ميعم اإلالشس.

 Fundamentals of Education تىصُف يمشس : أصىل انرتثُخ
 (General information) يؼهىيبد ػبيخ

 ولُت التربُت / طشابلغ |كعم التربُت وغلم الىفغ  اليلُت/ اللعم 1

ت( سمض  2  أصٌى جشبُت PSY 101 واظم اإلالشس )باللؿت الػشبُت وؤلاهجليًز

Fundamentals of Education 

 ال ًىحذ  اإلاخطلباث العابلت واإلاصاخبت للملشس )ألاظبلُاث( 3

 همُلت ظػذ الجػفشي  اظم ميعم اإلالشس  4

 حمُؼ ألاكعام في اليلُت  ألاكعام الػلمُت راث الػالكت بالبرهامج 5

عُت 2  ظاغت /أظبىع(  -الشصُذ الىلي للملشس )بالىخذة 6  وخذاث2ظاغت جذَس

غ اإلالشس  7  اللؿت الػشبُت  اللؿت اإلاعخخذمت في جذَس

  الفصل ألاوٌ ،خٍشف العىت الذساظُت/ الفصل الذساس ي )سبُؼ/ خٍشف( 8

خ وحهت اغخماد اإلالشس )مجلغ اللعم/ اليلُت/  9 جاٍس

 الجامػت/ ؾيرها(

كعم التربُت وغلم الىفغ  -ولُت التربُت–طشابلغ حامػت 

2005 

 غذد العاغاث ألاظبىغُت للملشس 

خمل الطالب 

 ألاظبىعي بالعاغاث

العاغاث   خللاث دساظُت  مىاكشت/ جطبُم 1 مداطشاث

 لُتالي
2 

  مزاهشة معخللت  غمل مُذاوي  غملي

 هىع اإلالشس 

  داغم  اخخُاسي   جخصص ي / جشبىي )مخطلب ولُت (

 (Course objectives)انذساعٍ  املمشسأهذاف  .2

ت  وجىىس مٙهىم التربُت ِبر الّفىس، خفاةق التربُت. .1  مّ٘ش

ت لشوسة التربُت مً خُث أهمُتها .2  اإلاّلم ٠ٝىة مٕحرة في املجخمْ. -ـلت التربُت بالّلىم ألاخشي  -وٌُٙتها-مّ٘ش

خُت والٙلعُٙت والاحخماُِ .3 ت ألاظغ الخاٍس  ت للتربُت في املجخمّاث الٝذًمت مّ٘ش

ت ألاـى٥ الٙلعُٙت للتربُت. .4  مّ٘ش

 أِالم ال٢ٙش الاظالمي. -أِالم ال٢ٙش التربىي الٕشبي  -جىلُذ ألاـى٥ الىٙعُت للتربُت .5

ت أهذاٗ التربُت في الىوً الّشبي .6 ِىاـش  -هٍامها -البيُت الخّلُمُت في لُبُا) أهذا٘ها -جىىس التربُت في لُبُا -مّ٘ش

 ّملُت التربىٍت(.ال

ت ِىاـش الّملُت التربىٍت: )ؤلاداسة .7 الخٝىٍم(.-اإلاّلم -الخخىُي-اإلاخّلم -مّ٘ش
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 (Course intended learning outcomes) نهربَبيذ خمشربد انتؼهى املغتهذفخ
 (Knowledge & understand) املؼشفخ وانفهى

 أن ًز٠ش الىالب  مٙهىم التربُت و خفاةفها. 1أ.

 أن ٌّٗش الىالب أهمُت التربُت للمجخمْ والٙشد. 2أ.

 أن ًز٠ش ألاظغ الّامت للتربُت. 3أ.

 والىاُّٜت.أن ٌّٗش  الىالب الٙلعٙت اإلاثالُت  4أ.

 ًز٠ش  الىالب أِالم ال٢ٙش التربىي الٕشبي. 5أ.

 (Mental skills) انزهُُخاملهبساد 

 أن ًٝاسن الىالب بحن ٘لعٙت التربُت  الىحىدًت والبرحماجُت. 1ب.

 أن ًمحز الىالب التربُت ؤلاظالمُت ًِ ٔحرها 2ب.

 أن ًٝاسن الىالب بحن أِالم ال٢ٙش التربىي ؤلاظالمي. 3ب.

 أن ًٙعش أهذاٗ التربُت في الىوً الّشبي. 4ب.

 أن ًىاٜؾ الىالب البيُت الخّلُمُت في لُبُا. 5ب.

 (Practical & professional skills) املهبساد انؼًهُخ واملهُُخ
خي في دساظت التربُت 1ج.  ًخدبْ الخىىس الخاٍس

ً ٘لعٙخه التربىٍت ٠مّلم 2ج.  ٜادسا ِلى ج٣ٍى

ً الّشب اإلاعلمحن في ال٢ٙش التربىي ًٝذس حهىد  3ج.  اإلا٢ٍٙش

 ًيخٝذ البيُت الخّلُمُت  في الىوً الّشبي. 4ج.

 (Generic and transferable skills) واملُمىنخ ؼبيخانهبساد امل

شي والؽٙىي  1د.  أن ٣ًىن الىالب ٜادسا ِلى الاجفا٥ والخىاـل الخدٍش

 الخٝىُت الخذًثت .أن  ٣ًىن الىالب ٜادسا ِلى اظخخذام وظاةل  2د.

ً التربىٍحن ؤلاظالمُحن مً خال٥ ِشك مشتي. 3د. ُٝم ئظهاماث أخذ اإلا٢ٍٙش  ًدلل ٍو

خٝبل الىٝذ البىاء 4د.  ٌّمل بشوح الٍٙشٞ ٍو

 (Course contents)حمتىي املمشس 
 مداطشة غذد العاغاث اإلاىطىع الػلمي م

 1 02 واـىالخامٝذمت: التربُت مىٍىس ِام )مٙهىم التربُت لٕت  1

 1 02 التربُت. خفاةق–جىىس مٙهىم التربُت ِبر الّفىس  1

 1 02 اإلاّلم ٠ٝىة مٕحرة في مجخمّه(.-ـلت التربُت بالّلىم ألاخشي -وٌُٙتها-أهمُتها-لشوسة التربُت  3

4 
- التربُت في املجخمّاث الٕشبُت الٝذًمت-ألاظغ الّامت للتربُت )التربُت في املجخمّاث الٝذًمت 

 التربُت في ِفش الجهمت(.
02 1 

 1 02 ألاـى٥ الٙلعُٙت للتربُت: الٙلعٙت اإلاثالُت 5

 1 02 الٙلعٙت الىبُُّت. -الٙلعٙت الىاُّٜت 6

 1 02 الٙلعٙت البرحماجُت–الٙلعٙت الىحىدًت - 7
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 1 02 أِالم ال٢ٙش التربىي الّشبي وؤلاظالمي(.-الٙلعٙت ؤلاظالمُت  8

 1 02 التربُت مً اإلاىٍىس الٕشبي.-اإلاإظعاث التربىٍت -الىٙعُت للتربُت ألاـى٥  9

 1 02 حىن دًىي(. -بعخالىهضي -أِالم ال٢ٙش التربىي الٕشبي )حان حاٟ سوظى  10

11 
أبً -أِالم ال٢ٙش التربىي ؤلاظالمي )الٕضالي-أظالُبها-أهذا٘ها-التربُت ؤلاظالمُت ٘لعٙتها 

 .خلذون(
02 1 

 1 02 التربُت في الىوً الّشبي:)جىىس التربُت في لُبُا.أهذاٗ  12

 1 02 ِىاـش الّملُت التربىٍت(.-هٍامها-البيُت الخّلُمُت في لُبُا:)أهذا٘ها 13

 1 02 الخٝىٍم(.-اإلاّلم-الخخىُي-اإلاخّلم-ِىاـش الّملُت التربىٍت:)ؤلاداسة 14

 (Teaching and learning methods) طشق انتؼهُى وانتؼهى
 ..املخالشاث واإلاىاٜؽت أزىاء املخالشة.

 (Methods of assessments) طشق انتمُُى

 هدة التقيين أسبليب التقيين ث
وزى 

 التقيين
 النسبت الوئويت

1 
 مً همي الاخخُاس اإلاخّذد }٠خاب 

ً
شي )مثال اخخباس جدٍش

شي مً همي ألاظئلت اإلإلٝت   مٕلٞ{ أو اخخباس جدٍش
 %75 75 ظاِت

 %5 5 دٜاةٞ 5 ؼٙهياخخباس  2

 %5 5 وىا٥ املخالشاث جُُٝم معخمش بىاتي )دوسي( 3

ش أو جٝذي مّشك(ألاوؽىت الّلمُت ) 4  ٠خابت جٍٝش
ً
 %10 10 وؽاوان في اإلاٝشس  مثال

 %5 5 دوسٍت اإلاىاٜؽاث 5

 %100 دسحت 100 املجمُى

 (Assessment table) رذول انتمُُى
م الخُُٝم خ أظلىب الخُُٝم ٜس ( جاٍس  الخُُٝم )ألاظبُى

 ألاظبُى الخامغ   هفٙي أو٥  الخُُٝم ألاو٥ 

 ألاظبُى الّاؼش  هفٙي زاوي  الخُُٝم الثاوي

 ألاظبُى الخامغ ِؽش  نهاتي الخُُٝم الجهاتي

 (References)املشارغ 

 اإلاإلٚ اليسخت الىاؼش ِىىان اإلاشاحْ
م٣ان 

 جىاحذها

خُت والاحخماُِت  والىٙعُت أـى٥ التربُت الخاٍس

 والٙلعُٙت
 ِمان دمحم خعً الّماًشة 2010 داس اإلاعحرة

 ِمان ِىن الخفاوهت 2014 داس اإلاعحرة مذخل ئلى التربُت

 2007 داس اإلاعحرة اججاهاث خذًثت في التربُت

ُٞ  ِاٗس ج٘ى

الخت ِبذ هللا  ـو

 

 ِمان
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 أـى٥ التربُت الاظالمُت

 
 ِمان ظُّذ اظماُِل ِلي 2010 داس اإلاعحرة

 ِمان مدعً ِلي ِىُت 2010 داس اإلاىاهج التربُت الخذًثت وهٍم الخّلُم أظغ

 أـى٥ التربُت
داس ال٢خب 

 الجذًذة
 وشابلغ أخمذ الٙىِؾ 2004

اك دمحم ِثمان ٠ؽمشي  1997 م٢خبت الّب٣ُان مٝذمت في أـى٥ التربُت  الٍش

 www.earlychildhood.com./Articales مىاْٜ اهترهذ

 (The required capabilities to implement the courseاإليكبَبد املطهىثخ نتُفُز املمشس )

شها   ث  ؤلام٣اهاث اإلاىلىب ج٘ى

 أحهضة خاظىب 1

 أحهضة ِشك 2

 ال٣لُتمشاحْ خذًثت بم٢خبت  3

 همُلت ظػذ الجػفشي د.  ميعم اإلالشس.

 Developmental Psychology تىصُف يمشس : ػهى انُفظ االستمبئٍ

 ػهى انُفظ االستمبئٍ
لم الىٙغوشابلغ –التربُت  ال٣لُت/ الٝعم/ البرهامج اإلاعإو٥ ًِ اإلاٝشس  1  / ٜعم التربُت ِو

ت( 2 حًز الّشبُت وؤلاهجل )باللٕت  اإلاٝشس   ِلم الىٙغ الاسجٝاتي Psy 203 سمض  واظم 

Developmental Psychology 

 Psy 100 اإلاخىلباث العابٝت واإلافاخبت للمٝشس )ألاظبُٝاث( 3

 سحاء سممان ِبذالىبي اظم ميعٞ اإلاٝشس  4

لم الىٙغ ألاٜعام الّلمُت راث الّالٜت بالبرهامج 5  ٜعم التربُت ِو

ُذ ال٢لي للمٝشس )بالىخذة 6 (  -الـش  ظاِخان–وخذاث  2 ظاِت /أظبُى

غ اإلاٝشس  7  الّشبُت اللٕت اإلاعخخذمت في جذَس

 الٙفل الثاوي / سبُْ  العىت الذساظُت/ الٙفل الذساس ي )سبُْ/ خٍشٚ( 8

خ وحهت اِخماد اإلاٝشس )مجلغ الٝعم/ ال٣لُت/ الجامّت/  9 جاٍس

 ٔحرها(

لم  2005  -التربُت١لُت –حامّت وشابلغ  ٜعم التربُت ِو

 الىٙغ

 غذد العاغاث ألاظبىغُت للملشس 

خمل الىالب ألاظبىعي 

 بالعاِاث

العاِاث   خلٝاث دساظُت  مىاٜؽت/ جىبُٞ 2 مدالشاث

 لُتال٣
2 

  مزا٠شة معخٝلت  ِمل مُذاوي  ِملي

 هُى اإلاٝشس 

  داِم  اخخُاسي   جخفص ي / ِام

 

http://www.earlychildhood.com./Articales
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 (Course objectives)انذساعٍ أهذاف املمشس 

 ج٢خب ألاهذاٗ الّامت للمٝشس في ـُٕت املخشحاث التي ًٙترك أن ٢ًدعبها الىالب بّذ ئ٠ما٥ اإلاٝشس بىجاح.

 ٣ًىن الىالب ٜذ ا٠دعب الخبراث الخالُت:

ت والخىبُُٝت لذساظت ِلم هٙغ الىمى . .1  مٙهىم الىمى، مىالب الىمى، ٜىاهحن الىمى . الاهمُت الىٍٍش

 ِىامل أخشي (. –الّىامل البُئُت  –الّىامل الىسازُت  -اإلاإزشة في ِملُت الىمىالّىامل  .2

خي  .3 ٙي  –مىاهج البدث في ِلم هٙغ الىمى:) اإلاىهج الخاٍس بي  –اإلاىهج الـى  .اإلاىهج ؤلا١لُي٣ُي ( –اإلاىهج  الخجٍش

اإلاهذ  لتمشخ -مشخلت الىلُذ –ىحن مشخلت الج :مشاخل همى الىٙل ومٍاهشه والٙشوٛ بحن الجيعحن ، وجىبُٝاجه التربىٍت  .4

 .مؽ٢الث الىٙىلت -اإلاخأخشةمشخلت الىٙىلت  -مشخلت الىٙىلت الىظىي -مشخلت الىٙىلت اإلاب٢شة –

ت والخىبُُٝت لذساظت  ألهمُت -مىالب الىمى في مشخلت اإلاشاهٝت -الخٍّشٚ -اإلاٙهىم –مشخلت اإلاشاهٝت  .5 الىٍٍش

 .ظ٣ُىلىحُت اإلاشاهٝت

 .ِىامل أخشي ( –الّىامل البُئُت  –همى شخفُت اإلاشاهٞ : ) الّىامل الخُىٍت  الّىامل اإلاإزشة في .6

 -مشخلت اإلاشاهٝت اإلاب٢شة–مشاخل همى اإلاشاهٞ ومٍاهشه والٙشوٛ بحن الجيعحن ، وجىبُٝاجه التربىٍت : ) مشخلت البلٓى  .7

 .مؽ٢الث مشخلت اإلاشاهٝت -مشخلت اإلاشاهٝت اإلاخأخشة -مشخلت اإلاشاهٝت اإلاخىظىت

 (Course intended learning outcomes)شربد انتؼهى املغتهذفخ نهربَبيذ خم

 ان ٌؽشح الىالب مٙهىم الىمى مىالب الىمى، ٜىاهحن الىمى 1أ.

ت والخىبُُٝت لذساظت ِلم هٙغ الىمى . 2أ.  أن ٌعخّشك الىالب الاهمُت الىٍٍش

 ِىامل أخشي (. –الّىامل البُئُت  –الّىامل الىسازُت  -أن ٌعخيخج الىالب الّىامل اإلاإزشة في ِملُت الىمى 3أ.

خي وجىبُٝه في ِلم هٙغ الىمى.  4أ.  أن ًىاٜؾ الىالب اإلاىهج الخاٍس

 أن ًىاٜؾ الىالب اإلاىهج الىـٙي وجىبُٝه في ِلم هٙغ الىمى. 5أ.

بي وجىبُٝه في ِلم هٙغ الىمى.  6أ.  أن ًىاٜؾ الىالب اإلاىهج  الخجٍش

 أن ًز٠ش الىالب مشاخل همى الىٙل .  7أ.

 أن ٌعخخلق الىالب  أهم مؽ٢الث الىٙىلت 8أ.

ّٗش الىالب مشخلت اإلاشاهٝت  . 9أ. ٌُ  أن 

 أن ٌؽشح الىالب مىالب الىمى في مشخلت اإلاشاهٝت . 10أ.

ت والخىبُُٝت لذساظت ظ٣ُىلىحُت اإلاشاهٝت. 11أ.  أن ًىاٜؾ الىالب الاهمُت الىٍٍش

 ًىضح الىالب أهم الّىامل اإلاإزشة في همى شخفُت اإلاشاهٞ :أن  12أ.

 (Mental skills) املهبساد انزهُُخ

ت والخىبُُٝت لذساظت ظ٣ُىلىحُت اإلاشاهٝت. 1ب.  أن ًدلل الىالب الاهمُت الىٍٍش

 –الّىامل البُئُت  –) الّىامل الخُىٍت  : أن ًٝاسن بحن الّىامل اإلاإزشة في همى شخفُت اإلاشاهٞ مً خُث  2ب.

 ِىامل أخشي (

 أن ًٝاسن بحن مٍاهش الىمى  والٙشوٜاث بحن الجيعحن .  3ب.

 أن ًٝاسن الىالب بحن مشخلت اإلاشاهٝت اإلاخىظىت ومشخلت اإلاشاهٝت اإلاخأخشة في مٍاهش الىمى. 4ب.

 اإلاشاهٝت.أن ًمحز بحن مؽ٢الث مشخلت الىٙىلت ومؽ٢الث مشخلت  5ب.
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 (Practical & professional skills) املهبساد انؼًهُخ واملهُُخ
 أن ًفمم ِشك مشتي ٌؽشح ُ٘ه مىالب الىمى في مشخلت الىٙىلت 1ج.

خي  2ج.  –أن ًفمم الىالب خىت بدث ٌعخخذم ٘حها أخذ مىاهج البدث في ِلم هٙغ الىمى:) اإلاىهج الخاٍس

بي –اإلاىهج الىـٙي   اإلاىهج ؤلا١لُي٣ُي ( – اإلاىهج  الخجٍش

 ٌؽشح الىالب أخذ مؽا١ل الىٙىلت ١الخبى٥ الالئسادي مً خال٥ ِشك مشتي.   .أن 3ج.

بحن ألُت الخّامل مّها. 4ج.  أن ًدىاو٥ بالؽشح أخذ مؽ٢الث مشخلت اإلاشاهٝت ٍو

 (Generic and transferable skills) املهبساد انؼبيخ واملُمىنخ

 اإلاؽ٢الث  اإلاخّذدة في مشخلت الىٙىلت ووٛش الخّامل مّها و ِالحها. أن ًمحز الىالب بحن 1د.

 أن ٌعخىُْ  الىالب جىٌُٚ الخىبُٝاث التربىٍت في الخّامل مْ الىالب في مشخلت اإلاشاهٝت . 2د.

 

 (Course contents)حمتىي املمشس 
 

غذد  اإلاىطىع الػلمي م

 العاغاث

 املحاطشة

 1 2 مٙهىم الىمى. 1

2 
 الىمى، ٜىاهحن الىمى .مىالب 

ت والخىبُُٝت لذساظت ِلم هٙغ الىمى .    الاهمُت الىٍٍش

2 

 

1 

 

 1 2  (ِىامل أخشي  –الّىامل البُئُت  –الّىامل الىسازُت  -الّىامل اإلاإزشة في ِملُت الىمى 3

4 

 مىاهج البدث في ِلم هٙغ الىمى:

خي       اإلاىهج   –اإلاىهج الىـٙي  –) اإلاىهج الخاٍس

بي        اإلاىهج ؤلا١لُي٣ُي ( –الخجٍش

2 

 

 

1 

 

 

5 
 مشاخل همى الىٙل ومٍاهشه والٙشوٛ بحن الجيعحن ، وجىبُٝاجه التربىٍت :

 مشخلت الىلُذ –) مشخلت الجىحن     

2 

 

1 

 

 1 2 مشخلت الىٙىلت اإلاب٢شة –مشخلت اإلاهذ  6

 1 2 مشخلت الىٙىلت الىظىي 7

 1 2 اإلاخأخشة مشخلت الىٙىلت  8

 1 2 مؽ٢الث الىٙىلت 9

 1 2 الخٍّشٚ -اإلاٙهىم –مشخلت اإلاشاهٝت  10

 مىالب الىمى في مشخلت اإلاشاهٝت . 11

ت والخىبُُٝت لذساظت ظ٣ُىلىحُت اإلاشاهٝت.    الاهمُت الىٍٍش

2 1 

 الّىامل اإلاإزشة في همى شخفُت اإلاشاهٞ : 12

 ِىامل أخشي ( –الّىامل البُئُت  –) الّىامل الخُىٍت       

2 1 
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 دلٌل قسم التربٌة و علم النفس

)           مشاخل همى اإلاشاهٞ ومٍاهشه والٙشوٛ بحن الجيعحن ، وجىبُٝاجه التربىٍت :      13

 (مشخلت اإلاشاهٝت اإلاب٢شة.–ٓى مشخلت البل

2 1 

 1 2 مشخلت اإلاشاهٝتمؽ٢الث   -مشخلت اإلاشاهٝت اإلاخأخشة -مشخلت اإلاشاهٝت اإلاخىظىت 14

 

 (Teaching and learning methods) طشق انتؼهُى وانتؼهى
اساث اإلاُذاهُت/ ألاوؽىت  ًجب جدذد ألاظالُب والىٛش  اإلاعخخذمت في جذَسغ اإلاٝشس، مثل : املخالشاث/ الٍض

 اإلاّملُت/ حمْ اإلاّلىماث/ دساظت الخالت وخلٝاث اإلاىاٜؽت.....ئلخ.

 املخالشة

 الّفٚ الزهجي

 الخّلم الخّاووي

 وشح ألامثلت واإلاؽ٢الث أزىاء املخالشة.

ض مدخىي اإلاادة.  اظخخذام ؼبت الاهترهذ في حٍّض

 مؽاس٠ت الىالب ومىاٜؽتهم ازىاء املخالشة.

 ج٣لُٚ الىالب بخُِّىاث.

 

 (Methods of assessments) طشق انتمُُى
 اليعبت اإلائىٍت وصن الخلُُم مذة الخلُُم أظالُب الخلُُم ث

 مً همي الاخخُاس اإلاخّذد }٠خاب  1
ً
شي )مثال اخخباس جدٍش

شي مً همي ألاظئلت اإلإلٝت }٠خاب  مٕلٞ{ أو اخخباس جدٍش

ج(  مٙخىح{أو مٍض

 %75 75 ظاِت

 %5 5 دٜاةٞ 5 اخخباس ؼٙهي 2

 %5 5 وىا٥ املخالشاث جُُٝم معخمش بىاتي )دوسي( 3

ش أو جٝذي ألاوؽىت الّلمُت ) 4  ٠خابت جٍٝش
ً
 %10 10 وؽاوان في اإلاٝشس  مّشك(مثال

 %5 5 دوسٍت اإلاىاٜؽاث 5

 %100 دسحت 100 املجمُى            

 (Assessment table) رذول انتمُُى
 ًجب جدذًذ اإلاىاُِذ التي ًخم ئحشاء الخُُٝم بها أزىاء العىت الذساظُت/ الٙفل الذساس ي.

خ الخلُُم )ألاظبىع( أظلىب الخلُُم سكم الخلُُم  جاٍس

 الخامغ هفٙي أو٥  الخُُٝم ألاو٥ 

 الّاؼش هفٙي زاوي الخُُٝم الثاوي

 نهاًت الاظبُى نهاتي الخُُٝم الجهاتي
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 (References)املشارغ 
خ اليشش الىاشش غىىان اإلاشحؼ  بلذ اليشش اإلاإلف جاٍس

ِلم هٙغ الىمى 

 الىٙىلت واإلاشاهٞ

ماوي  2014 داس اإلاعحرة  ِمان دمحم ِىدة الٍش

 مفش خامذ صهشان 2005 ِالم ال٢خب الىمىِلم هٙغ 

ِلم هٙغ الىمى مً 

مشخلت الجىحن ئلى 

 اإلاعىحن

ت  الٝاهشة خىب أما٥ ـادٛ و ٘إاد أبى 2009 م٢خبت ألاهجلى مفٍش

 (The required capabilities to implement the courseاإليكبَبد املطهىثخ نتُفُز املمشس )

 ؤلامياهاث اإلاطلىب جىفشها ث

 أحهضة خاظىب 1

 مشاحْ خذًثت بم٢خبت ال٣لُت/ أحهضة ِشك 2

 سحاء سمظان غبذالىبي د. . ميعم اإلالشس.
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 دلٌل قسم التربٌة و علم النفس

 تىصُف يمشس طشائك انتذسَظ انؼبيخ
General Teaching Methods  

 

 ولُت التربُت طشابلغ / كعم التربُت وغلم الىفغ اإلالشس اليلُت/ اللعم/ البرهامج اإلاعإوٌ غً  1

ت( 2  General Teaching طشق الخذَسغ الػامت سمض واظم اإلالشس )باللؿت الػشبُت وؤلاهجليًز

Methods 201 PSY 

 PSY 101أصـــــــــــــٌى التربُت  اإلاخطلباث العابلت واإلاصاخبت للملشس )ألاظبلُاث( 3

 د. البشير الهادي اللشكىطي اظم ميعم اإلالشس  4

 حمُؼ ألاكعام  الػلمُت باليلُت ألاكعام الػلمُت راث الػالكت بالبرهامج 5

 / أظبىعظاغخان  -وخذاث  2 ظاغت /أظبىع(  -الشصُذ الىلي للملشس )بالىخذة 6

غ اإلالشس  7  اللؿت الػشبُت اللؿت اإلاعخخذمت في جذَس

  سبُؼالفصل الثاوي /  )سبُؼ/ خٍشف(العىت الذساظُت/ الفصل الذساس ي  8

خ وحهت اغخماد اإلالشس )مجلغ اللعم/ اليلُت/ الجامػت/  9 جاٍس

 ؾيرها(

كعم التربُت  2005  -ولُت التربُت–حامػت طشابلغ 

 وغلم الىفغ

 غذد العاغاث ألاظبىغُت للملشس 

خمل الىالب 

 ألاظبىعي بالعاِاث

العاِاث  1 خلٝاث دساظُت  مىاٜؽت/ جىبُٞ 1 مدالشاث

 لُتال٣
 2 

  مزا٠شة معخٝلت  ِمل مُذاوي - ِملي

 هىع اإلالشس 

  داِم  اخخُاسي  وّم جخفص ي       ِام

 

 (Course objectives)انذساعٍ املمشس أهذاف

ت اإلاشجبىت بالخذَسغ وأظالُبه التي حعاِذهم في   .1 ُت والىحذاهُت واإلاهاٍس ٢ًدعب الىالب بّن حىاهب الخّلُم اإلاّ٘ش

 مىاهج الخّلُم الّام. جذَسغ

 .الخذَسغ مهىت جخىلبها ؤلاًجابُت التي والاججاهاث ألاخالُٜت ًخفٚ الىالب بالُٝم .2

غ الخذًثت التي جإ٠ذ وؽاه اإلاخّلمحن و  .3 وجشاعي الٙشوٛ  همتئًجابًُمخل٤ الىالب الٝذسة ِلى اظخخذام وشاةٞ الخذَس

 الٙشدًت بُجهم.

ُت والىحذاهُت وٝىم الىالب بفُأت ألاهذاٗ العلى٠ُت ً .4  الىٙسخش٠ُت(. في مجاالتها املخخلٙت ) اإلاّ٘ش

 لذًه الٝذسة ِلى الخخىُي الّٙا٥ ) الُىمي والٙفلي والعىىي( .5

 ًمخل٤ الٝذسة ِلى  ؤلاداسة الفُٙت الّٙالت . .6
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 Course intended learning)نهربَبيذ خمشربد انتؼهى املغتهذفخ

outcomes) 
 

 (Knowledge & understand)املؼشفخ وانفهى

 أن ٌػذد الطالب اإلاػلم خصائص وصفاث وواحباث اإلاػلم الىاجح 1أ.

لت والخذَسغ 2أ.  أن ٌػشف الطالب مفهىم الطٍش

غ الحذًثت 3أ.  أن ًخػشف الطالب  غلى اظتراجُجُاث الخذَس

لت الخذَسغ 4أ.  أن ًدذد الطالب مػاًير اخخُاس طٍش

 ألاهذاف العلىهُت وطشق جدلُلها وكُاظها وصُاؾتهاأن ًخػشف الطالب  غلى  5أ.

 أن ٌعخيخج خصائص الخخطُط الفػاٌ 6أ.

 خذَسغ .الالخػشف غلى أهم الاججاهاث الحذًثت في  7أ.

 (Mental skills) انزهُُخ املهبساد

 أن ًميز الطالب بين ألاهذاف الػامت والخػلُمُت والعلىهُت. 1ب.

 ئغذاد الذسط الجُذ.أن ٌعخيخج الطالب خطىاث  2ب.

 أن ًلاسن بين الخطت العىىٍت والفصلُت والُىمُت. 3ب.

 أن ًلاسن الطالب بين اظتراجُجُاث الخذَسغ مً خُث اإلاضاًا والػُىب. 4ب.

ت. 5ب.  أن ًميز بين اإلاشىالث الصفُت و ؤلاداٍس

 (Practical & professional skills) املهبساد انؼًهُخ واملهُُخ
ت ( 1ج.  أن ًصىؽ الطالب أهذافا ظلىهُت مخىىغت )مػشفُت ووحذاهُت ومهاٍس

 أن ًخطط  الطالب اإلاػلم لبػع الذسوط اإلالشسة بمشاخل الخػلُم الػام خعب جخصصه. 2ج.

ض. 3ج. غ والتهُئت الزهىُت والخػٍض  أن ًلذم الطالب اإلاػلم غشوطا حُذة لبػع مهاساث الخذَس

 مً أظالُب غشض الذسط لجذب اهدباه اإلاخػلمين.أن ًىىع الطالب اإلاػلم  4ج.

 أن ًصىؽ الطالب اإلاػلم اظئلت صفُت مخىىغت جثير جفىير اإلاخػلمين وجظمً جفاغلهم في الذسط. 5ج.

 (Generic and transferable skills) واملُمىنخ ؼبيخانهبساد امل
اث ألاظاظُت    في مجاٌ الخذَسغأن ًظهش الطالب اإلاػلم فهما غمُلا للمفاهُم والىظٍش

 أن ًطبم الطالب اإلاػلم اللُم اإلاهىُت في حمُؼ اإلاىاكف الخػلُمُت مؼ جشظُخ اخترام الزاث والثلت في الخذَسغ همهىت. 2د.

أن ًىىن الطالب كادسا غلى الخخطُط والخىفُز والخلىٍم لظمان فػالُت الخػلُم والخػلم باظخخذام أظالُب مخىىغت جدلم  3د.

 الخػلم وحػضص الخفىير الىاكذ.أكص ى كذس مً 

غ وحعاهم في ئداسة بِئت الخػلم 4د.  أن ًىىن الطالب اإلاػلم  كادسا غلى اظخخذام الخىىىلىحُا الحذًثت بطشق جذغم الخذَس

لت فشدًت وحماغُت 5د.  .أن ًظهش الطالب اإلاػلم حىدة اللُادة الفػالت في ئداسة الصف والخػاون مؼ صمالء الػمل والخىاصل بطٍش
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 (Course contents)حمتىي املمشس 
 مدالشة ِذد العاِاث اإلاىلُى الّلمي م

 01 02 اإلاّلم خفاةفه وـٙاجه واحباجه 1

غ  2 ٝت والخذَس  01 02 مٙهىم الىٍش

ٝت الجُذة وأظعها ومّاًحر اخخُاسها 3  01 02 ممحزاث الىٍش

ت للّملُت  4  01 02 الخّلُمُتحٍّشٚ ألاهذاٗ وأهمُت جدذًذها ١ىنها لشوٍس

 01 02 الخىبُٝاث التربىٍت لؤلهذاٗ العلى٠ُت خعب جفيُٚ بلىم / املجا٥ اإلاّشفي  5

 01 02 املجا٥ الاهّٙالي)الىحذاوي( جىبُٝاث جشبىٍت 6

 01 02 املجا٥ الىٙغ خش١ي )اإلاهاسي( جىبُٝاث جشبىٍت، 7

غ الّامت :املخالشة ،اإلاىاٜؽت  8  01 02 همارج لبّن وٛش الخذَس

غ الّامت :الاظخٝشاء. 9  01 02 همارج لبّن وٛش الخذَس

ٝت الُٝاط ،الخّلم الخّاووي. 10  01 02 وٍش

 01 02 الا٠دؽاٗ ، خل اإلاؽ٢الث .  11

 01 02 اظخخذام الخاظب آلالي في الخّلُم(. 12

 01 02 اهىاِه –الخخىُي للخذَسغ وجدمحره مّىاه  13

 01 02 جٝىٍم هخاةج الخّلم. 14

 (Teaching and learning methods) طشق انتؼهُى وانتؼهى
ُت. .1 ت والخبراث اإلاّ٘ش شك اإلاٙاهُم الىٍٍش  املخالشة لبُان ِو

 اإلاىاٜؽت والخىاس. .2

 الخّلم الزاحي. .3

 مىرحُتالخّلم اإلافٕش : بّشك دسوط ه .4

 (Methods of assessments) طشق انتمُُى

 وصن الخُُٝم مذة الخُُٝم أظالُب الخُُٝم ث
اليعبت 

 اإلائىٍت

 %5 5 دٜاةٞ 5 ىي ٜبلياخخباس ؼٙ 1

 %50 50 ظاِت (ج٣ىٍجيجُُٝم معخمش بىاتي ) 2

 %5 5 دٜاةٞ 5 ىي بّذياخخباس ؼٙ 3

 %40 40 دُٜٝت30 أوؽىت و مىاٜؽاث ِلمُت 4

 %100 دسحت 100 املجمُى            

 (Assessment table) رذول انتمُُى
 ًخم ئحشاء الخُُٝم بها أزىاء العىت الذساظُت/ الٙفل الذساس ي.ًجب جدذًذ اإلاىاُِذ التي 

م الخُُٝم ( أظلىب الخُُٝم ٜس خ الخُُٝم )ألاظبُى  جاٍس

شي + ملٚ ؤلاهجاص)ـُأت ألاهذاٗ  بمخخلٚ  الخُُٝم ألاو٥  امخدان جدٍش

 ئِذاد دسط همىرجي( -مجاالتها

 الخامغ

شي  ثاويالخُُٝم ال  الّاؼش امخدان جدٍش

شي  الجهاتيالخُُٝم   نهاًت الٙفل امخدان جدٍش
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 (References)املشارغ
 م٣ان جىاحذها اإلاإلٚ اليسخت الىاؼش ِىىان اإلاشاحْ

ىوي 2018  مز٠ـشة وٛش الخذَسغ  م٢خبت ال٣لُت البؽحر الٜٝش

غ الّامت داس اإلاعحرة لليؽش  وشاةٞ الخذَس

 والخىصَْ

ُٞ اخمذ مشعي 2005  اإلا٢خبت ج٘ى

غ الّامت ت وٛش الخذَس  خاسحُتم٢خبت  دمحم ِبذ الٝادس أخمذ 1998 الجهمت اإلافٍش

 م٢خبت خاسحُت الخاَ٘ ظالمت ِبذ 2002 الُاصوسي  أظاظُاث في جفمُم الخذَسغ

غ )جدلُل الّملُت  مذخل ِلم الخذَس

 الخّلُمُت(

ج 2003 داس ال٢خاب الجامعي  الّحن دمحم الذٍس

 الٍشاك ئظماُِل ـبري دمحم ماهش 2008 م٢خبت الشؼذ الخذَسغ مبادةه ومهاساجه

غ الهادٗ ج 2004 داس ال٢خاب الجامعي الخذَس  الّحن دمحم الذٍس

غ الّامت الّض، ظالمت  ِاد٥ أبى 2009 داس الثٝا٘ت وشاةٞ الخذَس

 وآخشون

 

غ الّٙا٥  ِمان دمحم الخضاِت وآخشون 2011 داس الفٙاء وشاةٞ الخذَس

غ اإلاّاـشة  الٝاهشة ظىهُا هاهم 2012 ِالم ال٢خب وشاةٞ الخذَس

غ الّامت ُٞ أخمذ مشعي 2013 داس اإلاعحرة لليؽش وشاةٞ الخذَس  ِمان ج٘ى

غ في الٝشن الخادي  أظاظُاث الخذَس

ً  والّؽٍش

ان ِبُذاث وظهُلت أبى  2014 داس ال٢ٙش لليؽش رٜو

 العمُذ

 ِمان

 (The required capabilities to implement the courseاإليكبَبد املطهىثخ نتُفُز املمشس )
شها ث  مالخٍاث ؤلام٣اهاث اإلاىلىب ج٘ى

، وجخىا٘ش بها واوالث معخذًشة مً أحل جُّٙل ِذد مً ٜاِاث خذًثت مجهضة الظخخذام الخٝىُاث 1

غ اإلاىاظبت.  وٛش الخذَس

 

 حهاص واخذ أحهضة ال٢مبُىجش بملخٝاجه 2

 حهاص واخذ (Data Showحهاص الّشك ) 3

 واخذ الؽٙاُ٘اثحهاص ِشك  4

 البشير الهادي اللشكىطيميعم اإلالشس. د. 
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 تىصُف يمشس : األعظ انؼبيخ نهًُبهذ
Basics of Curriculums 

 
ذاد التربىي  ال٣لُت/ الٝعم/ البرهامج اإلاعإو٥ ًِ اإلاٝشس  1 لم الىٙغ /بشهامج ؤلِا  ١لُت التربُت / ٜعم التربُت ِو

ت(سمض واظم اإلاٝشس )باللٕت  2  PSY Basics  Of  Curriculums  202   التربىٍتأظغ اإلاىاهج    الّشبُت وؤلاهجلحًز

 PSY 100ِلم الىٙغ الّام  - PSY 200ِلم الىٙغ الاسجٝاتي   اإلاخىلباث العابٝت واإلافاخبت للمٝشس )ألاظبُٝاث( 3

ذان اظم ميعٞ اإلاٝشس  4  هادًت اإلابروٟ ِس

 حمُْ ألاٜعام ب٣لُت التربُت / وشابلغ  بالبرهامجألاٜعام الّلمُت راث الّالٜت  5

ُذ ال٢لي للمٝشس )بالىخذة 6 (  -الـش ُا )  ظاِت /أظبُى  ظاِت  في ألاظبُى (  02وخذجان أظبِى

غ اإلاٝشس  7  اللٕت الّشبُت  اللٕت اإلاعخخذمت في جذَس

 الٙفل الثالث / خٍشٚ العىت الذساظُت/ الٙفل الذساس ي )سبُْ/ خٍشٚ( 8

خ وحهت اِخماد اإلاٝشس )مجلغ الٝعم/ ال٣لُت/ الجامّت/  9 جاٍس

 ٔحرها(

 2005حامّت وشابلغ  / 

ُت للمٝشس   ِذد العاِاث ألاظبِى

خمل الىالب ألاظبىعي 

 بالعاِاث

العاِاث  -- خلٝاث دساظُت -- مىاٜؽت/ جىبُٞ 01 مدالشاث

 لُتال٣
 ظاِت  2

 -- معخٝلت مزا٠شة -- ِمل مُذاوي -- ِملي

 اإلاٝشس  هُى

  داِم  اخخُاسي     جخفص ي  ِام 

 

 (Course objectives)انذساعٍ املمشس أهذاف

 

 .  أهمُت دساظت ِلم اإلاىاهج  و ِلى اإلاٙاهُم اإلاشجبىت باإلاىهج اإلاذسس ي  الخّٗش  .1

ىامل جىىٍشه وجدعِىه    اإلاٝاسهت .2 خُت ، ِو اجه، واإلاشاخل الخاٍس  بحن الاججاهاث الشةِعُت خى٥ مٙهىم اإلاىهج اإلاذسس ي  وهٍٍش

 م٣ىهاث مىٍىمت اإلاىهج اإلاذسس ي ، والخأـُل ؤلاظالمي لها  الخّٗش ِلى .3

 مهاسة ـُأت ألاهذاٗ الخّلُمُت . ا٠دعاب .4

ت  .5  مذي ج٣امل وجذاخل ِملُاث بىاء اإلاىهج  اإلاذسس ي  مّ٘ش

 أظغ بىاء اإلاىهج اإلاذسس ي   . الخّٗش ِلى .6

 الالصمت لخدلُل اإلاىاهج اإلاذسظُت .  جىمُت اإلاهاساث .7

 . املخخلٙت لبىاء اإلاىهج اإلاذسس ي  بحن الخىٍُماث اإلاٝاسهتا٠دعاب الٝذسة ِلى  .8

ت  .9  جٝىٍم اإلاىهج اإلاذسس ي  وجىىٍشه  . مّ٘ش

 أهمُت دوسه ٠مّلم في ِملُت جٝىٍم اإلاىهج وجىىٍشه . ًٝذس .10
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 (Course intended learning outcomesخمشربد انتؼهى املغتهذفخ نهربَبيذ)
 

 (Knowledge & understand)املؼشفخ وانفهىأ: 

 أن ًىضح  الىالب أهمُت دساظت ِلم اإلاىاهج 1أ.

 أن ًدذد الّىامل التي أزشث في جىىس مٙهىم  اإلاىهج اإلاذسس ي . 2أ. 

 أن ًفٚ الىالب ِىاـش اإلاىهج وم٣ىهاجه والّالٜت بُجها 3أ.

ُت والىٙسخش٠ُت والىحذاهُت أهذاٗ حّلُمُت  ًز٠شأن  4أ. ٝت في املجاالث اإلاّ٘ش  ـُأتها وجىبُٝهاووٍش

 أن ٌؽشح  الىالب مّاًحر اخخُاس ِىاـش اإلاىهج الخّلُمي ودوسها في حىدة  املخشحاث اإلاىهج اإلاعتهذ٘ت 5أ. 

 أن ٌّذد الىالب ِملُاث بىاء اإلاىهج اإلاذسس ي 6أ. 

ُت لبىاء اإلاىهجأن ً 7أ.   ز٠ش الىالب أظغ الٙلعُٙت والتربىٍت والىٙعُت والاحخماُِت واإلاّ٘ش

 أن ًز٠ش الىالب أهم جىٍُماث بىاء اإلاىهج 8أ.

 أن ٌّذد الىالب الّىامل التي جإزش ِلى جىُٙز اإلاىهج. 9أ. 

 أن ًىضح الىالب أهمُت ِملُت جىُٙز اإلاىهج في هجاح أهذاٗ اإلاىهج اإلاذسس ي . 10أ. 

 أن ٌؽشح الىالب مٙهىم جىىٍش اإلاىهج و أظعه 11أ.

 الخىىٍش ، و ِىاةٝهأن ًٙعش الىالب مبرساث  12أ.

 أن ٌعخيخج الىالب دوس اإلاّلم في جىىٍش اإلاىاهج الذساظُت 13أ.

 (Mental skills) انزهُُخ املهبسادة: 

 للمىهجخذًث والخٝلُذي الىالب بحن اإلاٙهىم ال ىاصن أن ً 1ب.

ْ مً حىدة مخشحاث اإلا 2ب.  اإلاعتهذ٘ت ىهج اإلاذسس ي أن ٌعخيخج الىالب دوس ١ل ِىفش مً ِىاـش اإلاىهج في ٘س

 أن ٌّذ٥ الىالب ـُأت أهذاٗ ؤلاحشاةُت  في لىء ؼشوه الفُأت 3ب.

 أن ًدلل الىالب مؽ٣لت أزش  اإلاىهج الخٙي ِلى  حىدة املخشحاث الخّلُمت اإلاعتهذ٘ت 4ب.

ْ حىدة مخشحاث  5ب. اإلاىهج اإلاذسس ي  أن ًبرص الىالب الخبراث ؤلاًجابُت التي ًدىيها اإلاىهج  الخٙي ودوسها في ٘س

 اإلاعتهذ٘ت

 وجٝىٍمه وجىىٍشه وجىُٙزه  أن ًشظم الىالب آلُاث بىاء اإلاىهج 6ب.

 لُبُا ٘ي الخّلُممهىت  ٥معخٝب الهالبٌعدؽٗش  7ب.

 (Practical & professional skills) املهبساد انؼًهُخ واملهُُخد: 

عُت و  ٌؽخٞأن  1ج. ت والىحذاهُتفي  ٍفُٕهاألاهذاٗ الخذَس ُت واإلاهاٍس  معخىٍاتها اإلاّ٘ش

ت والىحذاهُتًأن  2ج. ُت واإلاهاٍس  دلل الىالب مدخىي اإلاىهج اإلاذسس ي ئلى الّىاـش اإلاّ٘ش

 مدخىي مىهج حّلُميأن ٌعخخذم الىالب ما دسظه ًِ أظغ بىاء اإلاىهج في جدلُل  3ج

 أن ٌعخخذم الىالب ما دسظه ًِ أظغ بىاء اإلاىهج لخُٝم مىهج حّلُمي أو أخذ ِىاـشه 4ج.

 في لىء جىٍُماث اإلاىهج  الىالب جىٍُم ِىاـش ومٙشداث مىهج  حّلُمي مً مىاهجىا املخلُتٌُّذ  أن  5ج
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 (Generic and transferable skills) واملُمىنخ ؼبيخانهبساد املد : 

ا وال٢تروهُا   خال٥  املخالشاث 1د. ًً ا وحعذ  أن ًخىاـل الىالب مْ صمالةه  لٕىًٍ

ٞ  وخفىـا في أزىاء  الُٝام بأبدار حماُِت 2د.  أن ٣ًىن ٜادس ِلى الّمل لمً ٍ٘ش

 أن ٌعخخذم الىالب مفادس حّلم ال٢تروهُت، ومىاْٜ حّلُمُت ِلى الىٍب راث الفلت باإلاٝشس. 3د.

 ًخم٢ً مً  ج٣ىًٍ ِالٜاث ئًجابُت مْ  الضمالء في أزىاء اإلاىاٜؽاث والّمل الخّاووي .أن  4د.

 الىالب  ِلى الّشك بأظلىب ِلميٜذسة أن  ًىىس  5د.

ُت ومهاساجه اإلاهىُت 6د.  أن ًخم٢ً مً جدمل معئىلُت البدث ًِ مّلىماث وجٝىُاث حذًذة  لخىمُت ٜذساجه اإلاّ٘ش

 (Course contents)حمتىي املمشس 

ِذد  اإلاىلُى الّلمي

 العاِاث

 مدالشة

مٙهىم اإلاىهج : مٙهىم اإلاىهج الخٝلُذي ،   -مذخل ِام خى٥ أهمُت دساظت اإلاىاهج باليعبت للمّلم 

 مٙهىم اإلاىهج الخذًث واو٣ّاظهما ِلى ِىاـش الّملُت الخّلُمُت .
02 

1 

غ  –املخخىي  –الّىاـش اإلا٣ىهت للمىهج اإلاذسس ي )ألاهذاٗ   –الىظاةل الخّلُمُت  –وٛش الخذَس

 الخأـُل ؤلاظالمي لها.  -الخٝىٍم ( والّالٜت بحن بّمها البّن  –ألاوؽىت الخّلُمُت 

02 1 

ألاهذاٗ الخّلُمُت : ماهُتها ، أهمُت جدذًذها ، مجاالتها ، معخىٍاتها ، ألاّ٘ا٥ العلى٠ُت التي  

 جىذسج جدذ ١ل معخىي ، وشاةٞ ـُأتها ، م٣ىهاث الهذٗ العلى١ي وؼشوه ـُأخه

02 1 

 1 02 :وشاةٞ ـُأت ألاهذاٗ الخّلُمُت في معخىٍاتها املخخلٙت ب٣ل مجا٥ جىبُٝاث ِملُت

 ىي : ماهُخه ، مّاًحر ،وإحشاءاث  اخخُاسه وجىٍُمه املخخ

دلُل اإلاّلم : ماهُتهما ، وـلتهم باملخخىي ، ومؽخمالتهما  بؽ٣ل مىحض ، أهمُتهما  -٠خاب اإلاذسس ي  

 باليعبت للمّلم .

02 1 

غ   مّاًحر اخخُاسها ، أهىاِها ، ٘اِلُخه في ماهُتها ،  ُت :مُلخّلوألاوؽىت والخٝىُاث اوشاةٞ الخذَس

 جدُٝٞ أهذاٗ اإلاىهج  اإلاذسس ي ، ِالٜتها ب٣ل ِىفش مً الّىاـش ألاخشي اإلا٣ىهت للمىهج . 

02 1 

الخٝىٍم : ماهُخه ، الٙٛش ًبن جٝىٍم اإلاىهج وجٝىٍم معخىي الىالب في اإلاادة الخّلُمُت ،  أهىاِه 

،وٌاةٙه ، مّاًحر الخٝىٍم وخىىاجه ، ٘اِلُخه في جدُٝٞ أهذاٗ اإلاىهج اإلاذسس ي  ، ِالٜخه ب٣ل 

 ِىفش مً الّىاـش ألاخشي اإلا٣ىهت للمىهج 

02 1 

١ل والب جىبُٝاث ِملُت : جدلُل مدخىي ال٢خاب اإلاذسس ي  في لىء ِىاـش اإلا٣ىهت للمىهج 

 جخففه بدعب

02 1 

ألاظاط  بىاء اإلاىهج : أظغ بىاء اإلاىهج اإلاذسس ي: -1ِملُاث بىاء اإلاىهج : ِملُت جفمُم اإلاىهج : 

 الٙلعٙي 

 ألاظاط الىٙس ي.   –) الٙلعٙي الّٝاةذي ، الٙلعٙي التربىي( 

02 1 

 . الّالٜت بحن ألاظغ  بّمها البّن –ألاظاط اإلاّشفي  –ألاظاط البُئي والاحخماعي 

في لىء  خعب جخفق الىالب  جىبُٝاث ِملُت : جدلُل مدخىي وخذة  مً ٠خاب مذسس ي 

  أظغ بىاء اإلاىهج  .

02 1 

اإلاىهج املخىي  -الخىٍُماث املخخلٙت لبىاء اإلاىهج ٜذًما وخذًثا :اإلاىهج الٕحر مخىي  )الخٙي(  

 اإلاٝفىد  

ت وجخممً : مىهج اإلاىاد الذساظُت اإلاىٙفلت ، مىهج اإلاىاد  جىٍُماث  التي جخمش٠ض خى٥ اإلاّ٘ش

 اإلاترابىت ، مىهج املجاالث الىاظّت .

02 1 
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 : مىهج الىخذاث الٝاةم ِلى الخبرة ، مىهج 
ً
جىٍُماث جخمش٠ض خى٥ اإلاادة الذساظُت واإلاخّلم مّا

 الىخذاث الٝاةم ِلى اإلاادة الذساظُت 

 جىٍُماث جخمش٠ض خى٥ اإلاخّلم : مىهج اليؽاه ، اإلاىهج ألالّاب ، مىهج الخّلم الزاحي

02 1 

 ِملُت جىُٙز  اإلاىهج :-2ِملُاث بىاء اإلاىهج : 

اإلابادب التي ًجب مشاِاتها ِىذ جىُٙز   ،جىُٙز اإلاىهج :ماهُخه ،ِىامل التي جإزش في جىُٙز اإلاىهج

 اإلاىهج ، دوس اإلاّلم في جىُٙز اإلاىهج 

02 1 

ِملُت جٝىٍم وجىىٍش  اإلاىهج : جٝىٍم اإلاىهج وجىىٍشه  :  ماهُخه جٝىٍم -4-3ِملُاث بىاء اإلاىهج : 

خىىاجه ِىاةٝه ، دوس اإلاّلم في ،، مبرساجه ،أظالُبه املخخلٙت  ولخىىٍش اإلاىهج اإلاذسس ي : أظعه

 جىىٍش اإلاىاهج الذساظُت.

02 1 

 (Teaching and learning methods) طشق انتؼهُى وانتؼهى

 .١ي ٢ًدعب الىالب اإلاّاٗس واإلاهاساث والاججاهاث التي وععى ئلحها مً خال٥ مٝشس أظغ اإلاىاهج  ألاظالُب والىٛش  اإلاعخخذمت  .1

ٝت املخالشة    .2 ض جز٠ش  الىالب إلاىلىِاث اإلاٝشس وٍش  لخٍّض

ٝت الّشك الّلمي .3  لّشك  جىبُٞ اإلاّاٗس التي ًخّلمها الىالب في ظُاٜاث مخخلٙت وٍش

ٝت اإلاىاٜؽت  .4  .والخىاس لخّمُٞ ٘هم الىالب للمّاٗس التي ًممجها اإلاٝشس وٍش

ٝت الخّلُم الخّاووي  .5 ض الٝذسة ِلى الاجفا٥ والخىا وٍش  ـل، وجم٢ُىه مً الٝذسة ِلى الّمل الجماعيلخٍّض

 جلخُق اإلاّاٗس التي حّلمها الىالب في مٝشس أظغ اإلاىاهج .6

 (Methods of assessments) طشق انتمُُى

 وصن الخلُُم مذة الخلُُم الخلُُم أظالُب ث
اليعبت 

ت  اإلائٍى
 مالخظاث

1 
شي  مً همي   اخخباساث مىلىُِت أو اإلاٝالُت الٝفحرة  اخخباس جدٍش

وصن جٝذًشي ًخخلٚ مً  85% 85 

 مدالش ئلى أخش 

ــ ـــــ  اخخباس ؼٙهي 2 ـــ ـــ ـــ   ــ

ــ  جُُٝم معخمش بىاتي )دوسي( 3 ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ــ

ش أو جٝذًم ِشك(ألاوؽىت الّلمُت ) 4  ٠خابت جٍٝش
ً
 مثال

 

جٝذًشي ًخخلٚ مً وصن  15% 15 

 مدالش ئلى أخش

  %100 دسحت 100 املجمُى            

 (Assessment table) رذول انتمُُى
 ًجب جدذًذ اإلاىاُِذ التي ًخم ئحشاء الخُُٝم بها أزىاء العىت الذساظُت/ الٙفل الذساس ي.

خ أظلىب الخلُُم سكم الخلُُم اليعبت مً أحمالي  الخلُُم )ألاظبىع( جاٍس

 الخلىٍم 

 ٌ  الخلُُم ألاو

ش ًخممً جدذًذ م٣ىهاث اإلاىهج  اإلاخممىت وؽاه ِملي  )جٍٝش

    في وخذة مً ٠خاب مىٙز ألخذ الذسوط(

 % 10 الاظبُى الخامغ

شي  (  %15 ألاظبُى الخامغ   اخخباس  هفٙي أو٥ )هٍشي جدٍش

 الخلُُم الثاوي

ش ًخممً جدلُل  وؽاه ِلمي مدخىي لىخذة مً ٠خاب )جٍٝش

 وجدذًذ أظغ التي بيُت ِلحها  مىٙز ألخذ الذسوط

 %10 الاظبُى الّاؼش

شي  (  %15 ألاظبُى الّاؼش    اخخباس  هفٙي زاوي )هٍشي جدٍش

شي( الخلُُم النهائي  % 50 نهاًت الٙفل اخخباس  الجهاتي )هٍشي جدٍش
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 (The required capabilities to implement the courseاإليكبَبد املطهىثخ نتُفُز املمشس )

شهاؤلا  ث  م٣اهاث اإلاىلىب ج٘ى

جخىا٘ش بها واوالث معخذًشة مً أحل جُّٙل  للمدالشاث :ٜاِت اإلاباوي 1

غ اإلاىاظبت  .ِذد مً وٛش الخذَس

 ، الز٠ُت ،واللىخاث البُاهاث ِشك :أدواث آلالي الخاظب مفادس 2

حرها والبرمجُاث   ٔو

 ِسك وؽاؽت aDaD wohs  حهاص 3

  ٢مبُوخس  حهاص

  thioa rhsoP بشهامج 

 daoPooDO tPhcojahP حهاص

  ؽٙاُ٘اث  

 

 هادًت اإلابرون سغذاند.  اإلالشس.ميعم 
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 تىصُف يمشس ػهى انُفظ انرتثىٌ
Educational Psychology 

 
 التربُت طشابلغ/ كعم التربُت وغلم الىفغ اليلُت/ اللعم/ البرهامج اإلاعإوٌ غً اإلالشس  1

ت( 2  غلم الىفغ التربىي  PSY 200 سمض  واظم اإلالشس )باللؿت الػشبُت وؤلاهجليًز

Educational Psychology 

 PSY 100- PSY  203 اإلاخطلباث العابلت واإلاصاخبت للملشس )ألاظبلُاث( 3

 معػىدة الحعُجي اظم ميعم اإلالشس  4

 حمُؼ أكعام اليلُت ألاكعام الػلمُت راث الػالكت بالبرهامج 5

 ظاغخان–وخذاث  2 ظاغت /أظبىع(  -الشصُذ الىلي للملشس )بالىخذة 6

غ اإلالشس اللؿت  7  الػشبُت اإلاعخخذمت في جذَس

 خٍشف الفصل الثالث / العىت الذساظُت/ الفصل الذساس ي )سبُؼ/ خٍشف( 8

خ وحهت اغخماد اإلالشس )مجلغ اللعم/ اليلُت/ الجامػت/  9 جاٍس

 ؾيرها(

كعم التربُت وغلم  -ولُت التربُت–حامػت طشابلغ 

 2005الىفغ 

 غذد العاغاث ألاظبىغُت للملشس 

الىالب ألاظبىعي خمل 

 بالعاِاث

العاِاث   خلٝاث دساظُت  مىاٜؽت/ جىبُٞ 1 مدالشاث

 لُتال٣
2 

  مزا٠شة معخٝلت  ِمل مُذاوي  ِملي

 هىع اإلالشس 

  داِم  اخخُاسي   جخفص ي √       ِام

 

 (Course objectives)انذساعٍ  املمشسأهذاف 

 ًٙترك أن ٢ًدعبها الىالب بّذ ئ٠ما٥ اإلاٝشس بىجاح.ج٢خب ألاهذاٗ الّامت للمٝشس في ـُٕت املخشحاث التي 

 ٣ًىن الىالب ٜذ ا٠دعب الخبراث الخالُت:

 ظ٣ُىلىحُا الخّلم. وأهذاٗ تمٙهىم وأهمُ .1

 .بع٣ُىلىحُا الخّلمم واإلابادب راث الّالٜت ُأهم اإلاٙاه .2

 وٛش البدث في ِلم الىٙغ التربىي  .3

 ٘هم ِملُت الخّلم وؼشووها. .4

اث الخّلم، و٠ُُٙت  .5 ٚ الخّلُمي.هٍٍش  الاظخٙادة مجها في اإلاٜى

ت. .6 اث الخّلم وجىبُٝاتها التربٍى  اإلاٝاسهت بحن هٍٍش

 أهمُت اهخٝا٥ أزش الخّلم حشاء ِملُت الخّلم. .7

 مٙهىم الز١اء، والٝذساث الخاـت، والٙشوٛ الٙشدًت، والّىامل اإلاإزشة ٘حهم. .8

 ا لذيهم.مٙهىم الذاُّ٘ت، وإ٠عاب الىالب مٙاهُم خىلها، و٠ُُٙت اظدثاسته .9

م التربىي، وبىاء الاخخباساث الخدفُلُتا٠دعب الىالب  .10  مهاسة الخٍٝى

ت. .11 ت الىٙعُت لخذمت الّملُت التربٍى ، واإلاٙاهُم التربٍى  جىٌُٚ اإلاّاٗس
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 (Course intended learning outcomes) نهربَبيذ خمشربد انتؼهى املغتهذفخ

 عٍكىنىجٍخ انتعهىأٌ ٌتعشف انطبنت عهى  يفهىو وأهًٍخ وأهذاف  1أ.

 طشق انجذث فً عهى انُفظ انتشثىي عهى  أٌ ٌتعشف انطبنت 2أ.

 .ثبنتعهى أهى انًفبهٍى وانًجبدئ راد انعاللخ  انطبنت ٌغتُتجأٌ  3أ.

 تعشٌف األهذاف انتشثىٌخ. أٌ ٌزكش انطبنت 4أ.

 

 أٌ ٌششح كٍف ًٌكٍ اعتثبسح دافعٍخ انطبنت َذى انتعهى. 5أ.

 

 .َظشٌبد انتعهى انطبنت ثٍٍأٌ ٌمبسٌ  6أ.

 فً انًىلف انتعهًًٍ. َظشٌبد انتعهى كٍفٍخ االعتفبدح يٍأٌ ٌغتُتج انطبنت  7أ.

 .وانمذساد انخبصخ فهىو انزكبءأٌ ٌزكش انطبنت ي 8أ.

 انفشوق انفشدٌخ ثٍٍ انًتعهًٍٍ. فهىوانطبنت انًمصىد ثًأٌ ٌىضخ  9أ.

  .انزكبء وانمذساد انخبصخ انعىايم انًؤثشح فً أٌ ٌفغش 10أ.

 بَتمبل أثش انتعهى جشاء عًهٍخ انتعهىث أٌ ٌىضخ انًمصىد 11أ.

 أٌ ٌعشف انطبنت االختجبساد انًمبنٍخ وانًىضىعٍخ. 12أ.

 (Mental skills) انزهُُخاملهبساد 

 خطىاد انًُهج انتجشٌجً فً عٍكىنىجٍب انتعهى. أٌ ٌذهم انطبنت 1ب.

 ثٍٍ َظشٌبد انتعهى يٍ خالل عًم يمبسَخ ثٍُهى. أٌ ًٌٍض انطبنت 2ب.

 األعئهخ انًمبنٍخ طىٌهخ االجبثخ يٍ دٍث انًًٍضاد وانعٍىة. أٌ ٌُتمذ انطبنت 3ب.

 ششوط اَتمبل أثش انتعهى . انطبنت غتُتجأٌ ٌ 4ب.

 ٌذهم انطبنت انتطجٍمبد انتشثىٌخ نهُظشٌبد انًعشفٍخ. أٌ 5ب.

 انعاللخ ثٍٍ خصبئص انًعهى وعًهٍخ انتعهى . انطبنت غتُتجأٌ ٌ 6ب.

 يٍ انفشوق ثٍٍ َىعً االختجبساد انتذشٌشٌخ انًمبنٍخ وانًىضىعٍخ . انطبنت ٌتذمكأٌ  7ب.

 (Practical & professional skills) املهبساد انؼًهُخ واملهُُخ

 أٌ ٌصًى انطبنت اختجبس  تذشٌشي ثبعتخذاو جهبص انذبعىة. 1ج.

 انتطجٍمبد انتشثىٌخ نُظشٌخ ثٍبجٍه ثبعتخذاو جهبص انعشض.أٌ ٌششح  2ج.

 أٌ ٌصًى انطبنت خبسطخ يعهىيبد نذسط فً تخصصه. 3ج.

 أٌ ًٌٍض  انطبنت ثٍٍ أَىاع انتعضٌض األونٍخ وانثبَىٌخ. 4ج.

  (Generic and transferable skills) واملُمىنخ ؼبيخانهبساد امل

 ثبعتخذاو اعتشاتٍجٍخ انتعهى انفشاغٍخ كأدذ انًُشطبد انعمهٍخ.أٌ ٌششح انطبنت دسط يٍ تخصصه  1د.

 أٌ ٌكتت انطبنت تمشٌشاً دىل انذافعٍخ وأثشهب فً اإلَجبص. 2د.

 أٌ ٌششح انطبنت َظشٌخ انتعهى انششطً انكالعٍكً ثبعتخذاو جهبص انعشض. 3د.

 أٌ ٌىضخ انطبنت أَىاع انمذساد انخبصخ يٍ خالل وسلخ عًم يطجىعخ. 4د.
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 (Course contents)حمتىي املمشس 
 يذبضشح عذد انغبعبد انًىضىع انعهًً 

 1 02 . حٍّشٚ الىالب بماهُت ِلم الىٙغ التربىي وأهمُخه وأهذا٘ه 1

 1 02 . مفادس اإلاّلىماث في ِلم الىٙغ التربىي  -وٛش البدث في ِلم الىٙغ التربىي : 2

 1 02 . الىٙغ التربىي وألادواث اإلاعخخذمت في البدىرالىٛش واإلاىاهج اإلاخبّت في البدث لّلم  3

 1 02 . ماهُت ألاهذاٗ وأهمُتها في الّملُت التربىٍت -ألاهذاٗ التربىٍت :  4

 1 02 . جفيُٚ ألاهذاٗ وجدذًذ مفادسها ومعخىٍاتها - 5

الٜتها بالخّلم -الذاُّ٘ت -ؼشوه الخّلم 6 ض  -الىطج. الاهّٙاالث ِو -الخٕزًت الشاحّت-وأهىاِهالخٍّض

ب اإلاش٠ض ً اإلاىصُ والخذٍس  الخىبُٝاث التربىٍت. -الخمٍش

02 1 

اث  –الخفاةق الىماةُت للخّلم  -اإلاذخالث العلى٠ُت : 7 اث الخّلم والخّلُم، جفيُٚ هٍٍش هٍٍش

 .الاسجباه الؽشوي ال٢الظ٣ُي . الخىبُٝاث التربىٍت -الخّلم 
02 1 

ت الاٜتران 8 ت املخاولت والخىأ ) زىسهذ٤ً (  -حازشي (  )الاسجباه الؽشوي ؤلاحشاتي ) ظ٢جر ( هٍٍش .  -هٍٍش

 .الخىبُٝاث التربىٍت
02 1 

ُت :  9 ت املجا٥  -الىمارج اإلاّ٘ش ت جىإلاان الخّلم ؤلاؼاسي  -هٍٍش ت الىمى اإلاّشفي بُاحُت .  –هٍٍش هٍٍش

 .الخىبُٝاث التربىٍت
02 1 

٢عىن . الخىبُٝاث التربىٍت -همىرج اوصبل  -همىرج بشوهش  -همىرج حاهُت  -همارج الخّلُم : 10  1 02 .همىرج ئٍس

 1 02 جىبُٝاث جشبىٍت. -الخز٠ش -ؤلادساٟ -املخشحاث التربىٍت: خفاةق الخىٍُم اإلاّشفي 11

ب ( -اليعُان -الخ٢ٙحر 12  1 02 وا٠دعاب اإلاهاساث. جىبُٝاث جشبىٍت.جىمُت الخ٢ٙحر  -اهخٝا٥ أزش الخّلم ) الخذٍس

 1 02 الٝذساث الخاـت.-الّىامل اإلاإزشة ٘حها،  الز١اء، اخخباساث الز١اء -الٙشوٛ الٙشدًت 13

ُت واخخباساث  -الخٝىٍم التربىي: ـٙاث أدواث الُٝاط الىاجخت 14 اهىاُ الاخخباساث: اخخباساث مىلِى

 مٝالُت.

02 1 

 
 (Teaching and learning methods) طشق انتؼهُى وانتؼهى

 املحاطشة

o الّفٚ الزهجي 

o الخّلم الخّاووي 

o .وشح ألامثلت واإلاؽ٢الث أزىاء املخالشة 

o .ض مدخىي اإلاادة  اظخخذام ؼبت الاهترهذ في حٍّض

o .مؽاس٠ت الىالب ومىاٜؽتهم ازىاء املخالشة 

o .ج٣لُٚ الىالب بخُِّىاث 
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 (Methods of assessments) طشق انتمُُى

 وصن الخلُُم مذة الخلُُم الخلُُم أظالُب ث
اليعبت 

 اإلائىٍت
 مالخظاث

شي  1  عبعتبٌ  اخخباس جدٍش
22  

 
22%  

شي    عبعتبٌ  اخخباس جدٍش
22  

 
22%  

شي     %20  20 عبعتبٌ  نهاتي اخخباس جدٍش

  %100 دسحت 100 اجملًىع

 (Assessment table) رذول انتمُُى
 ئحشاء الخُُٝم بها أزىاء العىت الذساظُت/ الٙفل الذساس ي.ًجب جدذًذ اإلاىاُِذ التي ًخم 

خ أظلىب الخلُُم سكم الخلُُم  الخلُُم )ألاظبىع( جاٍس

شي أو٥  الخُُٝم ألاو٥   الخامغ امخدان جدٍش

شي زاوي الخُُٝم الثاوي  الّاؼش امخدان جدٍش

شي زالث ونهاتي الخُُٝم الجهاتي  نهاًت الٙفل امخدان جدٍش

 (References)املشارغ 
 بلد النشر الوؤلف تبريخ النشر النبشر عنواى الورجع

 مفش أبى خىب، ٘إاد و ـادٛ، آما٥ 2000 م٢خبت الاهجلى ِلم الىٙغ التربىي 

ٛ  2002 داس ال٢ٙش أظغ ِلم الىٙغ التربىي  محي الذًً و ٜىامي ،ًىظٚ و  جى

 ِذط ، ِبذالشخمً

 ِمان

أظاظُاث في ِلم الىٙغ التربىي، 

اظتراجُجُاث ؤلادساٟ وميؽىاتها ١أظاط 

 لخفمُم الخّلُم

 ِمان دسوصة، أ٘ىان هٍحر 2004 الؽشوٛ

ت ا ك ِبذ الخمُذ، حابش 2003 م٢خبت الّب٣ُان ِلم الىٙغ التربىي أظعه التربٍى  الٍش

 ِمان ِذط، ِبذ الشخمً 2005 داس ال٢ٙش ِلم الىٙغ التربىي " هٍشة مّاـشة "

اث الخّلم   ِمان ٜىامي، مدمىد 2005 داس ال٢ٙش والخّلُمهٍٍش

ِلم الىٙغ التربىي للىالب الجامعي واإلاّلم 

 اإلاماسط

اػ 2007 داس اإلاعحرة  ِمان خعحن دمحم ابى ٍس

ى٥  2015 داس اإلاعحرة مبادب ِلم الىٙغ التربىي   ِمان ِماد ِبذالشخُم الٔض

ل 2011 داس اإلاعحرة ِلم الىٙغ التربىي   ِمان دمحم ب٢ش ه٘ى

 ِمان ـالح دمحم ابى حادو 2014 داس اإلاعحرة ِلم الىٙغ التربىي 

 لُبُا هاهم دمحم الؽٍشٚ 2014 داس الىخلت ِلم الىٙغ التربىي 
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 (The required capabilities to implement the courseاإليكبَبد املطهىثخ نتُفُز املمشس )

 ؤلامياهاث اإلاطلىب جىفشها ث

 أحهضة خاظىب 1

 أحهضة ِشك 2

 مّمل ِلم الىٙغ 3

 مشاحْ خذًثت بم٢خبت ال٣لُت 4

 

 د. معػىدة مفخاح الحعُجي ميعم اإلالشس.



 

 

 تىصُف يمشس : طشق انجضج انرتثىٌ
Research Methods 

 

 التربُت طشابلغ/ كعم التربُت وغلم الىفغ اليلُت/ اللعم/ البرهامج اإلاعإوٌ غً اإلالشس  1

ت( 2  psy   Research Methods 301طشق البدث الػلمي سمض  واظم اإلالشس )باللؿت الػشبُت وؤلاهجليًز

 لطالب كعم التربُت وغلم الىفغ فلط  Psy 105 اإلاخطلباث العابلت واإلاصاخبت للملشس )ألاظبلُاث( 3

 الفاطليفخحي غلي  اظم ميعم اإلالشس  4

 كعم التربُت وغلم الىفغ ألاكعام الػلمُت راث الػالكت بالبرهامج 5

 ظاغخان-وخذاث  2 ظاغت /أظبىع(  -الشصُذ الىلي للملشس )بالىخذة 6

غ اإلالشس  7  الػشبُت اللؿت اإلاعخخذمت في جذَس

 سبُؼ الفصل الشابؼ /  العىت الذساظُت/ الفصل الذساس ي )سبُؼ/ خٍشف( 8

خ  9 وحهت اغخماد اإلالشس )مجلغ اللعم/ اليلُت/ جاٍس

 الجامػت/ ؾيرها(

كعم التربُت وغلم الىفغ  -ولُت التربُت–حامػت طشابلغ 

2005 

 غذد العاغاث ألاظبىغُت للملشس 

خمل الىالب ألاظبىعي 

 بالعاِاث

العاِاث   خلٝاث دساظُت  مىاٜؽت/ جىبُٞ 1 مدالشاث

 لُتال٣
2 

  معخٝلتمزا٠شة   ِمل مُذاوي  ِملي

 هىع اإلالشس 

  داِم  اخخُاسي   جخفص ي       ِام

 

 (Course objectives)انذساعٍ أهذاف املمشس 

 ج٢خب ألاهذاٗ الّامت للمٝشس في ـُٕت املخشحاث التي ًٙترك أن ٢ًدعبها الىالب بّذ ئ٠ما٥ اإلاٝشس بىجاح.

 ٣ًىن الىالب ٜذ ا٠دعب الخبراث الخالُت:

ت وخفاةفها  ووٛش الخفى٥ ِلحها  -مٙهىم ) الّلم وأهذا٘ه  .1 البدث الّلمي  -الخ٢ٙحر الّلمي وخفاةفه  -وؽأة اإلاّ٘ش

 .مإظعاث البدث الّلمي

 اإلاخٕحراث في البدث الّلمي وجفيُٙاتها ( . -الباخث و٠ٙاًخه واججاهاجه الّلمُت  .2

 مفادس البدث ( . -ِىاـش مخىي البدث  -مخىي البدث الّلمي ) ئِذاد مخىي البدث  .3

البدث ًِ مفادس اإلاّلىماث بالخاظىب  -اظخخذام اإلا٢خبت  -اث ال٢خابت الّلمُت : ) جىزُٞ بُاهاث البدث الّلمي أدو  .4

 .وخذماث الاهترهذ

ش ( . -وٛش الخىزُٞ في اإلاتن  -مىهجُت ال٢خابت في ألاوساٛ البدثُت  .5  الخىزُٞ في نهاًت الخٍٝش

دساظت  -اإلاسح  -أهىاِها ، ) البدث الىـٙي  -الخاالث التي ٌعخخذم ٘حها  -أهىاُ البدىر التربىٍت : ) ألاظغ اإلاىهجُت  .6

 .الخالت

خي  -ألابدار الاسجباوُت  .7 بي ( . -البدث الخاٍس  البدث الخجٍش

 -٠ُُٙت اظخخذام اإلاشاحْ  -الخٍّشٚ بأظغ جفيُٚ ال٢خب  -أـى٥ ال٢خابت الّلمُت : ) مهاساث اظخخذام اإلا٢خبت  .8

ّت  .الىاٜذة مهاساث الٝشاءة العَش
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 مهاساث ال٢خابت في ألاوساٛ البدثُت ( . -مهاساث الخلخُق  .9

ُىب ١ل مجها  -أدواث حمْ البُاهاث في البدث التربىي : اإلاالخٍت : )أهىاِها  .10 ٠ُُٙت جىٍُمها والاظخٙادة مً  -مضاًا ِو

 .مجها ( اإلاعخمذةالبُاهاث 

ُىبه  .11  .جىبُٝه مً خال٥ اإلاٝابلت الصخفُت (   -جه ٠ُُٙت ئِذاده وجدلُل بُاها -الاظخبُان : ) مضاًاه ِو

 دساظت جىبُُٝت للخٍّشٚ ب٢ُُٙت جدلُل ال٢خب اإلاذسظُت ( . - .12

 

 (Course intended learning outcomes)خمشربد انتؼهى املغتهذفخ نهربَبيذ  .1

ّٗش الىالب  1أ. ٌُ  مٙهىم ) الّلم وأهذا٘هأن 

ت وخفاةفها  أن ٌعخخلق الىالب  2أ.  ووٛش الخفى٥ ِلحهاوؽأة اإلاّ٘ش

 الخ٢ٙحر الّلمي وخفاةفهمٙهىم  أن ٌعخّشك الىالب  3أ.

 البدث الّلمي مإظعاث البدث الّلميمٙهىم  أن ًدىاو٥ الىالب  بالؽشح 4أ.

ّٗش الىالب  5أ. ٌُ  الباخث و٠ٙاًخه واججاهاجه الّلمُتأن 

 الّلمي وجفيُٙاتهااإلاخٕحراث في البدث اإلاٝفىد ب أن ًدىاو٥ الىالب بالؽشح  6أ.

 مخىي البدث الّلميأن ٌؽشح الىالب  7أ.

 أدواث ال٢خابت الّلمُتأن ٌّذد الىالب  8أ.

 مىهجُت ال٢خابت في ألاوساٛ البدثُتأن ٌعخّشك الىالب  9أ.

أهىاُ البدىر التربىٍتأن ٌّذد الىالب  10أ.  

 (Mental skills) املهبساد انزهُُخ .1

بُتأن ًٝاسن الىالب بحن  1ب.  ألابدار الاسجباوُت وألابدار الخجٍش

 أن ًدلل الىالب اإلاٝفىد بأـى٥ ال٢خابت الّلمُت الصخُدت 2ب.

 أن ًخًٝ الىالب مهاساث الخلخُق 3ب.

 أن ٌّذد الىالب أدواث حمْ البُاهاث في البدث التربىي  4ب.

ُىب الاظخبُان  5ب. لجمْ البُاهاث ١أداةأن ًٝاسن الىالب بحن مضاًا ِو  

 ٠ُُٙت ئِذاد وجدلُل بُاهاث الاظخبُانان ًٝذم ِشك مشتي ًىضح ُ٘ه  6ب.

 أن ًفمم خىت بدث في أخذ مجاالث جخففه 7ب.

 (Practical & professional skills) املهبساد انؼًهُخ واملهُُخ .2

ٞ الؽشوه الّلمُت الصخُدت 1ج.  الٝذسة ِلى البدث الّلمي ٘و

 البُاهاث واإلاّلىماث مً مفادسها الصخُدتالخم٢ً مً الخفى٥ ِلى  2ج.

 الٝذسة ِلى الُٝام بذساظت جىبُُٝت لخدلُل ال٢خب اإلاذسظُت 3ج.
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 (Generic and transferable skills) املهبساد انؼبيخ واملُمىنخ .3
 ٠ُُٙت اظخخذام اإلاشاحْ -الخٍّشٚ بأظغ جفيُٚ ال٢خب  -ا٠دعاب مهاساث اظخخذام اإلا٢خبت  1د.

ّت الىاٜذة 2د.  ا٠دعاب مهاساث الٝشاءة العَش

 الخم٢ً مً اظخخذام الٙهاسط والبىاٜاث في البدث الّلمي والتربىي بؽ٣ل خاؿ 3

ت ٠ُُٙت جفيُٚ البدىر واإلاخٕحراث البدثُت والُّىاث ووٛش حمْ البُاهاث ووـٙها والخّٗش ئلى أهىاُ  4 مّ٘ش

 الٙشلُاث

 .التربىٍت واظخخذاماتها في الخُاةخلٞ اججاه اًجابي هدى البدىر  5

 

 (Course contents)حمتىي املمشس 
 

ِذد  اإلاىلُى الّلمي 

 العاِاث 

 مدالشة

ت وخفاةفها  ووٛش الخفى٥ ِلحها  -مٝذمت ) الّلم وأهذا٘ه  1  -الخ٢ٙحر الّلمي وخفاةفه  -وؽأة اإلاّ٘ش

 البدث الّلمي مإظعاث البدث الّلمي 

2 

 

1 

 1 2 اإلاخٕحراث في البدث الّلمي وجفيُٙاتها ( .  -الباخث و٠ٙاًخه واججاهاجه الّلمُت  2

 1 2 مفادس البدث ( . -ِىاـش مخىي البدث  -مخىي البدث الّلمي ) ئِذاد مخىي البدث  3

اإلاّلىماث البدث ًِ مفادس  -اظخخذام اإلا٢خبت  -أدواث ال٢خابت الّلمُت : ) جىزُٞ بُاهاث البدث الّلمي  4

 بالخاظىب وخذماث الاهترهذ

2 1 

ش ( . -وٛش الخىزُٞ في اإلاتن  -مىهجُت ال٢خابت في ألاوساٛ البدثُت  5  1 2 الخىزُٞ في نهاًت الخٍٝش

 أهىاِها ، ) البدث -الخاالث التي ٌعخخذم ٘حها  -أهىاُ البدىر التربىٍت : ) ألاظغ اإلاىهجُت  6

ٙي   دساظت الخالت  -اإلاسح  -الـى

2 1 

خي  -ألابدار الاسجباوُت  7 بي ( . -البدث الخاٍس  1 2 البدث الخجٍش

٠ُُٙت اظخخذام  -الخٍّشٚ بأظغ جفيُٚ ال٢خب  -أـى٥ ال٢خابت الّلمُت : ) مهاساث اظخخذام اإلا٢خبت  8

ّت الىاٜذة  -اإلاشاحْ   مهاساث الٝشاءة العَش

2 1 

 1 2 البدثُت ( .مهاساث ال٢خابت في ألاوساٛ  -مهاساث الخلخُق  9

ُىب ١ل مجها  -أدواث حمْ البُاهاث في البدث التربىي : اإلاالخٍت : )أهىاِها  10  ٠ُُٙت جىٍُمها -مضاًا ِو

 مجها ( اإلاعخمذةوالاظخٙادة مً البُاهاث 

2 1 

ُىبه  11  1 2 جىبُٝه مً خال٥ اإلاٝابلت الصخفُت ( -٠ُُٙت ئِذاده وجدلُل بُاهاجه  -الاظخبُان : ) مضاًاه ِو

 1 2 جدلُل اإلاممىن  -الُٝاط الاحخماعي : ) جٝىُاجه واظخخذاماجه التربىٍت  12

 2 4 دساظت جىبُُٝت للخٍّشٚ ب٢ُُٙت جدلُل ال٢خب اإلاذسظُت ( . - 13
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 (Teaching and learning methods) طشق انتؼهُى وانتؼهى
 املخالشة

 الّفٚ الزهجي

 الخّلم الخّاووي

 واإلاؽ٢الث أزىاء املخالشة.وشح ألامثلت 

ض مدخىي اإلاادة.٢اظخخذام ؼب  ت الاهترهذ في حٍّض

 مؽاس٠ت الىالب ومىاٜؽتهم ازىاء املخالشة.

 ج٣لُٚ الىالب بخُِّىاث.

 (Methods of assessments) طشق انتمُُى
 انُغجخ انًئىٌخ وصٌ انتمٍٍى يذح انتمٍٍى أعبنٍت انتمٍٍى د

 مً  1
ً
شي )مثال همي الاخخُاس اإلاخّذد }٠خاب اخخباس جدٍش

شي مً همي ألاظئلت  مٕلٞ{ أو اخخباس جدٍش

 %75 75 ظاِت

 %5 5 دٜاةٞ 5 اخخباس ؼٙهي 2

 %5 5 وىا٥ املخالشاث جُُٝم معخمش بىاتي )دوسي( 3

ش أو جٝذي مّشك(ألاوؽىت الّلمُت ) 4  ٠خابت جٍٝش
ً
 %10 10 وؽاوان في اإلاٝشس  مثال

 %5 5 دوسٍت اإلاىاٜؽاث 5

 %100 دسحت 100 املجمُى

 (Assessment table) رذول انتمُُى

 ًجب جدذًذ اإلاىاُِذ التي ًخم ئحشاء الخُُٝم بها أزىاء العىت الذساظُت/ الٙفل الذساس ي.

خ الخلُُم )ألاظبىع( أظلىب الخلُُم سكم الخلُُم  جاٍس

 الخامغ هفٙي أو٥  الخُُٝم ألاو٥ 

 الّاؼش هفٙي زاوي الخُُٝم الثاوي

 نهاًت الٙفل نهاتي الخُُٝم الجهاتي

 (References)املشارغ 
خ اليشش الىاشش غىىان اإلاشحؼ  بلذ اليشش اإلاإلف جاٍس

ألابدار والشظاةل  -دلُل الىالب 

 الّلمُت

مإظعت الثٝا٘ت 

 الجامُّت

 وشابلغ ِبذهللا دمحم الؽٍشٚ 2008

اث مىاهج البدث  ال٣ىٍذ ِبذالشخمً البذوي  2009 و١الت اإلاىبِى

ض ِٙا هللا اإلاّاًٙت 2011 م٢خبت الٙالح اججاهاث خذًثت في البدث الّلمي  الاسدن ِبذالٍّض

مش٠ض الخىىٍش  مىاهج الخث الّلمي

 والخىمُت

 الٝاهشة دمحم ؼُٙٞ 2011
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 (The required capabilities to implement the courseاإليكبَبد املطهىثخ نتُفُز املمشس )
 اإلاطلىب جىفشها ؤلامياهاث ث

 أحهضة خاظىب 1

 أحهضة ِشك 2

 مّمل ِلم الىٙغ 3

 مشاحْ خذًثت بم٢خبت ال٣لُت 4

 

 

 فخحي غلي الفاطليد.  ميعم اإلالشس.
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 تىصُف يمشس : انمُبط وانتمىَى انرتثىٌ
Measurements and Evaluation 

 

 التربُت _ طشابلغ / التربُت وغلم الىفغ اإلالشس اليلُت/ اللعم/ البرهامج اإلاعإوٌ غً  1

ت( 2  Psy 302  اللُاط والخلىٍم سمض  واظم اإلالشس )باللؿت الػشبُت وؤلاهجليًز

Measurements and Evaluation 

 غلم الىفغ التربىي Psy 200 اإلاخطلباث العابلت واإلاصاخبت للملشس )ألاظبلُاث( 3

 دمحم أخمذ غعىش اظم ميعم اإلالشس  4

 ول ألاكعام باليلُت ألاكعام الػلمُت راث الػالكت بالبرهامج 5

 وخذاث ظاغخان 2 ظاغت /أظبىع(  -الشصُذ الىلي للملشس )بالىخذة 6

غ اإلالشس  7  اللؿت الػشبُت اللؿت اإلاعخخذمت في جذَس

 الفصل الشابؼ / سبُؼ العىت الذساظُت/ الفصل الذساس ي )سبُؼ/ خٍشف( 8

خ وحهت  9 اغخماد اإلالشس )مجلغ اللعم/ اليلُت/ جاٍس

 الجامػت/ ؾيرها(

  2005 -الجامػت

 غذد العاغاث ألاظبىغُت للملشس 

خمل الطالب 

 ألاظبىعي بالعاغاث

العاغاث   خللاث دساظُت  مىاكشت/ جطبُم 01 مداطشاث

 لُتالي

02 

 
 
  مزاهشة معخللت - غمل مُذاوي - غملي أظبىغُا

 هىع اإلالشس 

 - داغم - اخخُاسي   جخصص ي √     غام

 

 (Course objectives)انذساعٍ  املمشسأهذاف 

 

 ج٢خب ألاهذاٗ الّامت للمٝشس في ـُٕت املخشحاث التي ًٙترك أن ٢ًدعبها الىالب بّذ ئ٠ما٥ اإلاٝشس بىجاح.

 الخُُٝم -الاخخباساث -الخٝىٍم التربىي  -الخّٗش ِلى اإلاٙاهُم الخالُت: الُٝاط الىٙس ي .1

 الّالٜت بحن اإلاٙاهُم ألاسبّت التي ر٠شث في الىٝىت ألاولىجدذًذ  .2

 الخّٗش ِلى الفذٛ والثباث ٠ؽشوان للُٝاط والخٝىٍم .3

ت .4  أهىاُ الاخخباساث الخدفُلُت  مّ٘ش

 .جىمُت وجىىٍش مهاساث الىالب في احشاء الاخخباساث الخدفُلُت في الخذَسغ معخٝبال .5
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 Course intended learning) نهربَبيذ خمشربد انتؼهى املغتهذفخ

outcomes) 
 

 (Knowledge & understand) املؼشفخ وانفهىأ:

 ان ًخػشف الطالب غلى  أهمُت اللُاط الىفس ي 1أ.

 أن ًدذد بذكت الفشق بين الخلىٍم والخلُُم 2أ.

 هُفُت اللُام باظخخشاج الصذق والثباث لالخخباساث الخدصُلُت ًىضحأن  3أ.

 اللُاط الىفس يأن ًصف خصائص  4أ.

 أن ًفعش أهىاع الصذق والثباث أ5

 (Mental skills) انزهُُخاملهبساد ة: 

 أن ًدلل الطالب خصائص الصذق 1ب.

 أن ًلاسن بين الاخخباس الىفس ي واللُاط الىفس ي 2ب.

ً( ًخظمً الخدلُل ؤلاخصائي للصذق والثباث 3ب.  )جمٍش
 
 أن ًلترح الطالب مششوغا

 أن ٌعخيخج الطالب كاهىن ظبيرمان بشوان واظخخذامه في الخجضئت الىصفُت لالخخباس 4ب.

 الخيبإي( -أن ًميز الطالب بين هىعى الصذق اإلاشجبط بمدً )الخالصمي 5ب.

لت الخجضئت الىصفُت )فشدي 6ب.  صوجي( -أن ًطبم الطالب بمثاٌ طٍش

 (Practical & professional skills) املهبساد انؼًهُخ واملهُُخد: 

عخخذمها في الخذَسغ 1ج.  أن ًدخفظ الطالب بمػلىماث دسظها في اإلاادة َو

م اخخباس بُيُه أو أي اخخباس أخش دسظه 2ج.  أن ٌشخص الطالب رواء ألاطفاٌ غً طٍش

 أن ًميز الطالب بين أهىاع الاخخباساث الخدصُلُت 3ج.

 أن ًطبم الطالب أهىاع الثباث املخخلفت. 4ج.

 (Generic and transferable skills) واملُمىنخ ؼبيخانهبساد د: امل

ٝت الخاظب  1د.  آلاليأن  ًدل الىالب مّامل العهىلت والفّىبت بىٍش

ىاث اإلاخّلٝت بخدلُل اإلاٙشداث spssأن ٌعخخذم الىالب بشهامج  2د.  في خل الخمٍش

 الُٝاط والخٝىٍم بّذ الخخشجأن ًىٌٚ ؼب٢ت اإلاّلىماث الذولُت في جذَسغ مٝشس  3د.
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 (Course contents)حمتىي املمشس 
 

ِذد  اإلاىلُى الّلمي 

 العاِاث

 مدالشة

خي للُٝاط الىٙس ي والخٝىٍم التربىي  1  1 02 الخىىس الخاٍس

 1 02 وٌاةٚ الُٝاط الىٙس ي -ِىاـش الُٝاط الىٙس ي 2

 1 02  . اإلاعخىي اليعبي4. اإلاعخىي الٙتري 3 الترجُبي. اإلاعخىي 2اإلاعخىي ألاظمى  -معخىٍاث الُٝاط  3

ُت 4  الثباث(:  -الفذٛ -ؼشوه الُٝاط والخٝىٍم  )اإلاىلِى

ُت 1 . أوحه الؽبه والاخخالٗ بحن 4. مٙهىم الثباث 3. خفاةق الفذٛ 2. مٙهىم الفذٛ 2.مٙهىم اإلاىلِى

 الفذٛ والثباث

02 1 

 أهىاُ الفذٛ: 5

 ـذٛ اإلاشجبي باملخ٤ -الفذٛ الّاملي -ـذٛ املخخىي  -الفذٛ الٍاهشي   

02 1 

 الثباث: أظالُب الخدٝٞ مً الثباث 6

 الخجضةت الىفُٙت. -مّامل الاظخٝشاس )ئِادة الاخخباس( -الفىس اإلاخ٣ا٘ئت 

02 1 

 1 02  جفيُٚ الاخخباساث واإلاٝاًِغ الىٙعُت 7

 1 02 -أهمُتها -الاخخباساث الخدفُلُت: مٙهىما 8

 بىاء الاخخباساث الخدفُلُت. 9

 خىىاث بىاء الاخخباساث الخدفُلُت:

. ئِذاد حذو٥ 4. جدلُل مدخىي اإلاادة الخّلُمُت 3. جدذًذ ألاهذاٗ الخّلُمُت 2. الخخىُي لالخخباس 1 

 .جدلُل الاخخباس.5اإلاىاـٙاث 

02 1 

 مّاًحر ـُأتها -ُِىبها -مضاًاها – . الاخخباساث اإلاٝالُت1أهىاُ الاخخباس الخدفُلُت.  10

ُت 2  مّاًحر ٠خابتها. -أهىاِها –ُِىبها  -. مضاًاها1. الاخخباساث اإلاىلِى

06 3 

 مّاًحر ـُأتها -ُِىبها -مضاًاها –. الاخخباساث اإلاٝالُت 1أهىاُ الاخخباس الخدفُلُت.  11

ُت 2  مّاًحر ٠خابتها. -أهىاِها –ُِىبها  -. مضاًاها1. الاخخباساث اإلاىلِى

04 2 

 (Teaching and learning methods) طشق انتؼهُى وانتؼهى
 البدث و الاظخٝفاء –جىبُٝاث ِملُت لىمارج مً الاخخباساث  –اإلاىاٜؽت و الخىاس  –املخالشة 

 (Methods of assessments) طشق انتمُُى

 الخُُٝم أظالُب ث
مذة 

 الخُُٝم
 وصن الخُُٝم

اليعبت 

 اإلائىٍت
 مالخٍاث

1 

 مً همي الاخخُاس اإلاخّذد }٠خاب مٕلٞ{ أو 
ً
شي )مثال اخخباس جدٍش

ج( شي مً همي ألاظئلت اإلإلٝت }٠خاب مٙخىح{ أو مٍض  اخخباس جدٍش

ًخمثل فى  %90 90 ظاِخان 

الاخخباساث 

و  الىفُٙت

 الجهاةُت 

ش أو جٝذًم ِشك(ألاوؽىت الّلمُت ) 4  ٠خابت جٍٝش
ً
 وسٜت ِمل  %10 10  مثال

  %100 دسحت 100 املجمُى            
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 (Assessment table) رذول انتمُُى
 ًجب جدذًذ اإلاىاُِذ التي ًخم ئحشاء الخُُٝم بها أزىاء العىت الذساظُت/ الٙفل الذساس ي.

م الخُُٝم خ أظلىب الخُُٝم ٜس ( جاٍس  الخُُٝم )ألاظبُى

شي  الخُُٝم ألاو٥   خامغألاظبُى ال جدٍش

شي  الخُُٝم الثاوي  ألاظبُى الّاؼش جدٍش

شي  الخُُٝم الجهاتي  نهاًت الٙفل جدٍش

 

 (References)املشارغ 
 ميان جىاحذها اإلاإلف اليسخت الىاشش غىىان اإلاشاحؼ

أ.د. مفىٙى ِبذ الٍُّم    الُٝاط الىٙس ي

 الىبِب

 حامّت وشابلغ

مبادْي الُٝاط والخٝىٍم فى 

 التربُت

ا دمحم الىاهش، وآخشون    خاسحُت م٢خبت ص٠ٍش

 
 

 (The required capabilities to implement the courseإليكبَبد املطهىثخ نتُفُز املمشس )ا
 

شه ث  اؤلام٣اهاث اإلاىلىب ج٘ى

 ٜاِت دساظُت مجهضة باإلم٣اهاث )حهاص ِشك( 1

حر بّن الاخخباساث مثل اخخباساث الز١اء 2  ج٘ى

 

 دمحم أخمذ غعىشد.  ميعم اإلالشس.
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 تىصُف يمشس انىعبئم انتؼهًُُخ
Teaching Learning (Adis) 

 

لم  ال٣لُت/ الٝعم/ البرهامج اإلاعإو٥ ًِ اإلاٝشس  1 ١لُت التربُت وشابلغ: ٜعم التربُت ِو

 الىٙغ

ت( 2  وظاةل حّلُمُت PSY  303 سمض  واظم اإلاٝشس )باللٕت الّشبُت وؤلاهجلحًز

Teaching Learning (Adis) 

 ال ًىحذ العابٝت واإلافاخبت للمٝشس )ألاظبُٝاث(اإلاخىلباث  

 دمحم ِلي العاخلي اظم ميعٞ اإلاٝشس  4

 حمُْ ألاٜعام بال٣لُت ألاٜعام الّلمُت راث الّالٜت بالبرهامج 5

ُذ ال٢لي للمٝشس )بالىخذة 6 (  -الـش  ظاِاث 2وخذاث /   2 ظاِت /أظبُى

غ اإلاٝشس  7  الّشبُت اللٕت اإلاعخخذمت في جذَس

 الٙفل الخامغ/ خٍشٚ العىت الذساظُت/ الٙفل الذساس ي )سبُْ/ خٍشٚ( 8

خ وحهت اِخماد اإلاٝشس )مجلغ الٝعم/ ال٣لُت/ الجامّت/ ٔحرها( 9  2005الجامّت  جاٍس

 عدد السبعبث األسبوعيت للوقرر

خمل الىالب ألاظبىعي 

 بالعاِاث

العاِاث  1 خلٝاث دساظُت  مىاٜؽت/ جىبُٞ 1 مدالشاث

 لُتال٣
2 

  مزا٠شة معخٝلت  ِمل مُذاوي  ِملي

 نوع الوقرر

  أعبعٍخ  اختٍبسي  تخصصً      عبو

 

 (Course objectives)انذساعٍ أهذاف املمشس
 ج٢خب ألاهذاٗ الّامت للمٝشس في ـُٕت املخشحاث التي ًٙترك أن ٢ًدعبها الىالب بّذ ئ٠ما٥ اإلاٝشس بىجاح.

1.  
ً
ٝا الٜت رل٤ بالخّلُم والخّلم، ومٙهىم الىظُلت الخّلُمُت ٘و ىاـشه، ِو ٚ اإلاخّلم بمٙهىم ِملُت الاجفا٥ ومشاخله، ِو حٍّش

خي، وأهىاِها وجفيُٙاتها، وأظغ ئِذادها واظخخذامها بؽ٣ل ّ٘ا٥ لخدعحن ِملُت الخّلُم والخّلم.   لخىىسها الخاٍس

ٚ اإلاخّلم ِلى همارج مً الخٝىُاث الت .2 ت الخذًثت ١الخاظىب والاهترهِذ و٠ُُٙت اظخخذام هزه الخٝىُاث في جدُٝٞ الخّلم حٍّش ربٍى

 الّٙا٥. 

ً وجىمُت اإلاُى٥ ؤلاًجابُت هدىها بهذٗ اظخخذامها في الخذَسغ. .3 ذ اإلاخّلمحن ِلى الّمل الجماعي و٠ُُٙت معاِذة آلاخٍش  حٍّى
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 (Course intended learning outcomesخمشربد انتؼهى املغتهذفخ نهربَبيذ)
 

 Knowledge & understandاملؼشفخ وانفهى)أ: 

 أن ًز٠ش الىالب مٙهىم الىٍام بذٜت. 1أ.

 صخُذبؽ٣ل  أن ًمحز الىالب بحن ِىاـش الاجفا٥ وأهىاِه 2أ.

ّٗش الىالب  3أ. ٌُ  بذٜت. الىظاةل الخّلُمُتأن 

 بذون أخىاء الىظاةل الخّلُمُتأن ٌّذد الىالب جفيُٙاث  4أ.

 أن ًبحن الىالب ٠ُُٙت اخخُاس الىظاةل الخّلُمُت اإلاىاظبت 5أ.

 أن ٌؽشح الىالب الّالٜت بحن الاجفا٥ والىظاةل الخّلُمُت 6أ.

 أن ًبحن الىالب م٣ىهاث البرامج الال٢تروهُت بؽ٣ل صخُذ 7أ.

  

 (Mental skillsنزهُُخ )ااملهبساد ة: 

 ومهاساث اظخخذام الىظاةي الخّلُمُتأن ًٝاسن اإلاخّلم بحن مهاساث اخخُاس  1ب.

 أن ٌعخيخج الىالب الّالٜت بحن مهاساث الاجفا٥ ومهاساث الخذَسغ 2ب.

 أن ًُٝم الىالب ٢٘شة ِلمُت خاوئت في مدخىي اإلاٝشس  3ب.

 أن ًمحز الىالب بحن الخّلُم الال٢ترووي والخٝلُذي 4ب.

 الال٢تروهُتأن ًدلل الىالب ِملُت اهخاج البرامج   5ب.

 أن ٌعخيخج الىالب اظخخذاماث الخاظىب في الخّلُم 6ب.

 أن ًٝترح الىالب بّن الخّذًالث ِلى مدخىي اإلاٝشس  7ب.

 (Practical & professional skillsد: املهبساد انؼًهُخ واملهُُخ )

ت حّلُمُت 1ج.  أن ًخم٢ً الىالب اهخاج وظُلت بفٍش

 وظُلت ظمُّت حّلُمُتأن ًخم٢ً الىالب اهخاج  2ج.

 أن ًخم٢ً الىالب مً اظخخذام أحهضة الّشك المىتي في الخذَسغ 3ج.

 أن ًخم٢ً الىالب اظخخذام أحهضة الخاظىب وملخٝاتها في الخذَسغ 4ج.

 (Generic and transferable skillsاملهبساد انؼبيخ واملُمىنخ )د: 

 ِلى حؽُٕل واظخخذام  1د.
ً
 ال٢مبُىجش بٙاِلُتأن ٣ًىن الىالب ٜادسا

 ِلى اظخخذام ؼب٢ت اإلاّلىماث 2د.
ً
 أن ٣ًىن الىالب ٜادسا

 ِلى الخّامل مْ ؼب٣اث الخىاـل الاحخماعي 3د.
ً
 أن ٣ًىن الىالب ٜادسا

 ِلى الاظخٙادة مً اإلاىاْٜ الخّلُمُت 4د.
ً
 أن ٣ًىن الىالب ٜادسا
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 (Course contentsحمتىي املمشس )
 

عذد  انًىضىع انعهًً 

 انغبعبد

 يذبضشح

 1 02 التربُت والاجفا٥ . -مٙهىم الىٍام وأحضاةه  1

ملُاجه  2  1 02 مهاساث الاجفا٥ . -أهىاُ الاجفا٥  -ِىاـش الاجفا٥ ِو

 1 02 جٝىٍم الىظاةل الخّلُمُت . -معمُاث الىظاةل الخّلُمُت بع٣ُىلىحُت الخّلُم  3

 1 02 وظاةله ( . -أؼ٣ا٥ الاجفا٥ بحن ألا٘شاد  -الاجفا٥ بحن ألا٘شاد وظاةل الاجفا٥ بحن ألا٘شاد : ) خفاةق  4

ٙاتها  5 ت . -الىظاةل الخّلُمُت . الىظاةل الخّلُمُت ماهُتها وحٍّش  3 06 الىظاةل العمُّت والبفٍش

 1 02 جفيُٚ وظاةل الاجفا٥. -الّىامل اإلاإزشة في اخخُاس الىظُلت  6

 1 02 الخشاةي اإلالفٝاث ( . -الىظاةل اإلا٢خىبت واإلاشظىمت اإلافىسة ) ال٣اس٠خحر  7

 1 02 اللىخت ال٢هشباةُت .... الخ ( . -لىخت اإلاّلىماث  -اللىخاث الخّلُمُت : ) لىخت الىباؼحر 8

 1 02 ألاحهضة الخّلُمُت ومىادها . 9

 1 02 اظخخذام الخٝىُاث الخذًثت في الخّلُم . 10

 2 04 الخاظىب وم٣ىهاجه البرامج ؤلال٢تروهُت التي ًم٢ً اظخخذامها في الّملُت التربىٍت . 11

 

 

 (Teaching and learning methodsطشق انتؼهُى وانتؼهى )
ٝت املخمشة..  وٍش

 اظلىب .اإلاىاٜؽت.

 .ألاوؽىت. الفُٙت والالـُٙت 

 (Methods of assessmentsطشق انتمُُى )
 

 هدة التقيين أسبليب التقيين ث
وزى 

 التقيين
 النسبت الوئويت

 مً همي الاخخُاس اإلاخّذد }٠خاب  1
ً
شي )مثال اخخباس جدٍش

شي مً همي ألاظئلت اإلإلٝت }٠خاب  مٕلٞ{ أو اخخباس جدٍش

ج(  مٙخىح{أو مٍض

 %75 75 ظاِت

 %5 5 دٜاةٞ 5 اخخباس ؼٙهي 2

 %5 5 وىا٥ املخالشاث جُُٝم معخمش بىاتي )دوسي( 3

ش أو جٝذي مّشك(ألاوؽىت الّلمُت ) 4  ٠خابت جٍٝش
ً
 %10 10 وؽاوان في اإلاٝشس  مثال

 %5 5 دوسٍت اإلاىاٜؽاث 5

 %100 دسحت 100 املجمىع            

 

 (Assessment table) رذول انتمُُى
 ٌجت تذذٌذ انًىاعٍذ انتً ٌتى إجشاء انتمٍٍى ثهب أثُبء انغُخ انذساعٍخ/ انفصم انذساعً.
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خ الخلُُم )ألاظبىع( أظلىب الخلُُم الخلُُمسكم   جاٍس

 ٌ شي  الخلُُم ألاو  الاظبُى الخامغ اخخباس جدٍش

شي  الخلُُم الثاوي  الاظبُى الّاؼش اخخباس جدٍش

شي  الخلُُم النهائي  الاظبُى الخامغ ِؽش اخخباس جدٍش

 

 (References)املشارغ
 

 م٣ان جىاحذها اإلاإلٚ اليسخت الىاؼش ِىىان اإلاشاحْ

 مفىس ال٣لُت ٘خحي دمحم مادي   مز٠شة الىظاةل وج٢ىىلىحُا الخّلُم

سبحي مفىٙى ِلُان و   داس الفٙاء وظاةل الاجفا٥ وج٢ىىلىحُا الخّلُم

 دمحم ِبذالذبغ

 م٢خبت خاسحُت

ج٢ىىلىحُا الخّلُم مً أحل الخ٢ٙحر بحن الٝى٥ 

 واإلاماسظت

 م٢خبت خاسحُت دمحم مدمىد الخُلت 2004 داس اإلاعحرة

www.//doc.abhatoo.net.ma/IMG/doc/22fev3. 
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 ؤلامياهاث اإلاطلىب جىفشها   ث

 مّمل لخ٢ىىلىحُا الخّلُم 1

 أحهضة الّشك 2

 بشمجُاث حّلُمُت 3

 

 دمحم غلي العاخلي د. . ميعم اإلالشس.
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 دلٌل قسم التربٌة و علم النفس

 

 توصيف هقرر : الصحت النفسيت

Psychological Health 

 

 كعم التربُت وغلم الىفغ\تربُت طشابلغال اليلُت/ اللعم/ البرهامج اإلاعإوٌ غً اإلالشس   

ت(اإلالشس واظم سمض  2   Mental Health الصحت الىفعُت   PSY   401 )باللؿت الػشبُت وؤلاهجليًز

-غلم الىفغ التربىي  -غلم الىفغ الاسجلائي -غلم الىفغ الػام )ألاظبلُاث( اإلاخطلباث العابلت واإلاصاخبت للملشس  3

 اللُاط والخلىٍم

 هجاة أخمذ اللاض ي اظم ميعم اإلالشس  4

 ول ألاكعام باليلُت ألاكعام الػلمُت راث الػالكت بالبرهامج 5

 ظاغخان –وخذجان  ظاغت /أظبىع(  -الشصُذ الىلي للملشس )بالىخذة 6

غ اإلالشس اللؿت اإلاعخخذمت في  7  اللؿت الػشبُت جذَس

 الفصل الخامغ / خٍشف  )سبُؼ/ خٍشف( العىت الذساظُت/ الفصل الذساس ي 8

خ وحهت اغخماد اإلالشس  9 / اليلُت/ مجلغ اللعم) جاٍس

 الجامػت/ ؾيرها(

 2005 -حامػت  طشابلغ

 غذد العاغاث ألاظبىغُت للملشس 

خمل الطالب 

ألاظبىعي 

 بالعاغاث

  خللاث دساظُت  مىاكشت/ جطبُم 1 مداطشاث
 العاغاث

 لُتالي
2 

  معخللت مزاهشة  غمل مُذاوي  غملي

 هىع اإلالشس 

  داغم  اخخُاسي  وػم جخصص ي √     غام

 

 (Course objectives)انذساعٍ املمشس أهذاف

 ِلى مٙاهُم الصخت الىٙعُت واإلاشك الىٙس ي واإلاٙاهُم اإلاشجبىت بها.الخّٗش -1

ْ معخىي الصخت الىٙعُت. -2 ت والّملُت التي جم٢ىه مً ٘س  جضوٍذ  اإلاخّلمحن باإلاّلىماث الىٍٍش

جضوٍذ اإلاخّلمحن باإلاّلىماث الخاـت باإلسؼاد الىٙس ي والخىحُه التربىي مً خال٥ الخّٗش ِلى وبُّت اإلاؽا١ل  -3

 العلى٠ُت الّامت . ثٙعُت والاهدشا٘االى

 الّالٜت بحن الخىا٘ٞ الىٙس ي للمخّلم ومعخىي جدفُله الذساس ي. ٢ًدؽٚ-4

 الخّٗش ِلى ألامشاك الىٙعُت  وأظبابها وظبل حصخُفها وظبل ِالحها .-5
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 Course intended learning)نهربَبيذ خمشربد انتؼهى املغتهذفخ

outcomes) 
 

 (Knowledge & understand) وانفهىاملؼشفخ أ:

 ٘هم مممىن الصخت الىٙعُت. 1أ.

 العلى٠ُت. ثأن ًخّٗش الىالب ِلى ألامشاك الىٙعُت  والاهدشا٘ا 2أ.

الج ألامشاك الىٙعُت. 3أ.  أن ًخّٗش الىالب ِلى ٠ُُٙت  حصخُق ِو

 أن ًخّٗش الىالب ِلى أظالُب الخىا٘ٞ  الىٙس ي ، 4أ.

ت أن ًىضح الىالب  5أ. ت لّالج ألامشاك الىٙعُت ، الّالج العلى١ي ، الّالج باللّب ، هٍٍش بّن الىمارج الىٍٍش

 الزاث ل٣اس٥ سوحشص ، الّالج الجماعي . الّالج الٙشدي.

 (Mental skills) انزهُُخ املهبسادب.

فابُت  و الزهاهُت. 1ب. ُّ  أن ٢ًدعب الىالب   مهاسة الخّٗش ِلى ألامشاك الىٙعُت ال

 ٢ًدعب الىالب مهاسة خل بّن اإلاؽا١ل الىٙعُت . أن 2ب.

فابُت  و الزهاهُت والعلى٠ُت. 3ب. ُّ  أن  ًمحز الىالب ما بحن ألامشاك الىٙعُت ال

 أن ٌؽشح ألاظباب اإلاإدًت لؤلمشاك الىٙعُت . 4ب.

فابُت  و الزهاهُت  . كأن ًٝاسن بحن ألامشا 5ب. ُّ  ال

 (Practical & professional skills) املهبساد انؼًهُخ واملهُُخس.
خي للصخت الىٙعُت واإلاٙاهُم راث الّالٜت. 1ج.  أن ٌؽشح الخىىس الخاٍس

 أن ٌؽشح الىالب أهم مّاًحر الخىا٘ٞ الىٙس ي ومجاالجه . 2ج.

 أن ٌؽشح الىالب الخاحاث الىٙعُت ووظاةل الذ٘اُ الىٙس ي. 3ج.

فابُت  و الزهاهُت   4ج. ُّ  العلى٠ُت ثوالاهدشا٘اأن ًٝاسن الىالب بحن ألامشاك ال

 أن ًفمم الىالب ِشك مشتي ًىضح ُ٘ه  بّن ألامشاك الىٙعُت والعلى٠ُت . 5ج.

 (Generic and transferable skills) واملُمىنخ ؼبيخانهبساد املد.

ٞ لخل بّن اإلاؽ٢الث . 1د.  الّمل مْ ٍ٘ش

 العلى٠ُت. ثِلى حصخُق بّن اإلاؽا١ل والاهدشا٘االّمل  2د.

 أن ٌؽشح الىالب ٠ُُٙت خل اإلاؽا١ل الىٙعُت والعلى٠ُت باالظخّاهت بجهاص ِشك . 3د.

 خل مؽ٢الث الىالب الىٙعُت  ثأن ٌعخّشك الىالب خىىاث واظتراجُجُا 4د.

 العلى٠ُت. ثالاهدشا٘اأن ًٝاسن الىالب بحن ألامشاك الىٙعُت الزهاهُت والّفابُت و  5د.
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 (Course contents)حمتىي املمشس 
غذد  اإلاىطىع الػلمي 

 العاغاث

 مداطشة

خُت غً الصحت الىفعُت ، الخػٍشف ببػع اإلافاهُم واإلاصطلحا 1  1 2  ثهبزة جاٍس

افم الىفس ي، أهم مجاالجه  2  1 2 الخى

 1 2 الحاحاث الىفعُت ووظائل الذفاع الىفس ي 3

 1 2 ألامشاض الىفعُت وأظبابها  4

 1 2 أغشاض ألامشاض الىفعُت وحشخُصها 5

 2 4 ألامشاض الػصابُت 6

 2 4 تألامشاض الزهاهُ 7

 1 2 الػالج الىفس ي  8

 2 4 اإلاشىالث الىفعُت  9

 2 4 الصحت  الىفعُت اإلاذسظُت 10

 (Teaching and learning methods) طشق انتؼهُى وانتؼهى
 املخالشاث. .1

اسة مُذاهُت. .2  ٍص

  خلٝاث هٝاػ. .3

 دساظت الخالت. .4

 (Methods of assessments) طشق انتمُُى

 وصن الخُُٝم مذة الخُُٝم أظالُب الخُُٝم ث
اليعبت 

 اإلائىٍت
 مالخٍاث

 مً همي الاخخُاس اإلاخّذد }٠خاب مٕلٞ{ أو  1
ً
شي )مثال اخخباس جدٍش

شي مً همي ألاظئلت   اخخباس جدٍش

ًخمثل فى الاخخباساث  %90 90 ظاِخان 

 و الجهاةُت الىفُٙت

ش أو جٝذًم ِشك(ألاوؽىت الّلمُت ) 2  ٠خابت جٍٝش
ً
 وسٜت ِمل  %10 10  مثال

  %100 دسحت 100 املجمُى            

 (Assessment table) رذول انتمُُى
م الخُُٝم خ أظلىب الخُُٝم ٜس ( جاٍس  الخُُٝم )ألاظبُى

شي  الخُُٝم ألاو٥   الخامغ  جدٍش

شي  الخُُٝم الثاوي  الّاؼش جدٍش

شي  الخُُٝم الجهاتي  نهاًت الٙفل جدٍش
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 (References)املشارغ
خ اليشش الىاشش غىىان اإلاشحؼ  بلذ اليشش اإلاإلف جاٍس

 وشابلغ الٝزافيسممان  1994 الجامّت اإلاٙخىخت الصخت الىٙعُت والخىا٘ٞ الىٙس ي

 الٝاهشة خامذ ِبذ العالم صهشان 1990 ال٢خاب الٝاهشة ِالم الصخت الىٙعُت والّالج الىٙس ي

اوي  1983 داس الجهمت الّشبُت ِلم الصخت الىٙعُت  مفش مفىٙى خلُل الؽٜش

 ِمان دمحم ٜاظم ِبذهللا 2012 داس ال٢ٙش مذخل الصخت الىٙعُت

 ِمان ِبذالعالم ِبذالٕٙاس 2007 داس ال٢ٙش الصخت الىٙعُت

  أدًب الخالذي 2002 الجامُّتاإلا٢خبت  الصخت الىٙعُت

مىٍىس حذًذ -الصخت الىٙعُت   ِمان أخمذ ِبذاللىُٚ أبى أظّذ 2015 داس اإلاعحرة 

 الٝاهشة خامذ ِبذ العالم صهشان  ِالم ال٢خب الصخت الىٙعُت والّالج الىٙس ي

 (The required capabilities to implement the courseاإليكبَبد املطهىثخ نتُفُز املمشس)

شها ث  ؤلام٣اهاث اإلاىلىب ج٘ى

 حعهُل الّمل اإلاُذاوي 1

 مّامل لّلم الىٙغ 2

 أحهضة ِشك  3

 

 هجاة أخمذ اللاض يد.  ميعم اإلالشس.
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 انرتثُخ انؼًهُخ

Student Teaching 

 مـــً أس١ـــان بـــشامج ئِـــذاد اإلاّلمـــحن، 
ً
 أظاظـــُا

ً
بهم، ُ٘ىٍـــش ئلحهـــا ِلـــى أنهـــا بشهـــامج حّـــذ التربُـــت الّملُـــت س٠ىـــا وجـــذٍس

ـت فـي ال٣لُـت. واـي اإلاُّـاس الخُٝٝـي للخ٢ـم ِلـى مـذي هجـاح بشهـامج  مخ٣امل ًىاصي فـي أهمُخـه بشهـامج الذساظـت الىٍٍش

ـــت والخىبُـــٞ، وامـــخالٟ اإلاّلـــم ال٢ٙاًـــاث الّملُـــت الالصمـــت والتـــي  ـــذاد، خُـــث ًـــخم مـــً خاللهـــا الـــشبي بـــحن الىٍٍش ؤلِا

، جـــــــشجبي بأظـــــــالُب  الخـــــــذَسغ املخخلٙـــــــت، والُٝـــــــاط والخٝـــــــىٍم، وجىٌُـــــــٚ الىظـــــــاةل الخّلُمُـــــــت، وإداسة الفـــــــٙٗى

 والخّامل مْ الخالمُز واإلاّلمحن، وؤلاداسة اإلاذسظُت، واملجخمْ.

 رؤية الرتبية العملية ورسالتها:

 أوالً: انشؤَخ

مــــّذ مّلمـــي اإلاعـــخٝبل بال٢ٙاًــــاث
َ
الــــت مىحهـــت ج ّّ و اإلاهـــاساث التــــي ججّـــل مــــجهم  أن ج٣ـــىن التربُـــت الّملُــــت خبـــرة ٘

ــى٥  مــحن روي ٠ٙــاءة ورلــ٤ فــي لــىء الاججاهــاث التربىٍــت اإلاّاـــشة، مــً أحــل الجهــىك بــالخّلُم فــي لُبُــا والـى
ّ
مّل

ي وؤلاٜلُمي والّالمي.
ّ
 ب٣لُت التربُت ئلى الخمّحز املخل

 الرسالة: -ثانيا  

ت اإلاخٝىـــت داخــــل اإلاإظعـــت الخّلُمُـــت، وخلــــٞ جضوٍـــذ الىـــالب اإلاخــــذسبحن باإلاّلىمـــاث واإلاهـــاساث الالصمــــت للمماسظـــ

ــذاد ١ــىادس جشبىٍــت ٜــادسة ِلــى اإلاعــاهمت فــي بىـــاء  سوح للخجذًــذ والابخ٣ــاس فــي بِئــت جشبىٍــت حّلُمُــت ِالُــت الجــىدة إِل

 املجخمْ اإلاّاـش .

 أهذاف انرتثُخ انؼًهُخحبنخب: 

 جم٢حن الىالب مً الجاهب الخىبُٝي لخخففه ألا١ادًمي والتربىي. .1

ب  .2 ٝت ِلمُت.جذٍس  الىالب اإلاّلم ِلى أظالُب الخذَسغ بىٍش

ٝت صخُدت. .3 به ِلى جدمحر دسوظه بىٍش  جذٍس

4. .
ً
 وهٙعُا

ً
 ا٠دعاب الىالب اإلاّلم مهاسة تهُئت الخالمُز للذسط رهىُا

 ا٠دعاب الىالب اإلاّلم الٝذسة ِلى سبي اإلاّلىماث العابٝت لذي الخالمُز باإلاّلىماث    الخالُت. .5

 ّلم مهاسة ِشك الذسط في ِىاـش مترابىت.ا٠دعاب  الىالب اإلا .6

بهم ِلى جىبُٞ اإلاّلىماث. .7 ُل اإلاادة الذساظُت للخالمُز وجذٍس  جىمُت ٜذسجه ِلى جـى

به ِلى جفمُم واظخخذام الىظاةل الخّلُمُت املخخلٙت. .8  جذٍس

به ِلى جىٍُم وولىح اإلالخق العبىسي. .9  جذٍس
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 ا٠دعاب مهاسة مشاِاة الٙشوٛ الٙشدًت بحن الخالمُز. .10

 ا٠دعاب مهاسة ئزاسة اهخمام الخالمُز وىا٥ الذسط بالّذًذ مً ألاظالُب. .11

ض اإلاادًت واإلاّىىٍت. .12 به ِلى اظخخذام وٛش الخذَسغ الّٙالت وأظالُب الخٍّض  جذٍس

به ِلى جٝىٍم ِىاـش الذسط والخأ٠ذ مً جدُٝٞ ألاهذاٗ العلى٠ُت للذسط. .13  جذٍس

به ِلى ـُأت ألاظئلت واظخخذامها وجىصَّها .14  خال٥ الذسط. جذٍس

 ا٠دعابه إلاهاسة سبي ِىاـش الذسط بالبِئت املخُىت بالخالمُز. .15

 .جىمُت الاججاه ؤلاًجابي للىالب اإلاّلم هدى مهىت الخذَسغ .16

 ئخذار حُٕحراث مىحبت في شخفُت الىالب اإلاّلم. .17

به ِلى اإلاعاهمت بٙاِلُت في ألاوؽىت اإلاذسظُت املخخلٙت. .18  جذٍس

 معئىلُاث ؤلاداسة اإلاذسظُت.حٍّشٚ الىالب اإلاّلم بأدواس و  .19

 مراحل الرتبية العملية.

 يشصهخ انتذسَظ املصغش )تطجُمبد تذسَغُخ(: -أوالً 

ت،  ب اإلاّلمــحن، وإِــذادهم، خُــث ًىبــٞ ِلــى مهــاساث حّلُمُــت لــشوٍس الخـذَسغ اإلافــٕش أظــلىب مــً أظــالُب جــذٍس

ٚ ـٙي مفٕش؛ أي في مهمـت حّلُمُـت مدـذدة، ومْـ ِـذد مفـٕش  مـً الخالمُـز، ولخفـت مفـٕشة، ومدذدة في مٜى

مْـ ئخمـاُ أداء اإلاخـذسب لخٝـىٍم اإلاؽـٗش اإلامـبىه بـأدواث جٝـىٍم مُّىـت، زـم ٢ًـشس ألاداء مـشة أخـشي مْـ الخٝـىٍم، 

 ئلى أن ًبلٖ اإلاخذسب اإلاعخىي اإلاىلىب ألداء اإلاهاسة.
ً
 زم ٢ًشس أًما

م٢ً أن همُٚ أهه جذَسغ خُٝٝي رو أبّـاد مفـٕشة، خُـث ًٝـىم الىالـب اإلا ّلـم بخـذَسغ دسط مفـٕش مدـذد ٍو

 مـا ًـخم حسـجُل هـزه الـذسوط  
ً
ت ـٕحرة مـً اإلاخّلمـحن مـً صمـالء الىالـب ِـادة ألاهذاٗ )هذٗ أو هذ٘ان( ملجمِى

عـه مـشة  ُّـذ الىالـب اإلاّلـم جذَس بأداة الدسجُل اإلاشتي )١امحرا الُٙذًى( وإِادة اإلاؽاهذة لالظـخٙادة مـً الىٝـذ، َو

احّـــــت الىاججـــــت مـــــً ِملُـــــاث الىٝـــــذ فـــــي مداولـــــت لخدعـــــحن مهاساجـــــه اإلاعـــــتهذ٘ت أخـــــشي لالظـــــخٙادة مـــــً الخٕزًـــــت الش 

 وجدعحن أداةه.

:  مرحلة املشاهدة: -ثانيا 

 لخىـت لهـا أهـذا٘ها ولهـا خىىاتهـا التـي مـً خاللهـا جخدٝـٞ 
ً
ٝـا جىٙز اإلاؽـاهذاث الخُـت داخـل مإظعـاث الخىبُـٞ ٘و

جخمـمً الخبـراث الّلمُـت التـي ٢ًدعـبها الىالـب اإلاّلـم هـزه ألاهـذاٗ، وباظـخخذام بىاٜـاث اإلاالخٍـت اإلاٝىىـت التـي 

ت.  مً مالخٍت الخُاة اإلاذسظُت بفٙت ِامت، والخبراث الخّلُمُت التي جذوس في مىاٜٚ حّلُمُت مخىِى

 -وجىٝعم اإلاؽاهذة ئلى ٜعمحن هما:

 مؽاهذاث خاسج الفٙٗى الذساظُت، ورل٤ للخّٗش ِلى اإلاإظعت والخ٢ُٚ مّها. .1

، وحؽــــمل مالخٍــــت اإلاّلــــم ألاظاســــ ي )مّلــــم الٙفــــل(  أزىــــاء ُٜامــــه بـــــأدواسه مؽــــاهذاث داخــــل الفــــ .2 ٙٗى

 الخّلُمُت.
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 يشصهخ انتذسَظ انفؼهٍ )انكهٍ( : -حبنخبً 

تـرة اإلاؽـاهذة، خُـث  جأحي مشخلت الخذَسغ الّٙلي بّذ أن ٣ًىن الىالب اإلاّلم ٜذ أ٠مـل ٘تـرة الخـذَسغ اإلافـٕش ٘و

ٙتــــرك أن ٣ًــــىن الىالــــب اإلاخــــذسب ٜــــذ ا٠دعــــب  مــــا ٢ًٙـــــي مــــً اإلاهــــاساث والٝــــذساث الخّلُمُــــت التــــي جإهلــــه لُخـــــىلى ًُ

حن، وحعــخمش هـــزه  معــإولُت الُٝــام بالّملُــت الخّلُمُــت وخــذه، دون جــذخل مباؼـــش مــً اإلاّلــم اإلاخّــاون أو اإلاؽــ٘ش

 للبرهــامج اإلاّـذ، ًخــىلى خاللهــا اإلاخــذسب جىُٙــز ِـذد مــً الخفــق بىاٜـْـ خفــت واخــذة أو 
ً
ٝــا اإلاشخلـت إلاــذة أظــابُْ ٘و

 بمؽـــــاهذة صمُـــــل لـــــه ًىٙـــــز الخفـــــت 
ً
ٝـــــىم اإلاخـــــذسب ٘حهـــــا أًمـــــا  وـــــىا٥ الٙتـــــرة املخـــــذدة لهـــــزه اإلاشخلـــــت، ٍو

ً
أ٠ثـــــر ًىمُـــــا

جــــب ِلُــــه أن ٌســــجل حمُـــْـ اإلاالخٍــــاث ِــــً صمُلــــه، لخــــخم اإلاىاٜؽــــت فــــي رلــــ٤ مـــْـ اإلاّلــــم اإلاخّــــاون أو  الذساظــــُت، ٍو

حن بّذ الخفت بهذٗ جٝىٍم الىالب اإلاّلم والذسط الزي ٜام بد  ىُٙزه، وجٝذًم الخىححهاث.اإلاؽ٘ش

 نظام التقٌٌم فً التربٌة العملٌة

ٌؽـتٟر اإلاؽـٗش الخخفصــ ي واإلاؽـٗش التربـىي ومــذًش اإلاذسظـت فـي جُٝــُم الىالـب اإلاّلـم بىــاء ِلـى اإلاّـاًحر املخــذدة 

 وجٝعم الذسحت ِلى الىدى الخالي: 100في اظخماساث الخُُٝم الخاـت ب٣ل مجهما وجدعب الذسحت الجهاةُت مً 

 ( خمعىن دسحت50ؽٗش الخخفص ي            )اإلا .1

 ( أسبّىن دسحت40اإلاؽٗش التربىي               ) .2

ب         ) .3  2( ِؽش دسحاث10مذًش مإظعت الخذٍس

 :نظام النجاح والرسوب واإلنذار و الحرمان فً التربٌة العملٌة 

 فـــــي مٝـــــشس التربُـــــت الّملُـــــت ئال ئرا جدفـــــل ِلـــــى  .1
ً
مـــــً الذسحـــــت املخففــــــت  %  50ال ٌّـــــذ الىالـــــب هاجخـــــا

% مً الذسحت املخففت للمؽـٗش التربـىي. وال ججمْـ دسحـت مـذًش اإلاإظعـت  50للمؽٗش الخخفص ي و

حن التربـىي أو الخخفصـ ي، أمـا فـي خالـت هجـاح الىالـب  في خالت سظىب الىالب اإلاخذسب ِىـذ أخـذ اإلاؽـ٘ش

حن ٘ان دسحت مذًش اإلاإظعت جماٗ ئلى دسحاتهم.  ِىذ اإلاؽ٘ش

 إلاّلم ئرا حُٕب خفخحن مً حذوله الذساس ي دون ِزس.ًىزس الىالب ا .2

3. . ُت مْ اإلاؽٗش  ًىزس الىالب اإلاّلم في خالت حُٕب ًِ خمىس احخماِحن مً الاحخماِاث ألاظبِى

 ومشاِــاة  .4
ً
ًىــزس الىالــب اإلاّلــم ئرا أخــل باألهٍمــت واللــىاةذ اإلاّمــى٥ بهــا فــي اإلاإظعــاث الخّلُمُــت؛ خٙاٌــا

دــــا٥ ئلــــى  مــــم ئلحهــــا اإلاؽــــٗش الخخفصــــ ي لخٝـــٛى هــــزه اإلاإظعــــاث، ٍو لجىــــت جأدًـــب الىــــالب بال٣لُــــت، ٍو

 والتربىي.

                                                             
( 36ٌستثنى من هذا التقسٌم للدرجات قسم التربٌة الخاصة فٌكون توزٌع الدرجات على النحو التالً: المشرف التخصصً ) 2

( ثالثون درجة، مدٌر 06( خمس درجات على كراسة التحضٌر، الموجه فً مؤسسة التدرٌب )2ستون درجة باإلضافة إلى )

 .( خمس درجات2مؤسسة التدرٌب )
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 ًدشم الىالب اإلاّلم مً مىاـلت التربُت الّملُت ئرا بلٕذ وعبت الُٕاب أسبْ خفق دساظُت. .5

ئرا ججـــاوص ُٔــــاب الىالــــب اإلاّلــــم الخــــذ اإلاــــز١ىس ًجــــب ِلُــــه ئظــــٝاه مــــادة التربُــــت الّملُــــت  ٜبــــل م ــــ ي  .6

ب.  هفٚ مذة الخذٍس

لـم ًخم ال .7 خفذًٞ ِلـى  هدُجـت الىالـب اإلاّلـم مـً ميعـٞ التربُـت الّملُـت بال٣لُـت وسةـِغ ٜعـم التربُـت ِو

 الىٙغ وسةِغ ٜعم الذساظت والامخداهاث بال٣لُت.

 

 تىصُف يمشس انرتثُخ انؼًهُخ

 التربُت /طشابلغ كعم التربُت وغلم الىفغ اليلُت/ اللعم/ البرهامج اإلاعإوٌ غً اإلالشس  1

ت(اإلالشس واظم سمض  2  PSY 402 التربُت الػملُت /  )باللؿت الػشبُت وؤلاهجليًز

 حمُؼ اإلالشساث الذساظُت )ألاظبلُاث( اإلاخطلباث العابلت واإلاصاخبت للملشس  3

 فاطمت غامش الذًليد. اظم ميعم اإلالشس  4

 حمُؼ الاكعام باليلُت ألاكعام الػلمُت راث الػالكت بالبرهامج 5

 (ظاغاث اظبىغُا  4)  ظاغت /أظبىع(  -الشصُذ الىلي للملشس )بالىخذة 6

غ اإلالشس اللؿت اإلاعخخذمت في  7  اللؿت الػشبُت جذَس

 العىت النهائُت/ اللصل الثامً/ سبُؼ )سبُؼ/ خٍشف( العىت الذساظُت/ الفصل الذساس ي 8

خ وحهت اغخماد اإلالشس  9 / اليلُت/ الجامػت/ مجلغ اللعم) جاٍس

 ؾيرها(

 2005حامػت طشابلغ 

 غذد العاغاث ألاظبىغُت للملشس 

خمل الىالب ألاظبىعي 

 بالعاِاث

العاِاث   خلٝاث دساظُت  مىاٜؽت/ جىبُٞ  مدالشاث

 لُتال٣
04 

  معخٝلت مزا٠شة 04 ِمل مُذاوي  ِملي

 هىع اإلالشس 

  داِم  اخخُاسي  وّم جخفص ي     ِام

 

 (Course objectives)انذساعٍ املمشسأهذاف  .7

 ج٢خب ألاهذاٗ الّامت للمٝشس في ـُٕت املخشحاث التي ًٙترك أن ٢ًدعبها الىالب بّذ ئ٠ما٥ اإلاٝشس بىجاح.

 جم٢حن الىالب مً الجاهب الخىبُٝي لخخففه ألا١ادًمي والتربىي. .1

ٝت ِلمُت. .2 ب الىالب اإلاّلم ِلى أظالُب الخذَسغ بىٍش  جذٍس

ٝت صخُدت .3 به ِلى جدمحر دسوظه بىٍش  .جذٍس

4. .
ً
 وهٙعُا

ً
 ا٠دعاب الىالب اإلاّلم مهاسة تهُئت الخالمُز للذسط رهىُا

 ا٠دعاب الىالب اإلاّلم الٝذسة ِلى سبي اإلاّلىماث العابٝت لذي الخالمُز باإلاّلىماث    الخالُت. .5
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 ا٠دعاب  الىالب اإلاّلم مهاسة ِشك الذسط في ِىاـش مترابىت. .6

ُل اإلاادة الذساظُت للخالم .7 بهم ِلى جىبُٞ اإلاّلىماث.جىمُت ٜذسجه ِلى جـى  ُز وجذٍس

به ِلى جفمُم واظخخذام الىظاةل الخّلُمُت املخخلٙت. .8  جذٍس

به ِلى جىٍُم وولىح اإلالخق العبىسي. .9  جذٍس

 Course intended learning)نهربَبيذ خمشربد انتؼهى املغتهذفخ

outcomes) 
 

 (Knowledge & understand)املؼشفخ وانفهىأ:

عهان ًفُٖ الىالب  1أ. ت ( إلاىلُى ًٝىم بخذَس  اإلاّلم اهذاٗ حّلُمُت )مخىِى

عه 2أ.  ان ٌّذ الىالب اإلاّلم وظُلت حّلُمُت إلاىلُى ًٝىم بخذَس

عه 3أ.  ان ًز٠ش أمثلت مشجبىت بالبِئت املخُىت بالخالمُز في اإلاىلُى الزي ًٝىم بخذَس

ٝت ِلمُت صخُدت 4أ.  ان ًدَمش الىالب اإلاّلم الذسوط بىٍش

 (Mental skills) انزهُُخاملهبساد ة. 

 ان ًشاعي الىالب اإلاّلم الٙشوٛ الٙشدًت بحن الخالمُز ِىذ ؼشح الذسوط 1ب.

 ان ًشبي الىالب اإلاّلم اإلاّلىماث العابٝت لذي الخالمُز باإلاّلىماث الالخٝت 2ب.

 ان ًثحر الىالب اإلاّلم اهخمام الخالمُز وىا٥ الذسط بالّذًذ مً ألاظالُب 3ب.

صجْ ِلى الابخ٣اس 4ب. ت لىشح الاظئلت والاظخٙعاس  مً ٜبل الخالمُز َو  ان ًدُذ الٙـش

 (Practical & professional skills) املهبساد انؼًهُخ واملهُُخد. 

 ان ٌعخخذم الىالب اإلاّلم وظاةل حّلُمُت مُّىت للؽشح 1ج.

ض اإلاادًت واإلاّىىٍت في الٙفل  2ج.  الذساس يان ٌعخخذم اظالُب الخٍّض

ت( 3ج. ٍش ت مجها)اخخباساث ؼٙىٍت وجدٍش  ان ًىبٞ وظاةل جٝىٍم مخىِى

 ان ٌّمل ِلى جىٍُم اإلالخق العبىسي 4ج.

 (Generic and transferable skills) واملُمىنخ ؼبيخانهبساد املد. 

 الذسطان ٌعخخذم الىالب اإلاّلم الخاظىب والاهترهذ في حمْ اإلاّلىماث راث الفلت بمىلُى  1د.

 ان ٌّشك الذسط في ِىاـش مترابىت 2د.

حن )التربىي والخخفص ي( 3د.  ان ٌعخُٙذ مً آساء خبحر اإلاادة ومّلم الٙفل واإلاؽ٘ش

ذًشها بىٍام 4د. عُت ٍو ذ الخفت الخذَس  ان ًداَ٘ ِلى ٜو
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 (Course contents)حمتىي املمشس 
 ِذد العاِاث اإلاىلُى الّلمي

مىاد ِلمُت بمشاخل 

الخّلُم الاظاس ي 

واإلاخىظي ٠ال خعب 

 جخففه 

ُا  6جىصَْ الخفق الذساظُت اإلاخاخت ب٣ل اًام الاظبُى ِلى إلاخذسب بىاْٜ   خفق اظبِى

 الّمل بىٍام الُىم الذساس ي ال٣امل

 (Teaching and learning methods) طشق انتؼهُى وانتؼهى
اإلاّلم في مجا٥ وٛش الخذَسغ ، والىظاةل الخّلُمُت ، مدالشاث جيؽُىُت ووسػ ِمل للىالب  .1

 والخٝىٍم والُٝاط.

ُت ما ٌعخجذ . .2  الاحخماِاث الذوسٍت واإلاخابّت الاظبِى

حن ) التربىي ، والخخفص ي ( . .3 اسة اإلاُذاهُت للمؽ٘ش  الٍض

 (Methods of assessments) طشق انتمُُى
 

 وصن الخُُٝم مذة الخُُٝم الخُُٝم أظالُب ث
اليعبت 

 اإلائىٍت

1 
 اداسة اإلاذسظت

وىا٥ ٘ترة 

ب  الخذٍس

 %10 دسحاث 10

 اإلاؽٗش التربىي  2

 

وىا٥ ٘ترة 

ب  الخذٍس

 دسحت  40

 

40% 

 اإلاؽٗش الخخفص ي 3

 

وىا٥ ٘ترة 

ب  الخذٍس

 دسحت  50

 

50% 

 %100 دسحت 100 اجملًىع            

 
 The required capabilities to implement theاإليكبَبد املطهىثخ نتُفُز املمشس )

course) 

شها ث  ؤلام٣اهاث اإلاىلىب ج٘ى

 اإلاإظعاث الخّلُمُت  1

 الىظاةل الخّلُمُت الخذًثت ١العبىسة الز٠ُت والذاجا ؼى 2

 اإلاّامل الّلمُت  3

 

 فاطمت غامش الذًليد.  ميعم اإلالشس.
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 تمُُى انطبنت وتىصَغ انذسربد يف املمشساد انذساعُخ

اإلاٝشساث الذساظُت التربىٍت والىٙعُت مً خال٥ الامخداهاث الىفُٙت والجهاةُت،  ًخم جُُٝم الىالب في .1

حرها مما ًشاه أظخار اإلاادة. اث ِمل ٔو  وما ًٝذم الىالب مً بدىر، ووٜس

 ئلى ئرا 100جدعب الذسحت ال٣لُت ل٣ل مٝشس ِلى أظاط ) .2
ً
( ماةت دسحت  وال ٌّخبر الىالب  هاجخا

 الذسحاث اإلاٝشسة لالمخدان الجهاتي.% مً مجمُى  50جدفل ِلى 

 طشق انتمُُى

خ الخلُُم طشق الخلُُم ث ت )ألاظبىع( جاٍس  مالخظاث اليعبت اإلائٍى

شي  %25 الاظبُى الخامغ ألاو٥  امخدان هفٙي 1  جدٍش

شي  %25 الاظبُى الّاؼش خدان هفٙي زاويام 2  جدٍش

شي  %50 نهاًت الٙفل نهاتيامخدان  3  جدٍش

  %100 دسحت100 املجمُى            

 رذول انتمُُى:

م الخُُٝم خ أظلىب الخُُٝم ٜس  )الخُُٝم( جاٍس

شي  الخُُٝم ألاو٥   الاظبُى الخامغ جدٍش

شي  الخُُٝم الثاوي  الاظبُى الّاؼش جدٍش

شي  الخُُٝم الجهاتي  نهاًت الٙفل جدٍش

 تمذَشاد انُزبس يف املىاد انرتثىَخ وانُفغُخ

 لليعب الخالُت الىاسدة في اإلاادة " ًدعب جٝذًش
ً
ٝا ( لعىت 501" مً الةدت جىٍُم الخّلُم الّالي )22الىالب ٘و

2010. 

 الشمض الخلذًش الذسحت 

 م ممخاص %100% ئلى  85مً  1

  % 85% ئلى أكل مً  75مً  2
ً
 ب حُذ حذا

 ج حُذ % 75% ئلى أكل مً  65مً  3

 د مٝبى٥  % 65أكل مً  4

 س لُّٚ % 50أكل مً  % ئلى 35مً  5

  % 35% ئلى أكل مً  0مً  7
ً
 ض لُّٚ حذا
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 نىائش انمغى انذاخهُخ
 

 :أوالً يب حيك نهطبنت

ًجىص للىالب حسجُل مادجحن جشبىٍخحن ٘ٝي في ١ل ٘فل دساس ي مْ مشاِاة جشجِب اإلاىاد خعب  .1

 ألاولىٍت واإلاخىلب.

أزىاء الذساظت ِلى أن ًخم مشاِاة ًدٞ للىالب الاوسخاب مً دساظت بّن اإلاٝشساث الذساظُت  .2

لم  عم التربُت ِو ؼشوه ومىاُِذ ؤلاظٝاه و ٣ًىن بّلم الٝعم الّلمي الزي ًيخمي له الىالب ٜو

لم الىٙغ. لُه حّبئت الىمىرج اإلاّذ لئلظٝاه في ٜعم التربُت ِو  الىٙغ وأظخار اإلاادة، ِو

ذ ِ .3 ً مٝشسًٍ دساظُحن، وحؽ٣ل لجىت ًدٞ للىالب الشاظب ولب مشاحّت وسٜت الامخدان ُ٘ما ال ًٍض

مً داخل الٝعم جخ٣ىن مً زالزت أِماء مً هُئت الخذَسغ لهم اخخفاؿ في مجا٥ اإلاٝشس مىلُى 

الىالب ًخم حّذًل الىدُجت، وإرا لم ًثبذ  ادِاءاإلاشاحّت، وبدمىس الىالب اإلاّجي، ٘ارا زبذ صخت 

 صخت ادِاةه ٘خبٝى الىدُجت اإلاىّىن ٘حها ِلى خالها. 

، ًدٞ للىالب الزي ًٝل 2010( لعىت 501( مً الةدت جىٍُم الخّلُم الّالي )88ِلى اإلاادة ) بىاء .4

 ورل٤ إلاشة واخذة ٘ٝي لخدعحن  55مّذله الترا٠مي ًِ 
ً
% أن ٌُّذ دساظت أي مٝشس احخاصه ظابٝا

 مّذله الترا٠مي وبما ال ًخجاوص مادجحن في الٙفل الذساس ي الىاخذ.

 :َهٍ حبًَُب ال جيىص نهطبنت يب

 حسجُل أ٠ثر مً مٝشسًٍ دساظُحن مً اإلاٝشساث التربىٍت والىٙعُت في الٙفل الىاخذ. .1

 ال ًجىص للىالب حسجُل مىاده التربىٍت والىٙعُت دون ئخماس الصخُٙت التربىٍت. .2

لم الىٙغ وأظخار اإلاادة. .3  ئظٝاه اإلاادة الذساظُت دون ِلم ٜعم التربُت ِو

 ىا٘ٝت سةِغ الٝعم وأظخار اإلاادة.الخُٕحر مً مجمىِت ئلى أخشي ئال بم .4

دشم الىالب مً اإلاٝشس الذساس ي الزي ًٝل ُ٘ه خمىسه  .5 لى الىالب خمىس مدالشاجه ٍو الُٕاب ، ِو

 % وال جدعب مذة الُٕاب اإلاؽشوُ لمً مذة الُٕاب. 75ًِ 

 اسج٣اب الىالب ألي ظلٟى مىاٗ لؤلخالٛ. .6

غ بالمشب أو الٝزٗ أو .7 خذاء ِلى أِماء هُئت الخذَس العب أو التهذًذ ومً ًخالٚ رل٤ ًخدمل  الِا

 معإولُت رل٤ وما ًترجب ِلُه مً احشاءاث ٜاهىهُت.

 ًِ والب آخش ألداء الامخدان. .8
ً
 اهخدا٥ الصخفُت ودخى٥ والب بذال

 الٕؾ قي الامخدان بأي ؼ٣ل مً ألاؼ٣ا٥. .9
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 يغؤونُبد انطبنت
ٌّذ خمىس املخالشاث ِامال مهما في ٘هم اإلاٝشس واظدُّاب مٙشداجه وحسجُل اإلالخىٌاث أزىاء املخالشة، لزا ًجب  .1

 ِلى الىالب خمىس حمُْ املخالشاث بؽ٣ل معخمش مْ مشاِاة ِذم الخأخش. 

ذ٥ ِلى جٙاِل الىالب مْ اإلاٝشس واظد .2   ُّابه إلاٙشداجه.اإلاؽاس٠ت الّٙالت في الىٝاؼاث خال٥ املخالشاث حاهب مهم ٍو

اإلاؽاس٠ت في جٝذًم بّن اإلاٝاالث والذساظاث واإلاشاحْ الجُذة خى٥ مىلُى ومٙشداث هزا اإلاٝشس وجٝذًمها خال٥  .3

 املخالشاث إلاىاٜؽتها.

ما٥ الٙفلُت والبدثُت. .4  ألاماهت الّلمُت مىلب أظاس ي، لزا البذ مً التزام ألاماهت في الاخخباساث وفي ألِا

ً، والالتزام بأخالُٜاث الخىاس الاخترام اإلاخباد٥  .5 بحن الىالب وأظخار اإلاادة وبحن الىالب وصمالةه، واخترام آساء آلاخٍش

 اإلاىخج مىلب سةِغ.

 آنُخ انشكبوٌ واملمرتصبد

 أوال : أعبنُت تهمٍ انشكبوٌ واملمرتصبد

 :  ًخم جلٝي واظخٝبا٥ الؽ٣اوي واإلاٝترخاث ًِ وٍشٞ

 . الٝعم املخخقـىذٛو الؽ٣اوي مّلٞ بالٝشب مً  .1

ذ الال٢ترووي .2 ًم٢ً للجىت الؽ٣اوي . e-mail (  ًم٢ً اظخٝبا٥ الؽ٣اوي واإلاٝترخاث ال٢تروهُا ِلي البًر

ذ ئل٢ترووي جخلٝى ِلُه الؽ٣اوي(  بالٝعم  أن جخفق ِىىان بٍش

ش .3 ٞ جٝاٍس ٝت مباؼش أو ٔحر مباؼش أو بأي   اظخٝبا٥ الؽ٣اوي ًِ وٍش اإلاشؼذ ألا١ادًمي للىالب بىٍش

 .ُلت أخشي وظ

 . بفىسة ؼٙىٍت بحن أِماء اللجىت والىٗش اإلاٝذم للمٝترح او الؽ٣ىي   اظخٝبا٥ الؽ٣اوي واإلاٝترخاث .4

ٞ سةِغ اجداد الىلبت ٌعلمها لشةِغ اللجىت بالٝعم املخخق  .5 اظخٝبا٥ الؽ٣اوي واإلاٝترخاث ًِ وٍش

 بالؽ٣ىي.

مىًٍ جخ٣ىن لجىت الؽ٣اوي و الخٍلم :حبَُب: جلُخ انشكبوٌ و انتظهًبد اث مً سةِغ الٝعم ِو

غ  مً اِماء هُئت الخذَس

  :اختصبصبد انهزُخ

 جلٝي الؽ٣اوي واإلاٝترخاث  .1

ًخم جىٍُم هذواث ووسػ ِمل ليؽش زٝا٘ت جٝذًم الؽ٣ىي أو اإلاٝترح مً حمُْ ألا٘شاد الّاملحن  .2

 .بالٝعم

 .الخاحت لزل٤ أو ١لما دِذ  ًخم ٘خذ ـىادًٞ الاٜتراخاث والؽ٣اوي في أو٥ ًىم ِمل مً ١ل أظبُى .3

 . بدمىس سةِغ اللجىت  ًخم ٘خذ ـىادًٞ الاٜتراخاث والؽ٣اوي مً ٜبل لجىت .4
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م. في خالت ِذم وحىد ؼ٣اوي ًخم  .5 خم ئِىاء املخمش ٜس ًخم جىٍُم مدمش ٘خذ خاؿ ب٣ل ـىذٛو ٍو

ً مدمش بزل٤  .جذٍو

خم اظدبّاد الؽ٣اوي املجهىلت واإلا٢خىبت  .6 بأظلىب ٔحر الةٞ جفيُٚ الؽ٣اوي واإلاٝترخاث اإلاٝذمت ٍو

 .اظم ـاخبها خُث جدَٙ وال ًخم ٘دفها والبذ ٘حها  والتي لم ًز٠ش ٘حها

 ئِذاد سجل للؽ٣اوي . .7

   ئِذاد همىرج لخفيُٚ الؽ٣اوي واإلاٝترخاث 

  جدذًذ مىاُِذ ألصخاب الؽ٣اوي واإلاٝترخاث لالظخٙعاس ًِ بّن الىٝاه الٕاممت

 .الخاـت بالؽ٣ىي أو اإلاٝترح اإلاٝذم

٣ىي مً ٜبل اللجىت اإلاؽ٣لت لخدذًذ الجهت اإلاّىُت بالؽ٣ىي وجدذًذ الٙترة الضمىُت دساظت الؽ .8

 . اإلاىلىبت لئلحابت ِلحها ئن أم٢ً رل٤

 .   ئسظا٥ وسخت مً الؽ٣ىي ئلى الجهت اإلاّىُت بالؽ٣ىي  .9

 .الضمىُت املخذدة بالؽ٣ىي   مخابّت الشد مْ الجهت اإلاىىه بها خل اإلاؽ٣لت خال٥ اإلاذة .10

ٞ اللجىتِىذ وسود ال .11  .شد مً الجهت اإلاّىُت ًخم ئحابت مٝذم الؽ٣ىي ًِ وٍش

في خالت أن الؽ٣ىي جخّلٞ بأي ِمى مً أِماء لجىت اإلاٝترخاث والؽ٣اوي ٌعدبّذ الّمى اإلاّجي لُخم  .12

ه  .مىاٜؽت مىلُى الؽ٣ىي بخفـى

 ًما .13
ً
ما مدعلعال ٗ ئلُه الؽ٣اوي مجهىلت اإلافذس حسجل في سجل خاؿ وال ًخم ئهمالها وإِىاءها ٜس

خم دساظتها والاظخٙادة ما أم٢ً مً مدخىٍاتها مً ٜبل لجىت الاٜتراخاث والؽ٣اوي  ِباسة مجهى٥ ٍو

 .وجدَٙ

ْ الاٜتراح ئلى الجهاث اإلاّىُت  دساظت اإلاٝترح .14  للخىبُٞ   مً ٜبل اللجىت، زم ًخم ٘س
ً
للذساظت ئرا ١ان ٜابال

خماد ًخم ئبآل مٝذم الاٜتراح بان الاٜتراح جم وفي خالت الِا  ، مً بّذها ئلى الجهت اإلاّىُت بالخىُٙز

 . اِخماده مْ مىده خىاب ؼ٢ش مً ال٣لُت

   :خمشربد انهزُخ

 . مدالش الاحخماِاث الذوسٍت للجىت  .1

ش الذوسٍت ًِ وؽاه اللجىت وما اجخزجه مً ٜشاساث في خل اإلاؽا١ل بالٝعم .2  .الخٝاٍس

 

 دساعُبً  واملتفىلني املتؼخشٍَ انطالة يغ انتؼبيم آنُخ

ً الطالب لجىت ) حعمى بالٝعم مفٕشة  لجىت حؽ٢ُل جخ٣ىن مً ميعٞ الذساظت  ( واإلاخفىكين اإلاخػثًر

مىًٍ مً هُئت الخذَسغ ج٣ىن مهمتها  :والامخداهاث بالٝعم ِو

 أوالُ :  فًُب  َتؼهك ثبملتؼخشٍَ:

  اإلاخّثر الىالب ِلي الخّٗش .1
ً
 ٘فل ١ل في والىٙعُت التربىٍت اإلاىاد في الىخائج مشاحػت خال٥ مً دساظُا

بل دساس ي   الجذًذ. الٙفل بذاًت ٜو

http://vetfac.mans.edu.eg/students-graduates/stud-serv/2019-01-13-10-23-20
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ً ٘حها مً أحل ولْ خىت للخّامل مّهمخفش الىالب  .2 ً وجفيُٙهم في اإلاىاد اإلاخّثًر بالخّاون  اإلاخّثًر

 مْ اإلاؽٗش ألا١ادًمي بالٝعم الزي ًذسط ُ٘ه الىالب.

ً ًخم ُ٘ه جذون مّلىماث الىالب اإلاخّثر. همىرج جدذًذججهحز همىرج ٌعمى  .3  الىلبت اإلاخّثًر

ٙهم ب للاءاث جىٍُم .4 حجم اإلاؽ٣لت ومىاٜؽتهم في الذوس اإلاىلىب مجهم مْ الىلبت بّذ الخفش وحٍّش

 بالخّاون مْ أظخار اإلاادة اإلاخّثر ٘حها الىالب. الُٝام به

ً. اظخبُانججهحز  .5 ت أظباب الخّثر وجذوي اإلاعخىي مً وحهت هٍش الىالب اإلاخّثًر  إلاّ٘ش

شئِذاد  .6  مٙفل ًِ أظباب الخّثر مً واْٜ الاظخبُاهاث. جلٍش

ٌ مجلغ الٝعم  في احخماُ مىاكشت ألاظباب .7 اكتراح الحلى عُت التي مً ؼأنها  و وسظم الخىت الخذَس

ْ مً معخىي الىالب .  ال٘ش

بالخّاون مْ اإلاؽٗش ألا١ادًمي ًخم جُُٝم معخىي الىالب في اإلاىاد الخخففُت والّامت لخدذًذ دسحت  .8

 والامخداهاث(.الاطالع غلى ملف الطالب في مىظىمت الذساظت الاخخُاج للذِم واإلاعاهذة.)

ُاب الىالب  .9 بالخّاون مْ اإلاؽٗش ألا١ادًمي وأظخار اإلاٝشس اإلاخّثر ُ٘ه الىالب ًخم مخابّت خمىس ٔو

ً. همىرج مخابػتًِ املخالشاث ورل٤ مً خال٥ ِمل  ُاب الىالب اإلاخّثًر  وعبت الخمىس ٔو

ظخار للدؽاوس في بحن ميعٞ اإلاٝشس وأظاجزة اإلاٝشس في خالت وحىد أ٠ثر مً أ احخماغاث دوسٍتِٝذ  .10

ً وجٝذًم الذِم واإلاعاهذة  لخدعحن معخىاهم الّلمي.  ولْ الىالب اإلاخّثًر

في خا٥ أن أظباب الخّثر حّىد لٍشوٗ مادًت أو احخماُِت ًم٢ً ولْ خىت أخشي معاهذة للخىت  .11

لم الىٙغ ومجلغ الٝعم الّلمي الزي ًىدعب  عُت ورل٤ باالظخّاهت بمجلغ ٜعم  التربُت ِو الخذَس

 الىالب اإلاخّثر و٠زل٤ مجلغ ال٣لُت.له 

عُت التي جدذدها اللجىت ) .12  همىرج مخابػت(.مخابّت الىالب في اإلاٝشس بّذ مشوسه بالخىت الخذَس

ش اِذاد  اإلاؽٗش ألا١ادًمي  بالٝعم الزي ًىدعب له الىالب  اإلاخّثر  .13 خى٥ هخاةجه ومذي جدعً جلٍش
ً
ا

 معخىاه للجىت .

اًت اإلاٝذمت مً اللجىت واإلاؽٗش لُٝاط مذي سلا ال اظخبُانججهحز  .14 ً ًِ  خذماث الِش ىالب اإلاخّثًر

 ألا١ادًمي.

ُحن ألا١ادًمُحن سؤظاء  .15 ً في ال٣لُت واإلاؽ٘ش ً في الٝعم ولجىت اإلاخّثًر الخيعُٞ بحن لجىت اإلاخّثًر

ً وبهزا الؽ٣ل ج٣ىن ِملُت  حر ١ل ظبل الذِم واإلاعاهذة للىالب اإلاخّثًر ألاٜعام الّلمُت مً أحل ج٘ى

 عاهذة حّاوهُت .اإلا

 آنُخ حتغني يغتىي انطبنت املتؼخش
ً ِلى اليؽاه والخُىٍت والخٙاِل واإلاؽاس٠ت أزىاء املخالشة  .1 جدٙحز أظخار اإلاٝشس الىلبت اإلاخّثًر

 ومخابّتهم في أداء الخُِّىاث التي ٣ًلٙىن بها.

ً ًخم ٘حها ِمل مشاحّاث مبعىت  .2  إلاٙشداث اإلاٝشس.جىُٙز وسػ جٝىٍت في اإلاٝشس للىلبت اإلاخّثًر

اسة أظخار اإلاٝشس خال٥ العاِاث اإلا٢خبُت لخىلُذ اإلابهم واإلاّلىماث التي  .3 حصجُْ الىالب اإلاخّثر ِلى ٍص

 اظخّص ى ٘همها ِلى الىالب أزىاء املخالشة، والخّٗش ِلى مؽا١لهم ًِ ٜشب.

ا .4 حن في أٜو ً ِلى  ولب اإلاعاهذة والذِم مً صمالئهم اإلاخٜٙى ث الٙشآ وبحن جدٙحز الىالب اإلاخّثًر

 املخالشاث او  مً خال٥ وظاةل الخىاـل ًِ بّذ.
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ً للمؽاس٠ت في مىاؼي الٝعم وال٣لُت مً أحل الخ٢ُٚ  .5 حصجُْ ودْ٘ أظخار اإلاٝشس للىالب اإلاخّثًر

 والخأٜلم مْ املخُي الجامعي وسْ٘ معخىي داُّ٘خه للخّلم.

ً ِلى  .6 الاواُل ِلى  ت ؤلال٢تروهُت للجامّت واظخخذام البىابلشوسة خث أظخار اإلاٝشس للىالب اإلاخّثًر

 اإلا٢خبت ؤلال٢تروهُت وهٍام الخّلُم ؤلال٢ترووي.مدخىٍاث 

خحن  .7 ت الىاخذة بدُث ًخم حؽ٢ُل مجمِى ِمل معابٝاث ِلمُت في اإلاٝشس الّلمي داخل املجمِى

ً ورل٤ بهذٗ خثهم ِلى  حن ومخّثًر ت ِلى مخٜٙى مخىا٘عخحن ًخم ج٣ىٍجهم ِلى أن جدخىي ١ل مجمِى

.  بز٥ الجهذ والاظخز١اس وبث سوح الخىا٘غ والععي للخٙٛى

 حبًَُب: فًُب َتؼهك ثبنطهجخ املتفىلني
ش اإلاؽٗش  .1 حن ومً خال٥ مالخٍاث أظخار اإلاٝشس، مشاحّت الىخاةج، وجٝاٍس جدذًذ الىالب اإلاخٜٙى

 ألا١ادًمي للىالب.

ادة جٝىٍتها  .2 همىرج والذْ٘ بها لؤلمام. )جدذًذ حىاهب الخٙٛى اإلاّشفي والابذاعي لذي الىالب لٍض

 حىاهب الخفىق(

حن للخّٗش ِلى اخخُاحاتهم وج٣لُٙهم  .3 ِٝذ لٝاءاث  معخمشة بحن أظخار اإلاٝشس والىلبت اإلاخٜٙى

هم وصٍادة خبراتهم.  بخُِّىاث خاـت للخٙاً ِلى جمحزهم وجٜٙى

حن الىالب جدٙحز .4 ً صمالئهم ودِم معاهذة ِلى اإلاخٜٙى اث في اإلاخّثًر  مً  او املخالشاث وبحن الٙشآ أٜو

 .بّذ ًِ الخىاـل وظاةل خال٥

حن ِلى الخٙاِل في املخالشة وخثهم ِلى  اإلاؽاس٠ت وؤلالٝاء. .5  حصجُْ اظخار اإلاادة  للىالب اإلاخٜٙى

ش اللجىت مخابّت .6 حن للىالب ألا١ادًمي اإلاؽٗش لخٝاٍس  ئن الّٝباث وجزلُل مىاحهت ًخم ختى اإلاخٜٙى

 .وحذث

ً وـىس  أظماء ٘حها جيؽش وال٣لُت الٝعم داخل الخمحز بٝاةمت ٌعمى ما اظخدذار .7  ومجاالث اإلاخمحًز

حر ألا١ادًمُت جمحزهم  .ألا١ادًمُت ٔو

ىُت  .8 حن ِلى اإلاؽاس٠ت في مىاؼي ال٣لُت املخخلٙت ِلمُت وزٝاُ٘ت وسٍالُت ٘و حصجُْ الىالب اإلاخٜٙى

حره.  ٔو

 ًخم ُ٘ه  .9
ً
حن في خٙل ًٝام ظىىٍا م الىالب اإلاخٜٙى  جٝذًم الخىا٘ض والجىاةض وؼهاداث الخٝذًش.ج٢ٍش

ت والجىت الٝعم لجىت بحن الخيعُٞ .10 ُحن ال٣لُت في اإلاش٠ٍض  الّلمُت ألاٜعام وسؤظاء  ألا١ادًمُحن واإلاؽ٘ش

حر أحل مً حن . للىالب واإلاعاهذة الذِم ظبل ١ل ج٘ى  اإلاخٜٙى

حن ِلى جٝذًم أبدار ِ .11 لمُت وأوساٛ ِمل ئٜامت مإجمش ظىىي للىالب وحصجُْ الىالب اإلاخٜٙى

 جخففُت بهذٗ حصجُْ خش٠ت البدث الّلمي في ال٣لُت واٌهاس مىاهب الىالب ومهاساتهم وابذاِاتهم.

 ج٣ىن للىلبت اإلاخمحزون ألاولىٍت في جمثُل ال٣لُت في املخا٘ل املخخلٙت ظىاء داخل أو خاسج ال٣لُت. .12

مل .13 حن في بشهامج التربُت الّملُت ِو حسجُل مشتي للخفق الذساظُت  دِم  وحصجُْ الىلبت اإلاخٜٙى

 داخل اإلاإظعاث الخّلُمُت ووؽشها في ـٙدت التربُت الّملُت ِلى ؼب٢ت الخىاـل الاحخماعي.

حن للذساظت بالخاسج. .14  جشؼُذ الىلبت اإلاخٜٙى

ٙائهم مً الشظىم الذساظُت وجذْ٘ مً ٜبل الجهاث اإلاعإولت بال٣لُت او  .15 الخىاـل مْ اداسة الٝعم إِل

 الجامّت.
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املهبو وانىارجبد اإلداسَخ ثبنمغى حتذَذ   
 

 يهبو سئُظ انمغى
ت بما ًخىا٘ٞ مْ ظُاظت ال٣لُت  ًخىلى سةِغ الٝعم حعُحر الّمل بالٝعم، وجفٍشٚ أمىسه، وإداسة ؼإوهه الّلمُت وؤلاداٍس

 لؤلخ٣ام واللىاةذ والٝشاساث اإلاّمى٥ بها في الخّلُم الّالي وجخلخق مهامه ُ٘ما ًلي:
ً
 _ والجامّت، وو٘ٝا

 . ئداسة الّمل بالٝعم .1

 . سةاظت احخماِاث مجلغ الٝعم .2

ئِذاد مدالش احخماِاث مجلغ الٝعم، وإخالتها ئلى ِمُذ ال٣لُت، والّمل ِلى جىُٙز ما حاء ٘حها  .3

ُاث.  مً ٜشاساث وجـى

 ًشأط اللجىت الّلمُت بالٝعم .4

 .  ًٝىم بخ٣لُٚ اإلايعٝحن بالٝعم .5

 . ؤلاؼشاٗ الّام ِلى ظحر الذساظت بالٝعم .6

 . جىصَْ اإلاٝشساث الذساظُت ِلى أِماء هُئت الخذَسغ .7

 . جٝذًم اإلاٝترخاث مً أحل جىىٍش الذساظت بالٝعم .8

 الخيعُٞ بحن الٝعم وؤلاداساث وألاٜعام ألاخشي في ال٣لُت. .9

ُٚ البرهامج الخّلُمي. .10  جـى

ش اإلاىجض مً اإلاٝشساث الذساظُت .11  . مخابّت جٝاٍس

ش ميعٝي اإلاىاد الذساظُت. .12  مخابّت  جٝاٍس

ش ميعٞ الجىدة بالٝعم. .13  مخابّت جٝاٍس

 خمىس احخماِاث مجلغ ال٣لُت . .14

 يهبو يُغك انذساعخ وااليتضبَبد ثبنمغى

 ؤلاؼشاٗ ِلى ظحر الذساظت وحسجُل الىالب إلاىادهم الذساظُت. .1

 ولْ الجذاو٥ الذساظُت. .2

 .جخفُق الٝاِاث .3

 جيعُٞ مىاُِذ الامخداهاث. .4

 .ججمُْ الىخاةج .5

حره.ؤلاؼشاٗ ِلى مشاحّاث  .6  الىالب، هخاةج، وّىن ٔو

ش اإلاىجض مً اإلاٝشس الذساس ي .7  .مشاحّت جٍٝش

 مخابّت ملٙاث اإلاٝشساث الذساظُت  اإلاّذة مً ٜبل ميعٝي اإلاىاد. .8
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 اإلاعاهمت في خل ما ٜذ ٌّترك الىالب مً مؽا١ل جخّلٞ باإلاىاد الذساظُت. .9

حر ألاظاجزة في خالت وحىد هٝق . .10  الّمل مْ سةِغ الٝعم ِلى ج٘ى

 اٗ ِلى ـٙدت الخىاـل الاحخماعي  الخاـت بالٝعم  .ؤلاؼش  .11

 ؤلاؼشاٗ ِلى ظحر الامخداهاث الجهاةُت. .12

 يهبو يُغك املمشس انذساعٍ )املبدح انؼهًُخ(

 ئغذاد ملف خاص باإلاادة ًخظمً:  .1

  .الىصف الخفصُلي للمادة. .2

 أهذاٗ اإلاادة ومخشحاتها .  .3

 اظتراجُجُت الخّلُم والخّلم.  .4

غ.  .5  وظاةل الخذَس

 دلُل الخذٍسب والخىبُٞ الّملي )ِىذ الخاحت(.  .6

 أظغ ومّاًحر الخُُٝم اإلاىاظبت. .7

 ال٢خاب اإلاٝشس واإلاشاحْ ؤلالاُ٘ت ) ٜاةمت بأظماء ال٢خب واإلاإلٙاث اإلاخّلٝت باإلاادة ٜذس ؤلام٣ان(.  .8

ً اإلاٝترخت لؤلوساٛ البدثُت.  .9  الّىاٍو

 همارج ًِ أظئلت  العىىاث / الٙفى٥ العابٝت.  .10

ا .11 ً إللٝاء مدالشاث خىلها.اإلاىلِى  ث التي حعخذعي اظخما٘ت صاةٍش

 مخىلباث اإلاادة ئن وحذث. .12

الماتهم  الىلبت  لّذد بُاوي /  ئخفاتي  حذو٥  .13   .للمٝشس  العابٝت  الٙفى٥  ِلى مذاس  ِو

 سةِغ الٝعم.المادة بالخىعُٛ مْ أظاجزة /أظخار جدذًذ  المادة ميعٞ  ِلى  الذساس ي  الجذو٥  اِذاد  ِىذ   .14

 الّملُت الخّلُمُت   ظحر  مً أحل  ومخىلباجه  ومعإولُاتهم  اإلاٝشس  ؼشح مً  خال٥ المادة أظاجزة  /أظخار معاِذة   .15

 و خال٥ الٙفل الذساس ي الىاخذ.، الذساظُت  الٙفى٥  مذاس  ِلى  و مىخذة  مىخٍمت  بفىسة  للمٝشس 

حرها ، الالصمت ال٢خب  بؽشاء  الخىـُت  .16  .الخذَسغ بذء  ٘بل  للىلبت  وج٘ى

  للمٝشس. الخىت الذساظُت  اِذاد همىرج  .17

 : مً خُث  اإلالشس  جذَسغ  مخابػت  ظير غملُت  .18

  ذ  . ووبُّتها وم٣انها   املخالشاث مِى

  اث  الضمجي  بالجذو٥   الالتزام  .اإلاٝشس  املخذد إلاىلِى

  الامخداهاث  مىاُِذ ً   .و الخماٍس

  اإلاٝشس  اإلاٝشس ألظخار  في  اإلاسجلحن  الىلبت  بأظماء  ٜاةمت  حعلُم.  

  والامخداهاث ، املخالشاث اإلاٝشس مً خُث  اظخار  معإولُاث  جىٍُم ، ً  .البدثُت والاوساٛ ، والخماٍس

 حر ى الّمل ِل ت  العمُّت  الخّلُم  وظاةل  ج٘ى   .اإلاىلىبت  و البفٍش

  لالمخداهاث. و الخاسجي  الذاخلي  الخُُٝم  ِملُت  ِلى  الاؼشاٗ  .19

اسة  جىٍُم    .20   أو املخالشة الخاسحُت لىلبت اإلاٝشس. اإلاُذاهُت  الٍض

اإلاىلىبت  واحباجه  في  وجٝفحره  أداةه  لّٚ  ِىذ  للىالب  و اإلاشؼذ ألا١ادًمي   اإلاٝشس  اظخار  مشاظلت  ِلى  ؤلاؼشاٗ  .21

 .اإلاٝشس  في 



 

 71 

 

 دلٌل قسم التربٌة و علم النفس

شله ِلى مجلغ  أًت  و ادخا٥  اإلاٝشس  جدذًث  جىـُٚ   .22 ش اإلاٝذم مً اظخار اإلاٝشس ِو حّذًالث ِلُه بىاء ِلى الخٍٝش

خماد الٝعم   . للمىا٘ٝت و الِا

ْ ؤلال٢ترووي  ١ل ما ًخّلٞ الاؼشاٗ ِلي  .23   لل٣لُت وجدذًثه باإلاٝشس لمً اإلاٜى

لى جىزُٞ الّالماث والجذاو٥ ؤلاخفاةُت لىخاةج الىلبت في ١ل ٘فل دساس ي  .24 ؤلاؼشاٗ ِلى الامخداهاث اإلاخّلٝت باإلاٝشس ِو

.  

 ؤلاؼشاٗ ِلى ئِالن اظخار اإلاٝشس لٝاةمت اظماء الىلبت ممً حُٕبىا ًِ أداء أي امخدان مً امخداهاث اإلاٝشس. .25

 الىلبت ممً حُٕبىا ًِ خمىس املخالشاث أ٠ثر مً الخذ اإلاعمىح به.ؤلاؼشاٗ ِلى ئِالن اظخار اإلاٝشس لٝاةمت اظماء  .26

ذًت، والعحر الزاجُت لهم.  .27 جهم البًر ىاٍو  ئِالن ٜاةمت بأظماء اظاجزة اإلاٝشس، ِو

 جىزُٞ ألامىس الخالُت لمً اإلالٚ الخاؿ باإلاٝشس: .28

  ل٣ل امخدان الىمىرحُت  ؤلاحابت  وهمىرج   .الامخداهاث  أظئلت ١ل  همىرج.  

 ش  املخالشاث الالاُ٘ت ألظخار اإلاٝشس.ال  جذاو٥ الاخفاةُت  لىخاةج الىلبت ل٣ل ٘فل دساس ي وجٝاٍس

 .الن معبٝا ًِ ِذم ئلٝاء مدالشة اإلاٝشس بعبب ُٔاب الاظخار  ؤلِا

 أعتبر املمشس
ىت خفىله ِلى اإلاإهل الّلمي  .1   ؼٍش

ً
جىص أن ٣ًىن مخّاوها غ أو أ٠ثر، ٍو ًخىلى جذَسغ ١ل مٝشس داسس ي ِمى هُئت جذَس

ٝىم أظخار اإلاٝشس  ّاث الىا٘زةبااللتزام بالالصم لؽٕل الىٌُٙت ، ٍو  . ما هى واسد في اللىاةذ والدؽَش

 مً املخالشة ألاولى في بذاًت ١ل ٘
ً
خفق أظخار اإلاٝشس حضءا  :فل دساس ي لـــ ٍو

 .جٝذًم هٙعه لىلبت اإلاٝشس وجدذًذ ألاًام والعاِاث اإلاّملُت واإلا٢خبُت التي ًخىاحذ ٘حها للمشاحّت .1

 .جىلُذ مٙشداث اإلاٝشس  .2

 .جدذًذ ال٢خب و اإلاشاحْ اإلاعخخذمت للمٝشس الذساس ي .3

 جدذًذ أظلىب الخُُٝم واإلاخابّت باإلاٝشس الذساس ي وجدذًذ دسحاث ١ل جُُٝم. .4

 جىبُه الىالب بمشوسة الاواُل ِلى الةدت الذساظت والامخداهاث بال٣لُت.  .5

ًخىلى أظخار اإلاٝشس ولْ أظئلت الامخداهاث وجصخُذ همارج ؤلاحابت وسـذ الذسحاث اإلاخدفل ِلحها الىالب في حمُْ  .6

ُت والخٍلماث ئن وحذث.  أحضاء الامخدان ، والىٍش في اإلاشاحّت اإلاىلِى

ت أوحه ِلى أظخار اإلاادة ئِال  .7 ن هخاةج الامخدان الجضتي أو الّملي، و ئِادة أوساٛ ؤلاحابت للىالب لالظخٙادة مجها في مّ٘ش

 الٝفىس في ئحاباتهم.

8. . ٍٗ ٍذ ١ا  ِلى أظخار اإلاٝشس جٝذًم ٠ؽٚ الىخاةج إلايعٞ الذساظت والامخداهاث  بالٝعم  ٜبل الامخداهاث الجهاةُت بٜى

الامخداهاث الجهاةُت إلايعٞ الذساظت والامخداهاث  بالٝعم، وجدَٙ لذي ال٣لُت ِلى أظخار اإلاٝشس حعلُم أوساٛ ئحاباث  .9

 مذة ظىت دساظُت.

اظخار اإلاادة ٔحر معإو٥ ِلى أوساٛ ؤلاحابت بّذ حعلُمها للٝعم، والٝعم ٔحر معإو٥ ِلحها بّذ حعلُمها لل٣لُت وال٣لُت ٔحر 

 مىالبت بها بّذ م  ي ظىت دساظُت مً اِالن هدُجت اإلاٝشس 

 بو يُغك اجلىدح ثبنمغىيه

ذ الػملُت الخػلُمُت باللعم واإلاهام هي ماباليلُت جىفُز مهام مىخب الجىدة   ًلي: لخجٍى
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  وؽش زٝا٘ت الجىدة في بالٝعم ودِم ألاوؽىت اإلاخّلٝت بها. .1

 جىبُٞ مّاًحر الجىدة في ١ا٘ت حىاهب الّمل بال٣لُت، لخدعحن مخشحاث الّملُت الخّلُمُت والتربىٍت. .2

  ؤلاؼشاٗ ِلى وؽاواث واحشاءاث الخٝذم لالِخماد اإلاإظس ي و البرامجي . .3

 دِم الخدعحن والخىىٍش اإلاعخمش للجىدة مً خال٥ اإلاخابّت اإلاعخمشة للّمل. .4

ش بشامج ال٣لُت. .5  مخابّت ئِذاد جىـُٙاث وجٝاٍس

ش اإلاٝشساث الذساظُت، وؤلاخفاةُاث في ال٣لُت. .6  مخابّت ئِذاد جىـُٙاث وجٝاٍس

 باإلاهام ألاخشي التي ٣ًلٚ بها اإلا٢خب ُ٘ما ًخّلٞ بالجىدة وجىبُٝها.الُٝام  .7

غ   و ال٣ىادس اإلاعاهذة،  .8 ٗ ومخابّت جىُٙز اظخىالِاث آساء أصخاب الّالٜت )والب، اِماء هُئت الخذَس الاؼشا

جحن، اسبـــاب الّمـــل، ا ــــاملحن، متـــرددي الُّـــاداث الخّلُمُــــت، املجخمــْـ املخلـــي، الخــــٍش ـــحن ِو ولُــــاء مـــىٌٙحن وإداٍس

 الامىس( خى٥ حىدة الّملُت الخّلُمُت.

 الخدلُل الاخفاتي لالظخبُاهاث والخّلُٞ ِلى الىخاةج، والاظخٙادة مجها في الخُُٝم والخىىٍش و الخدعحن. .9

 الخىت الاظتراجُجُت لل٣لُت ، وإحشاء الذساظت الزاجُت.  وجىُٙز  الاؼشاٗ ِلى اِذاد  .10

 يهبو يُغك انرتثُخ انؼًهُخ     
 لئلؼشاٗ ِلـى  الّمل .1

ً
 وجشبىٍا

ً
ِلى اخخُاس أ٘مل الّىاـش ؤلاؼشاُ٘ت مً داخل ال٣لُت وخاسحها اإلاإهلت ِلمُا

 الىالب اإلاّلمحن.

 ئحشاء اإلا٣اجباث الشظمُت، والاجفا٥ باداسة الخّلُم، ومإظعاث الخىبُٞ. .2

الخخففــــُت والتربىٍــــت، الخأ٠ــــذ مــــً أن الىلبــــت اإلاعــــتهذ٘حن ببرهــــامج التربُــــت الّملُــــت أنهــــىا حمُـــْـ مٝــــشساتهم  .3

 ومخىلباث التربُت الّملُت ١ٍل خعب الٝعم الّلمي الزي ًيخمي ئلُه.

 جىصَْ الىالب اإلاّلمحن ِلى مإظعاث  الخىبُٞ بالخيعُٞ مْ ئداسة الخّلُم. .4

 جىٍُم اللٝاءاث الذوسٍت بحن مذًشي مإظعاث الخىبُٞ ومؽشفي التربُت الّملُت. .5

 اإلاّلمحن اإلاخّاوهحن في مذاسط ومإظعاث الخىبُٞ ومؽشفي التربُت الّملُت.جىٍُم اللٝاءاث الذوسٍت بحن  .6

 جىٍُم الىذواث التربىٍت ودِىة اإلاخخففحن لها. .7

غ بال٣لُت ومؽشفي التربُت الّملُت. .8  جىٍُم لٝاءاث دوسٍت بحن أِماء هُئت الخذَس

 الّمل ِلى خل ما ٜذ ٌّترك ظحرالتربُت الّملُت مً مؽ٢الث. .9

 سؼادًت جىححهُت للىالب اإلاّلمحن ٜبل رهابهم إلاإظعاث الخىبُٞ.جىٍُم لٝاءاث ئ .10

 جٝذًم بّن الذسوط الىمىرحُت. .11

ش ظىىي، أو ٘فلي، مْ ئبشاص اإلاٝترخاث التي مً ؼأنها جىىٍش ِمل البرهامج. .12  جضوٍذ ِمادة ال٣لُت بخٍٝش

 الاخخٙاً بالسجالث الخىٍُمُت والخٝىٍمُت للىالب. .13

ملُـــت باألٜعــــام الّلمُـــت؛ ُ٘مــــا ًخـــق الىلبـــت اإلاعــــتهذ٘حن، وأِمـــاء هُئــــت الخيعـــُٞ مــْـ ميعــــٝي التربُـــت الّ .14

حن ِلى الىالب مً أحل جىُٙز البرهامج بىجاح. غ اإلاؽ٘ش  الخذَس

 مخابّت جىُٙز البرهامج في حمُْ أٜعام ال٣لُت دون اظخثىاء، داخل ال٣لُت وخاسحها. .15

ت اججاهاتهم وآسائهم لخىىٍشالتربُت الّ .16 جحن، ومّ٘ش  ملُت.مخابّت الخٍش

ش  .17 ًٝىم ميعٞ التربُـت الّملُـت بخىبُـٞ اللـىاةذ الخاــت بالتربُـت الّملُـت ِلـى الىالـب اإلاّلـم بىـاء ِلـى الخٝـاٍس

حن الخخفص ي والتربىي، أو مً مذًش اإلاإظعت.  الىاسدة مً اإلاؽ٘ش
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 :ثبنمغى وانتىحُك املؼهىيبد يُغك يهبو

( أو اإلاؽاس٠ت في ئداستها في خالت ئوؽاء ـٙدت سظمُت للٝعم في وظاةل الخىاـل الاحخماعي  .1 )ِ٘غ بٟى

 .وحىده معبٝا

 .جىزُٞ أخباس ووؽاواث وإِالهاث الٝعم وإسظالهم إلا٢خب ال٣لُت إلاؽاس٠تها بفٙدت ال٣لُت .2

 .ئِذاد دلُل للٝعم أو جدذًثه ئن ١ان مّذ معبٝا .3

 .)الخأ٠ُذ ِلى ئوؽاء ؼّاس للٝعم )في خالت ِذم وحىد ؼّاس .4

 .ل٢ترووي وإبذاء أي مٝترخاث أو حّذًالث جخق الٝعممخابّت مىْٜ ال٣لُت الا .5

ماء جدذًثاث أو حُٕحراث أي ًِ ال٣لُت م٢خب ئبآل .6  .بالٝعم الخذَسغ هُئت أِل

  يهبو يُغك انجضىث واالعتشبساد

ب  حّخبر مهام ميعٞ البدىر والاظدؽاساث ألاظاط الزي ٌّخمذ ِلُه سةِغ ٜعم البدىر والاظدؽاساث والخذٍس

ذاد  ش إِل ش والاخفاةُاث الخاـت بال٣لُت ئر أن ميعٝي ألاٜعام ًٝىمىن باِذاد ؤلاخفاةُاث والخٝاٍس الخٝاٍس

 ألاولُت الخاـت بالٝعم وجخمثل اإلاهام ُ٘ما ًلي:

ب بال٣لُت. .1  سبي الٝعم الّلمي بٝعم البدىر والاظدؽاساث والخذٍس

اث واملخالٙاث ألا  .2  خشي.جُّٙل الٝىاِذ الخىٍُمُت للبدث الّلمي مْ العٜش

 ئوؽاء والخدذًث اإلاعخمش لٝاِذة البُاهاث خاـت بالٝعم. .3

ْ الخخشج  .4 غ ومؽاَس ئوؽاء والخدذًث اإلاعخمش لٝاِذة بُاهاث خاـت بأبدار أِماء هُئت الخذَس

 للىالب.

ماء هُئت الخذَسغ بالٝعم. .5  اِذاد  وجدذًث ؤلاخفاةُاث ًِ مجمُى ألاوساٛ الّلمُت اإلايؽىسة أِل

ةُاث ًِ ِذد الاظدؽهاداث الّلمُت للبدىر اإلايؽىسة الخاـت بأِماء هُئت ئِذاد وجدذًث الاخفا .6

 الخذَسغ بالٝعم.

ئِذاد وجدذًث ؤلاخفاةُاث ًِ ِذد مؽاس١اث اِماء هُئت الخذَسغ بالٝعم في اإلاإجمشاث الّلمُت  .7

بُت والذوساث الخذس  ٍبُت واإلالخُٝاث والىذواث وخلٝاث الىٝاػ ووسػ الّمل والبرامج والذوساث الخذٍس

 الال٢تروهُت.

ئِذاد وجدذًث الاخفاةُاث ًِ ِذد مؽاس١اث أِماء هُئت الخذَسغ ٠مدشسًٍ أو أِماء هُئاث  .8

اإلاُت مد٢مت مْ جدذًذ ألاظماء. ش بمجالث ِلمُت ومدلُت ِو  الخدٍش

ماء هُئت الخذَسغ بالٝعم. .9  ئِذاد وجدذًث ؤلاخفاةُاث ًِ بشاءاث الاختراُ اإلاسجلت أِل

 للبدث الّلمي مْ جدذًث ِذد ئِذاد وجدذًث  .10
ً
حن ١لُا ؤلاخفاةُاث ًِ ِذد ألاظاجزة اإلاخٙٔش

ت )اإلافىٙت(.  ألاظاجزة الزًً ًٝمىن ئحاصاث الخٙٓش في الجامّاث الّاإلاُت اإلاشمٜى

 ئِذاد ؤلاخفاةُاث الخاـت بالٝعم ًِ خذماث الاظدؽاساث. .11
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بحن الٝعم ومإظعاث املجخمْ  ئِذاد وجدذًث ؤلاخفاةُاث ًِ الذساظاث والبدىر التي جم ئحشاؤها .12

 املخلي.

ْ التي جم ئحشاؤها بحن الٝعم ومإظعاث املجخمْ املخلي. .13  ئِذاد وجدذًث ؤلاخفاةُاث ًِ ِذد اإلاؽاَس

 جىزُٞ اللٝاءاث والاحخماِاث التي ٜام بها الٝعم مْ اإلاعإولحن املخلُحن ومإظعاث املجخمْ اإلاذوي. .14

ش ًِ البدىر التي جم ئحشاؤه .15  ا وجدذًذ ألاولىٍاث البدثُت للبدىر اإلاعخٝبلُت.ئِذاد الخٝاٍس

ْ البدثُت. .16 ش ًِ الاهٙاٛ العىىي ِلى البدث الّلمي والخمىٍل الخاسجي للمؽاَس  ئِذاد الخٝاٍس

ش الخاـت بالٝعم ًِ خذماث الاظدؽاساث. .17  ئِذاد الخٝاٍس

بُت والخىٍُمُت الخاـت بالٝعم م .18 ش اخخُاحاث الخىمُت الٙشدًت والخذٍس ْ جدذًذ أظماء جُُٝم جٝاٍس

بُت ٠مذسبحن أو مخذسبحن.  أِماء هُئت الخذَسغ الشأبحن في اإلاؽاس٠ت في الذوساث الخذٍس

ش العىىٍت ًِ الخذماث املجخمُّت الخاـت بالٝعم التي ٌؽاٟس بها الٝعم أو أِماء  .19 ئِذاد الخٝاٍس

ت وزٝا٘ت الاهخمام بالبِئت. غ ليؾ اإلاّ٘ش  هُئت الخذَس

ب بال٣لُت.خمىس الاحخماِاث الخاـت  .20  بٝعم البدىر والاظدؽاساث والخذٍس

 ولْ الخىي والعُاظاث الاظتراجُجُت الخاـت بما ًلي: .21

 .الخىت البدثُت الخاـت بالٝعم 

 .خىت خذماث الاظدؽاساث الخاـت بالٝعم 

 .بُت الخاـت بالٝعم  خىت وسػ الّمل والذوساث الخذٍس

 .خىت خذمت املجخمْ والبِئت الخاـت بالٝعم 

  خذماث الامً والعالمت بالٝعم.خىت لخىىٍش 
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 ثطبلبد تؼشَف ألػضبء هُئخ انتذسَظ ثبنمغى 

 

 

 

 

 

 
 

 عفاف السنوسي مصطفى العطوشي . 

Afaf Esnousi M Alattoshi 

 

 

 دكتوراه الػلمُتالذسحت 

 مدالش الذسحت ألاوادًمُت

 طشابلغ حامػت -ولُت التربُت  حهت الػمل

 جشبُت وغلم الىفغ الخخصـص الػام

 أـى٥ التربُت الخخصص الذكُم

 1971 -طشابلغ ظىت وميان اإلاُالد

     هاجف

11208909540284 

  سكم بذًل

ذ ؤلالىترووي  af.alatoshi@gmail.com  البًر

a.alattoshi@uot.edu.ly 

 

 

 

 ماحذة غلي غثمان أبىمىجل الاظم

MAGDA ALI OTHMAN ABUMANJL 

 دهخىساه الذسحت الػلمُت

 شاسنأظخار م 

 طشابلغ حامػت -ولُت التربُت  حهت الػمل

 جشبُت وغلم الىفغ الخخصـص الػام

 غلم الىفغ التربىي  الذكُمالخخصص 

 1968 ظىت وميان اإلاُالد

 0919700281 سكم بذًل 5660505990     هاجف

ذ ؤلالىترووي   mabuangel@gmail.com  البًر

mailto:a.alattoshi@uot.edu.ly
mailto:a.alattoshi@uot.edu.ly
mailto:mabuangel@gmail.com
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 هجاة أخمذ غمش اللاض ي الاظم

Nagat Ahmed Omer Elgadi 

 

 دهخىساه الذسحت الػلمُت

الذسحت 

 ألاوادًمُت

 أظخار مشاسن

 

 طشابلغ حامػت -ولُت التربُت  حهت الػمل

 جشبُت وغلم الىفغ الخخصـص الػام

الخخصص 

 الذكُم

 غلم الىفغ التربىي 

 1967 ظىت وميان اإلاُالد

 سكم بذًل 00218913803895     هاجف

00218928421710 

ذ ؤلالىترووي  dr_nagat@hotmail.com  البًر
n.elgadi@uot.edu.ly 

 

 معػىدة مفخاح أخمذ غبذالشخمً الحعُجي الاظم

Masouda Muftah Ahmed 

 

 دهخىساه الذسحت الػلمُت

الذسحت 

 ألاوادًمُت

 أظخار مشاسن

 طشابلغ حامػت -ولُت التربُت  حهت الػمل

الخخصـص 

 الػام

 جشبُت وغلم الىفغ

الخخصص 

 الذكُم

 غلم الىفغ التربىي 

وميان ظىت 

 اإلاُالد

اًىت 1969  الٍش

 سكم بذًل 0914030957     هاجف

0925255917 

ذ  البًر

 ؤلالىترووي

m.abdrahman@uot.edu.ly 

@hotmail.com2005_mmm69 

 

mailto:dr_nagat@hotmail.com
mailto:n.elgadi@uot.edu.ly
mailto:n.elgadi@uot.edu.ly
mailto:m.abdrahman@uot.edu.ly
mailto:m.abdrahman@uot.edu.ly
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 مػُلل غلي  أخمذ هجىي  الاظم

NAJWAY AHMEDALI MEIQAL 

 دهخىساه الذسحت الػلمُت

 مداطش الذسحت ألاوادًمُت

 طشابلغ حامػت -ولُت التربُت  حهت الػمل

 جشبُت وغلم الىفغ الخخصـص الػام

 غلم الىفغ التربىي  الخخصص الذكُم

 طشابلغ 1974 /5/26 ظىت وميان اإلاُالد

  سكم بذًل 0920004806     هاجف

ذ ؤلالىترووي      najwa magil@gmail.com البًر
  

 

 

 الطاهش خشِبه    أبىبىش هجمُت الاظم

NAGmiA AbuBKER KSHEBA                                               

 

 

 

 

 

 ماحعخير الذسحت الػلمُت

 مداطش معاغذ الذسحت ألاوادًمُت

 طشابلغ حامػت -ولُت التربُت  حهت الػمل

 جشبُت وغلم الىفغ الخخصـص الػام

                                  الخذَسغ وطشق  مىاهج الخخصص الذكُم

 طشابلغ ظىت وميان اإلاُالد

 \ سكم بذًل  هاجف

ذ ؤلالىترووي  ksheba1000@gmail.com  البًر

 

 

 

 

 

mailto:ksheba1000@gmail.com
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 دمحم غلي غبذالعالم العاخلي الاظم

Mohammed Ali alsahili 

 صىسة

 أظخار معاغذ الذسحت الػلمُت

الذسحت 

 ألاوادًمُت

 دهخىساه

 طشابلغ حامػت -ولُت التربُت  حهت الػمل

 جشبُت وغلم الىفغ الخخصـص الػام

الخخصص 

 الذكُم

 مىاهج ووٛش جذَسغ

 اإلاذًىت اإلاىىسة 1975 ظىت وميان اإلاُالد

 0213401867 سكم بذًل 0922712965     هاجف

ذ ؤلالىترووي  7plus125904@gmail.com البًر

 

 

 دمحم أحمد عمرو عسكر. الاظم

Mohamed Ahmed Omar Askar 

 دكتوراه العلمٌةالدرجة 

 أستاذ مساعد الذسحت ألاوادًمُت

 طشابلغ حامػت -ولُت التربُت  حهت الػمل

 مناهج وطرق تدريس العلوم.        الخخصـص الػام

 مناهج وطرق تدريس العلوم.        الخخصص الذكُم

 طرابلس1191 /21/12 ظىت وميان اإلاُالد

  سكم بذًل 0129225323     هاجف

ذ   m.askar@uot.edu.ly ؤلالىتروويالبًر
 

 askerm99@gmail.com 

mailto:7plus125904@gmail.com
mailto:7plus125904@gmail.com
mailto:m.askar@uot.edu.ly
mailto:m.askar@uot.edu.ly
mailto:askerm99@gmail.com
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 أظامت معػىد أبى اللاظم دمحم. الاظم

OSAMA MASSUD ABOULGASIM MOHAMED 

 ماحعخير الذسحت الػلمُت

 مداطش الذسحت ألاوادًمُت

 طشابلغ حامػت -ولُت التربُت  حهت الػمل

 الىفغجشبُت وغلم  الخخصـص الػام

 مىاهج وطشق جذَسغ الخخصص الذكُم

 طشابلغ. 1974 ظىت وميان اإلاُالد

 0924888945 سكم بذًل: 0914888945 هاجف

ذ ؤلالىترووي  Os.mohamed@uot.edu.ly  البًر
 

 
 

 ٘خحي ِلي أخمذ الٙاللي الاظم

Fathi A. Fadhli 

 

 د٠خىساه.  الػلمُتالذسحت 

 مدالش.  الذسحت ألاوادًمُت

 طشابلغ حامػت -ولُت التربُت  حهت الػمل

 مىاهج وطشق جذَسغ  الخخصـص الػام

 وٛش جذَسغ ِلىم الخخصص الذكُم

 م1953 -دسهت ظىت وميان اإلاُالد

  سكم بذًل 0943218915     هاجف

ذ ؤلالىترووي  fathifadhli@yahoo.com  البًر

 

 

mailto:Os.mohamed@uot.edu.ly
mailto:fathifadhli@yahoo.com
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 غلى دمحم غِس ى الشدُىي  الاظم

Ali Mohamed Eissa Alshtiwi 

 

 د٠خىساه الذسحت الػلمُت

 أظخار الذسحت ألاوادًمُت

 طشابلغ حامػت -ولُت التربُت  حهت الػمل

 جشبُت وغلم الىفغ الخخصـص الػام

 عهى انُفظ انتشثىي الخخصص الذكُم

  1522 ظىت وميان اإلاُالد

  سكم بذًل      051-5105212 هاجف

ذ ؤلالىترووي    البًر

 
 

 البشٌر الهادي دمحم القرقوطً  الاظم

Bashir Elhadi M Elgargouti 

 

 د٠خىساه الذسحت الػلمُت

 استاذ مشارك الذسحت ألاوادًمُت

 طشابلغ حامػت -التربُت ولُت  حهت الػمل

 جشبُت وغلم الىفغ الخخصـص الػام

 مىاهج ووٛش جذَسغ الخخصص الذكُم

 م/ تاجوراء1691 ظىت وميان اإلاُالد

 \ سكم بذًل  هاجف

ذ ؤلالىترووي  bashir_1722011@yahoo.com البًر

b.algargutte@uot.edu.ly 

 

 

 

 

mailto:bashir_1722011@yahoo.com
mailto:bashir_1722011@yahoo.com
mailto:b.algargutte@uot.edu.ly
mailto:b.algargutte@uot.edu.ly
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 هادًا اإلابرون غامش سغذان  الاظم

 ماحعخير  الذسحت الػلمُت

 مداطش  الذسحت ألاوادًمُت

 طشابلغ حامػت -ولُت التربُت  حهت الػمل

 جشبُت وغلم الىفغ الخخصـص الػام

 مىاهج وطشق جذَسغ  الخخصص الذكُم

 / طشابلغ 1978 ظىت وميان اإلاُالد

 0925167505 0915167505     هاجف

ذ ؤلالىترووي  N.Raedan@uot.edu.ly  البًر

 

 

 الجػفشي غلي  همُلت ظػذ  الاظم

Kamila saad ali saleh 

 ماحعخير الذسحت الػلمُت

 مداطش ألاوادًمُتالذسحت 

 طشابلغ حامػت -ولُت التربُت  حهت الػمل

 جشبُت وغلم الىفغ الخخصـص الػام

 أصٌى جشبُت الخخصص الذكُم

 طشابلغ 1972 ظىت وميان اإلاُالد

 \ سكم بذًل 0919539375     هاجف

ذ ؤلالىترووي  Kamelasaad402@gmail.com  البًر

Kameela.saad1972@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:N.Raedan@uot.edu.ly
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  الاظم 

 فاطمت غامش دمحم الذًلي  

Fatma amer mohmed dili  

 

 دهخىساه الذسحت الػلمُت

 أظخار معاغذ الذسحت ألاوادًمُت

 طشابلغ حامػت -ولُت التربُت  حهت الػمل

 جشبُت وغلم الىفغ الخخصـص الػام

 كُاط وجلىٍم الخخصص الذكُم

 طشابلغ  1965 ظىت وميان اإلاُالد

 

 

 سكم بذًل 0913786237     هاجف

 0925812964 

ذ ؤلالىترووي     ft_amer@yahoo.com  البًر

 f.dili@uot.edu.ly 

 

 

 سحاء سمظان دمحم غبذ الىبي الاظم

RAJA R M ABONABI 

 

 دهخىساه الذسحت الػلمُت

 مداطش الذسحت ألاوادًمُت

 طشابلغ حامػت -ولُت التربُت  حهت الػمل

 جشبُت وغلم الىفغ الخخصـص الػام

 غلم الىفغ التربىي  الخخصص الذكُم

 28/5/1966 ظىت وميان اإلاُالد

 سكم بذًل 0925619644 هاجف

ذ ؤلالىترووي  Ramdn555@gmail.com البًر

 

 

 

mailto:ft_amer@yahoo.com
mailto:f.dili@uot.edu.ly
mailto:Ramdn555@gmail.com
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  الاظم

 ؾالمغمش  غمش أبى اللاظم 

 

 ماجستير الذسحت الػلمُت

 محاضر مساعد الذسحت ألاوادًمُت

 طشابلغ حامػت -ولُت التربُت  حهت الػمل

 فلسفة الخخصـص الػام

 فلسفة الخخصص الذكُم

  اإلاُالدظىت وميان 

سكم      0926886562     هاجف

  بذًل

ذ ؤلالىترووي  Omar.golam123@gmail.com  البًر

 

 

 

  فخحي دمحم مادي الػباوي الاظم

Fathi Mohamed Madi 

 

 اظخاد معاغذ الذسحت الػلمُت

 دهخىساه  الذسحت ألاوادًمُت

 طشابلغ حامػت -ولُت التربُت  الػملحهت 

 جشبُت وغلم الىفغ الخخصـص الػام

 مىاهج وطشق جذَسغ)جىىىلىحُا الخػلُم( الخخصص الذكُم

 كصش بً ؾشير  1970 ظىت وميان اإلاُالد

 ٨٤٣٦٦٤٨٢٩٠ ٠٩٤٠٥٧٧٣٩٠ هاجف

ذ ؤلالىترووي  Fa.madi@uot.edu.ly  البًر

Falabany@yahoo.com  

 

 

 

 

mailto:Omar.golam123@gmail.com
mailto:Fa.madi@uot.edu.ly
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 نعبهتأبوانتصبر سبلن هفتبح  الاظم

ENTISAR SALEM MOFTAH NAAMA 

 

 هبجستير الذسحت الػلمُت

 مداطش الذسحت ألاوادًمُت

 طشابلغ حامػت -ولُت التربُت  حهت الػمل

 جشبُت وغلم الىفغ الخخصـص الػام

غمىاهج  الخخصص الذكُم  وطشق جذَس

 و1592 ظىت وميان اإلاُالد

 

 0925084603 هاجف

 

 

ذ ؤلالىترووي    _naama@yahoo.coman  البًر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:naama@yahoo.com
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 يالصك
 نماذج الجودة بكلية التربية 

 آليات تقييم جودة األداء
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  طشابلغ حامػت

  ألاداء وجلُُم الجىدة مىخب

 غين غلى اإلاعخلبل

 

University of Tripoli; UoT 

Quality and Performance Evaluation Office 

 363 - 62 - 360 سكم اظخبُان

Form No 103 - 05 – 101 

 استبيبى تقيين أداء رؤسبء األقسبم العلويت بكليبث اجلبهعت 

 اإلداريني( -أعضبء هيئت التذريس  األخىة )
آساة٢م ًِ ألاداء ألا١ادًمي وؤلاداسي لشؤظاء ألاٜعام الّلمُت ب٣لُاث الجامّت بٝفذ الخدعحن والخىىٍش، هأمل  اظخٝشاءيهذٗ هزا الاظخبُان ئلى 

 مى٢م الخ٢شم بخّبئخه وجشحُّه ئلُىا.

  (الػلمي اللعم) الخخصص مجاٌ  اليلُت

  الجامعي الػام  الػلمُت الذسحت و/ اإلاإهل

  غذد ظىىاث شؿل  لىظُفت  الخبرة ظىىاث غذد

 

 املهبم التذريسيت واإلشراف األكبدميي .1
أوا٘ٞ  الّىفش ث

 
ً
 جماما

ال أوا٘ٞ  ال أوا٘ٞ مداًذ أوا٘ٞ

 
ً
 جماما

ًدٙض الهُئت الخذَسغ بالٝعم ِلي اظخخذام الىظاةل  1

غ والخّلم.  والخٝىُاث الخذًثت في الخذَس

     

عُت بالٝعم  2 ِلى الخألُٚ ٌصجْ الهُئت الخذَس

 الجماعي لبّن اإلاٝشساث الخّلُمُت.

     

ش املخخىي الّلمي للبرامج  3 ًدشؿ ِلي جدعحن وجىٍى

 واإلاٝشساث الخّلُمُت.

     

ًدشؿ ِلى ئحشاء جُُٝم راحي للمٝشساث والبرامج  4

 الخّلُمُت بالٝعم.

     

ًإ٠ذ ِلي دوس مجلغ الٝعم في جدذًذ ال٢خب  5

 اإلاشجبىت بمٝشساث الٝعم.اإلاىهجُت واإلاشحُّت 

     

الذوسٍت والجهاةُت  الامخداهاثٌؽٗش ِلى جىٍُم  6

 بالٝعم. 

     

خابْ ئِذاد الجذاو٥ الذساظُت.  7       ٌؽٗش ٍو

س ي بّذالت بحن الهُئت  8 ًٝىم بخىصَْ الخمل الخذَس

عُت.  الخذَس

     

ًىٍم الّمل داخل الٝعم مً خال٥ لجان ٘ىُت  9

 وهىُِت.

     

يهخم بدؽ٢ُل اللجان الّلمُت اإلاخخففت داخل  10

ذ ١اٗ.  الٝعم ٜبل بذء الذساظت بٜى

     

      يهخم باإلسؼاد وؤلاؼشاٗ ألا١ادًمي. 11
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 املهبم اإلداريت .2

 
 

  الّىفش ث
ً
ال أوا٘ٞ  ال أوا٘ٞ مداًذ أوا٘ٞ أوا٘ٞ جماما

 
ً
 جماما

 الخخُاحاثٌّمل ِلى ولْ الخىي اإلاعخٝبلُت  1

 الٝعم مً الهُئت الّلمُت وال٣ىادس اإلاعاهذة. 

     

ًإ٠ذ ِلى جىٍُم الّمل والخيعُٞ بحن مخخلٚ  2

 الخخففاث بالٝعم.

     

عُت ِلى ئبذاء وحهت هٍشهم  3 ٌصجْ الهُئت الخذَس

 ومٝترخاتهم في الٝماًا اإلاخّلٝت بالٝعم.

     

غ للمىاٜؽت واإلاؽاس٠ت  4 ت لهُئت الخذَس ًدُذ الٙـش

 ـىْ الٝشاساث اإلاشجبىت بالٝعم.في 

     

عُت في مىاٜؽت  5 ًدشؿ ِلى ئؼشاٟ الهُئت الخذَس

ش العىىي ملجلغ الٝعم.  الخٍٝش

     

ًدشؿ ِلى جدُٝٞ ِالٜاث ئوعاهُت وُبت بحن  6

عُت بالٝعم.   الهُئت الخذَس

     

ٌعخجُب للىلباث اإلاٝذمت مً أِماء الٝعم  7

 للّشك ِلى مجلغ الٝعم.

     

 باإلاشاظالث  8
ً
عُت ِلما ًدُي الهُئت الخذَس

 والٝشاساث الىاسدة للٝعم. والخّمُماث

     

عُت  9 ش اإلانهي وسْ٘ ٠ٙاءة الهُئت الخذَس يهخم بالخىٍى

 واإلاىٌٙحن بالٝعم.

     

حر الخجهحزاث واإلاّامل واملخخبراث التي  10 يهخم بخ٘ى

 ًدخاحها الٝعم.

     

ش اإلاهاساث  11 ت والخىاـلُت يهخم بخىٍى الّملُت وال٢ٍٙش

 للىالب.

     

      ُملم باللىاةذ والٝىاهحن. 12

      ًخمخْ بال٢ٙاءة والٝذسة ِلى الُٝادة. 13
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 املهبم البحثيت وخذهت اجملتوع .3

 
  الّىفش ث

ً
ال أوا٘ٞ  ال أوا٘ٞ مداًذ أوا٘ٞ أوا٘ٞ جماما

 
ً
 جماما

يهخم باألوؽىت الخاـت بالذساظاث والبدىر  1

 الّلمُت. 

     

ٌّمل ِلى ولْ الخىي اإلاعخٝبلُت للبدىر  2

 وجىصَّها وؤلاؼشاٗ ِلحها بالٝعم. 

     

ًدشؿ ِلى معاهمت الهُئت الّلمُت بالٝعم في  3

 اإلاإجمشاث الّلمُت.

     

ًدشؿ ِلي ِٝذ مإجمشاث ِلمُت مخخففت  4

 بالٝعم.

     

الٝعم في الذوسٍاث الّلمُت  اؼتراٌٟصجْ ِلي  5

 اإلاخخففت.

     

ًدشؿ ِلي خمىس الىذواث والخلٝاث الذساظُت  6

 التي حّٝذ بالجامّت.

     

عُت ومّاوهحهم ِلي الُٝام  7 ٌصجْ الهُئت الخذَس

 بالبدىر والذساظاث الّلمُت اإلاؽتر٠ت.

     

ٌصجْ الهُئت الّلمُت ِلي اإلاؽاس٠ت في اإلاؽشوِاث  8

ش الّملُت الخّلُمُت.   البدثُت الخاـت بخىٍى

     

ًدث الهُئت الّلمُت بالٝعم ِلي جٝذًم  9

في مجا٥ الخخفق إلاإظعاث  الاظدؽاساث

 املجخمْ.

     

1

0 

ٌصجْ ِلى اإلاؽاس٠ت في ألاوؽىت والىذواث الّلمُت 

 التي حّٝذ بالجامّت.

     

1

1 

ٌصجْ ِلى ئحشاء الذساظاث والبدىر الّلمُت 

 اإلاشجبىت بالبِئت وإؼ٣الُاتها.
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 املهبراث الشخصيت والتعبهل هع اآلخريي .4

 
أوا٘ٞ  الّىفش ث

 
ً
 جماما

  ال أوا٘ٞ مداًذ أوا٘ٞ
ً
 ال أوا٘ٞ جماما

بى٥  1 في الشأي وآلاخز بأ٘مل  الاخخالٌٗصجْ ِلي اإلاىاٜؽت ٜو

 آلاساء. 

     

      ًدُذ ٘شؿ الخىاس البىاء أزىاء احخماِاث الٝعم. 2

خدٝٞ مً صخت ما ًىٝل ئلُه مً  3 ً ٍو معخمْ حُذ لآلخٍش

 مّلىماث.

     

ٞ الىاخذ.  4       ٌصجْ ِلى الّمل الجماعي وسوح الٍٙش
 

 مالخظاث اخشي بالخصىص لم جذسج في هزا الاظخبُان 

1 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

2 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 التقيين العبم .5

 
حُذ  ممخاص بفٙت ِامت ٠ُٚ جُُٝم سلاٟ ًِ أداء سةِغ الٝعم؟

 
 
 حذا

ٌ  حُذ  طػُف ملبى

 

 ًشكركن على حسي تعبوًكن سلفب  
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 اهلُئخ انتذسَغُخ يٍ لجم سؤعبء األلغبوأداء اعتجُبٌ تمُُى 
 

 سؤظاء ألاكعام الػلمُت  /ألاخىة

عُت بٝعم٢م بٝفذ الخدعحن والخىىٍش والبدثي١ادًمي وؤلاداسي يهذٗ هزا الاظخبُان الي الخّٗش ِلى آساة٢م خى٥ ألاداء ألا . هأمل للهُئت الخذَس

 وجشحُّه ئلُىا. خهمى٢م الخ٢شم بخّبئ

 

  (الػلمي اللعم) الخخصص مجاٌ  ال٣لُت

  الجامعي الػام  تالّلمُ / و الذسحتاإلاإهل

  لىظُفتاغذد ظىىاث شؿل    الخبرة ظىىاث ِذد

 

س ي وؤلا ألا  .1  ششافداء الخذَس

 أوا٘ٞ  الّىفش ث
ً
  ال أوا٘ٞ مداًذ أوا٘ٞ جماما

ً
 ال أوا٘ٞ جماما

باملخالشاث والعاِاث اإلا٢خبُت  الالتزام 1

 املخففت للىالب.

     

عُت مخخلٙت  2 غ أِباء جذَس اإلاٝذسة ِلى جذَس

 )مٝشساث ِامت ومخٝذمت(.

     

ؤلاؼشاٗ ِلى الذسوط وألاوؽىت الّملُت  3

بُت والخٝلُت.  والخذٍس

     

ذاد الجُذ  4 وحعلُم الىخاةج في  لالمخداهاثؤلِا

 مىاُِذها اإلاٝشسة.

     

ش الخىي وملٙاث  5 اإلاعاهمت في ئِذاد وجىٍى

 اإلاٝشساث الذساظُت.

     

      ؤلاإلاام باملخخىي الّلمي للمٝشساث الذساظُت. 6

بالىظاةل الخّلُمُت والخٝىُاث  الاظخّاهت 7

 الخذًثت في الخذَسغ والخّلم.

     

 حامػت طشابلغ 

  الجىدة وجلُُم ألاداء مىخب

 غين غلى اإلاعخلبل

University of Tripoli; UoT 

Quality and Performance Evaluation 

Office 

 Form No 104 - 05 – 101 363 – 62 - 361اظخبُان سكم 
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الىاحباث وألاظئلت والامخداهاث ميسجمت مْ  8

 الذساظُت. اإلاٝشساثأهذاٗ 

     

حصجْ الىالب ِلى اإلاؽاس٠ت وإبذاء وحهت  9

 هٍشهم ًِ اإلاٝشساث الذساظُت.

     

الخىا٘ٞ بحن مٙشداث الخىت الذساظُت وما جم  10

.
ً
عه ّ٘ال  جذَس

     

      بالخدفُل الّلمي للىالب بؽ٣ل ِام. الاهخمام 11
 

 

 البدث وؤلاهخاج الػلمي .2

  الّىفش ث
ً
  ال أوا٘ٞ مداًذ أوا٘ٞ أوا٘ٞ جماما

ً
 ال أوا٘ٞ جماما

اإلاؽاس٠ت في اإلاإجمشاث والىذواث الّلمُت  1

 ووسػ الّمل واملخالشاث الّامت.

     

      البدىر والذساظاث الّلمُت. ئحشاء 2

 الخألُٚ واليؽش الاهخمام بجىاهب 3

اث اإلاخٝذمت مً  ألا١ادًمي في اإلاعخٍى

 .الخخفق

     

ولبت و ؼشاٗ ِلى الشظاةل الجامُّت ؤلا  4

 .)اإلااحعخحر والذ٠خىساه( الذساظاث الّلُا

     

حّاون بدثي/ ئؼشاٗ مؽتٟر مْ  5

مجمىِاث بدثُت مدلُت و/ أو دولُت في 

 مجا٥ الخخفق.

     

داء الّمل باإلاعخىي اإلاىلىب أالجذًت في  6

ذ املخذد.  والٜى

     

 

 خذمت الجامػت واملجخمؼ .3
 

  الّىفش ث
ً
  ال أوا٘ٞ مداًذ أوا٘ٞ أوا٘ٞ جماما

ً
 ال أوا٘ٞ جماما

لجان الىىُِت الاإلاؽاس٠ت الّٙالت في أِما٥  1

 الجامّت.بوالٙىُت 

     

حر الشوابي الخّلُمُت ِلى ؼب٢ت اإلاّلىماث  2 ج٘ى

 .الخّلُمُتًخذم الّملُت الذولُت ؤلاهترهذ بما 

     

بشامج الخىمُت خىي و ِذاد ئاإلاعاهمت في  3

 .ت والّلمُت للهُئت الخّلُمُتاإلاهىُ

     

الّملُت ِذاد بشامج الخىمُت ئاإلاعاهمت في  4

 .للىالب أزىاء خُاتهم ألا١ادًمُت

     

ٚ بالخخفق ووؽش جٙا٘خه. 5       الخٍّش

جٝذًم مدالشاث ِامت ِلى معخىي ال٣لُت/  6

 الجامّت.

     

ش ِذاد ئاإلاعاهمت في  7 خىي اظتراجُجُت لخىٍى

 وخذاث الجامّت ومشا٘ٝها.
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 الصفاث الشخصُت والػالكت مؼ الضمالء .4

  الّىفش ث
ً
  ال أوا٘ٞ مداًذ أوا٘ٞ أوا٘ٞ جماما

ً
 ال أوا٘ٞ جماما

      اخترام صمالء الّمل. 1

      له. الاهخماءبدمىس احخماِاث الٝعم وإٌهاس  الالتزام 2

ش ِالٜاث بىاءة مْ  3 جثمحن الّمل الجماعي وجىٍى

 الضمالء والىالب.

     

      وُبت مْ صمالء الّمل. احخماُِتًخمخْ بّالٜاث  4

م مْ الضمالء  اخترام 5 آداب اإلاهىت والعلٟى الٍٝى

 .والىالب

     

ى١لت ئلُه مً ٜبل سةِغ الّمل. 6
ُ
      ًىدي اإلاهام اإلا

ذ في داء الّمل باإلاعخىي اإلاىلىب وأالجذًت في  7 الٜى

 املخذد.

     

ش الٝعم 8       ./ ال٣لُت/ الجامّتًٝذم أ٣٘اس وخىي لخىٍى

      .ًدترم ٜشاساث الٝعم 9

 

  ظخبُانالا  الم جذسج في هزبالخصىص مالخظاث اخشي 

1 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

2 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

3 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 الخلُُم الػام

عُت بالٝعم؟بفٙت ِامت ٠ُٚ جُُٝم سلاٟ ًِ  حُذ  ممخاص أداء الهُئت الخذَس

 
 
 حذا

ٌ  حُذ  طػُف ملبى

 

 

 
 
 وشىشهم غلى خعً حػاوهىم ظلفا
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تمُُى أداء اهلُئخ انتذسَغُخ يٍ لجم طالة انغُخ انُهبئُخ/ اعتجُبٌ 
 صذَخٍ انتخشد

 ءغضاأبىائىا الطلبت ألا 

عُت )أداء الهُئت  ة٢م ًِآسائلى ئظخٝشاء يهذٗ هزا الاظخبُان  ًالخذَس ولْ بٝفذ ملخخلٚ اإلاٝشساث الذساظُت ( املخالٍش

ْ مً ٠ٙاءة مخشحاث الجامّتل الخللالخىي والبرامج إلاّالجت   وجشحُّه ئلُىا.خه هأمل مى٢م الخ٢شم بخّبئ، لزال٘ش

 مػلىماث غامت .1

  (الّلمي الٝعم) الخخفق مجا٥  ال٣لُت

  أظم أظخار اإلالشس   أظم وسمض اإلاٝشس الذساس ي

ت الّامت   اإلاػذٌ التراهمي  مّذ٥ الثاهٍى

  الجامعي/ الفصل الذساس ي الػام  الجيغ )ر٠ش/ أهثى(

 

 مجاٌ الشخصُت والػالكاث ؤلاوعاهُت .2

  الّىفش ث
ً
  ال أوا٘ٞ مداًذ أوا٘ٞ أوا٘ٞ جماما

ً
 ال أوا٘ٞ جماما

ذ ًلتزم 1 الذساس ي   اإلاٝشس  مدالشاث وحذو٥  بمِى

 .ال٣لُت بجذو٥ 

     

ً ًدترم  2 شاعي خٝٛى آلاخٍش الىٍام الجامعي ٍو

 وواحباتهم.

     

خٝبل وحهاث هٍش الىالب. 3       ًشخب باإلاىاٜؽت ٍو

ذم ؤلاهّٙا٥. 4       جخمحز سدوده باإلجضان ِو

      ًخدلى باألظلىب اللحن في مّاملخه مْ والبه. 5

ت لُمبي الىالب في  6 ًىٌٚ شخفِخه الٍٝى

 املخالشة.

     

 باهجاصاث الىالب داخل ًبذو  7
ً
ئعجابا وجٝذًشا

 املخالشة.

     

٘اِل في ِملُت ؤلاسؼاد الا١ادًمي واإلانهي والصخص ي  8

 للىالب.
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 للمداطشة والخىفُز الخخطُط مجاٌ .3

  الّىفش ث
ً
  ال أوا٘ٞ مداًذ أوا٘ٞ أوا٘ٞ جماما

ً
 ال أوا٘ٞ جماما

      أ٣٘اسه باملخالشة مدعلعلت ومىىُٝت. 1

 إلاا ًّٙله داخل املخالشة. ًخىي 2
ً
      حُذا

غ هُئت ِمى ٌّشك 3 ىاـش اإلاٝشس  أهذاٗ الخذَس  ِو

  مدالشة. أو٥  مدخىاه الّلمي في

     

ٌّٗش الىلبت بخىت اإلاٝشس التي ًذسظه ومخىلباجه  4

 .ومشاحّه مً املخالشة ألاولى

     

ٝت واضخت ومٙهىمت للمادة الّلمُت أزىاء   5 ٌؽشح بىٍش

غ اإلاٝشس ظلغ ومخذسج مً  املخالشاث، وأظلىب جذَس

 العهل لؤلـّب.

     

خال٥ ) املخالشة ٜاِت خاسج الدعاؤالث ًِ ًجُب 6

 (.اإلا٢خبُت العاِاث

     

      مدخىي املخالشة مىاظب للمذة الضمىُت املخذدة لها. 7

ذ ظخٕال٥اب ًٝىم 8   املخالشة ٜو
ً
 املخخىي  ؼشح في ١امال

 .الّلمي

     

 الىاضح بحن  9
ً
غ بالشبي ًٝىم ِمى هُئت الخذَس

 مىلىِاث اإلاٝشس والىاْٜ الّملي.

     

ٝت  ٜاِذة الذساظتًداَ٘ ِلى الاهمباه داخل  10 بىٍش

 مىاظبت.

     

 

 

م .4  مجاٌ جفػُل ألاوشطت وأظالُب الخلٍى

  الّىفش ث
ً
  ال أوا٘ٞ مداًذ أوا٘ٞ أوا٘ٞ جماما

ً
 ال أوا٘ٞ جماما

ش هخمم 1  الخُُٝم وأظالُب ؤلامخداهاث بخىٍى

 .ألاخشي 

     

ًخدشي الّذ٥ في جصخُده لؤلوساٛ  2

 ؤلامخداهاث والىاحباث الذساظُت.

     

 في ِلحها خفلذ التي الذسحت بّذالت حؽّش 3

 .خخباسؤلا 

     

ًىشح أظئلت حصجْ الىالب ِلى الخ٢ٙحر  4

 ًِ ئحاباتها.للبدث 

     

ٝت بىاءه في  5 ًلجأ ئلى هٝذ والبه بىٍش

 مىاٜؽاتهم.

     

جذسج ألاظئلت في معخىي ـّىبتها في  6

 ؤلامخدان الىاخذ.

     

اث اإلاٝشس. 7       أظئلت اخخباساجه ؼاملت ملخخٍى

ًش٠ض ِلى ما ًجب ان ًخّلمه الىالب مً  8

 املخخىي الّلمي للمٝشس الذساس ي.

     

ًٝىم بخدٙحز الىلبت ِلى الخٙاِل مً خال٥  9

 ألاظئلت والخىاس الّلمي أزىاء املخالشة.
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ض واظخخذاممجاٌ الخمىً الػلمي  .5  أظالُب الخػٍض

أوا٘ٞ  الّىفش ث

 
ً
 جماما

  ال أوا٘ٞ مداًذ أوا٘ٞ
ً
 ال أوا٘ٞ جماما

 مً املخخىي الّلمي للمٝشس الذساس ي  1
ُ
ًبذو مخم٢ىا

 ِلُه.
ً
 ومعُىشا

     

2  
ً
ًجّل مدخىي اإلاٝشس الذساس ي الزي ًٝذمه مخٙٝا

 مْ الخٝذم الّلمي في مجاله.

     

للخىاـل مْ والبه مثل  خذًثت وظاةل ٌعخخذم 3

ذ مىاْٜ الخىاـل  ؤلال٢ترووي. ؤلال٢تروهُت، البًر

     

ًبذو واظْ الاواُل ِلى مجاالث مخّذدة مً  4

ت.   اإلاّ٘ش

     

 تبمفادس ِلمُ تلشوسة ؤلاظخّاه ِلى ًإ٠ذ 5

وؤلاهترهذ، الذوسٍاث الّلمُت، ...  اإلا٢خبت) خاسحُت

 ئلخ(.

     

ًٝىم بخ٣لُٚ الىلبت باحشاء دساظاث وأبدار  6

 ِلمُت أو ٠خابت مٝاالث مخّلٝت بمدخىي اإلاٝشس.

     

ت اإلاخٝىُت الخّلُمُت و الىظاةل الٌعخخذم  7 خىِى

 والخذًثت في الخّلُم والخّلم.

     

الّلمي الىٍشي  املخخىي حؽّش بىحىد جشابي بحن  8

.ً  اإلاّىاة والخماٍس

     

ؤلاهخمام بخىحُه الىلبت ئلى ٜشاءاث وبدىر وخبراث  9

ملُت.  جىبُُٝت ِو

     

      ؤلاظهام في ؤلاؼشاٗ ِلى مؽشوِاث الىلبت. 10

الٙاِلُت في ؤلاسؼاد ألا١ادًمي واإلانهي والصخص ي  11

 للىلبت.

     

 

  الاظخبُان الم جذسج في هزبالخصىص  ي خش أمالخظاث 

1 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

2 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 الخلُُم الػام

ًأداء بفٙت ِامت ٠ُٚ جُُٝم  ملخخلٚ اإلاٝشساث الذساظُت  املخالٍش

 بالجامّت

حُذ  ممخاص

 
 
 حذا

ٌ  حُذ  طػُف ملبى

 

 
 
 وشىشهم غلى خعً حػاوهىم ظلفا
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عُت  اظخبُان جلُُم حىدة البرامج الخػلُمُت الجامػُت مً كبل الهُئت الخذَس

 

 ألاخىة/ أغظاء هُئت الخذَسغ

هأمل مى٢م الخ٢شم  الخّلُمُت اإلاٝذمت مً حامّت وشابلغ بٝفذ جدعُجها وجىىٍشها،اظخٝشاء آساة٢م ًِ حىدة البرامج  ئلىيهذٗ هزا الاظخبُان 

 وجشحُّه ئلُىا.خه بخّبئ

  (الّلمي الٝعم) الخخفق مجا٥  ال٣لُت

  الجامعي الػام  تالّلمُ / و الذسحتاإلاإهل

  لىظُفتاغذد ظىىاث شؿل    الخبرة ظىىاث ِذد

 

 البِئت الخذَسعُت .6

 أوا٘ٞ  الّىفش ث
ً
جماما   ال أوا٘ٞ مداًذ أوا٘ٞ 

ً
 ال أوا٘ٞ جماما

خ٤ بفىسة مخىاظبت بحن ئحشاء الذساظاث  1 جىصُ ٜو

 والبدىر الّلمُت والخذَسغ.

     

      بِئت الّمل جدٙض ِلى ؤلابذاُ. 2

س ي مىاظب. 3       حجم الّبء الخذَس

عه. 4       جىحذ ئم٣اهُت اخخُاس اإلاٝشس الذساس ي الزي جىد جذَس

      ًىحذ جىاـل وجٙاِل مْ الىالب. 5

ْ  الخّلُميجىحذ مّلىماث ١اُ٘ت ًِ البرهامج  6 في اإلاٜى

 .ؤلال٢ترووي للجامّت

     

ْ الجامّت. 7       ًىحذ دلُل خاؿ بالبرهامج الخّلُمي ِلى مٜى

جحن ِلى ئًجاد ٘شؿ الّمل  8 جىحذ بشامج إلاعاِذة الخٍش

 والخىمُت الصخفُت.
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 الذساس ي اإلاىهج .7

  الّىفش ث
ً
  ال أوا٘ٞ مداًذ أوا٘ٞ أوا٘ٞ جماما

ً
 ال أوا٘ٞ جماما

الدعلعل و الخ٣امل اإلاّشفي الذساس ي بًخمحز اإلاىهج  1

 اإلاىىٝي.

     

 الخّلُمي الّذد ال٢لي للعاِاث اإلاّخمذة للبرهامج 2

 .تمىاظب

     

      .مىا٠ب للمعخجذاث الّلمُتاإلاىهج الذساس ي  3

      الذساس ي الّملي مشجبي بالىٍشي.اإلاىهج  4

ت مً  5 ًدخىي البرهامج الخّلُمي ِلى وعب مخىاٍص

ت والذاِمتاإلاٝشساث ؤلالضامُت   .والاخخُاٍس

     

ت مً  6 ًدخىي البرهامج الخّلُمي ِلى وعب مخىاٍص

ت والّملُت.  اإلاٝشساث الىٍٍش

     

ت مً  7 ًدخىي البرهامج الخّلُمي ِلى وعب مخىاٍص

 اإلاٝشساث الخخففُت الّامت.

     

 

 ؤلاسشاد ألاوادًمي .8

  الّىفش ث
ً
  ال أوا٘ٞ مداًذ أوا٘ٞ أوا٘ٞ جماما

ً
 ال أوا٘ٞ جماما

ذ املخفق لئلسؼاد ألا١ادًمي مىاظب. 1       الٜى

ش ِملُاث ؤلاسؼاد  2 جىا٘ش بشامج لخىٍى

 ألا١ادًمي.

     

هذاٗ ألا جدذًذ  ِلى١ادًمي ٌعاِذ اإلاشؼذ ألا 3

 .ت الىالبدساظ ١ادًمُت إلهجاصألا

     

 

 مصادس الخػلم .9

أوا٘ٞ  الّىفش ث

 
ً
 جماما

ال أوا٘ٞ  ال أوا٘ٞ مداًذ أوا٘ٞ

 
ً
 جماما

      الٝاِاث الذساظُت مجهضة بىظاةل حّلُمُت خذًثت.  1

 جهضة باإلاّذاث الالصمـت إلحشاء الخجاسبُم  واملخخبراث اإلاّامل 2

 .الّلمُت

     

ب اإلاُذاويو  الّلمُتألاوؽىت والىذواث  3 راث الّالٜت  بشامج الخذٍس

 بالخخفق مىاظبت.

     

      لبرهامج الذساس ي.لاإلا٢خبت جخمخْ بمفادس وجٝىُاث خذًثت مىاظبت  4

مخاخت امام الىالب  والاجفاالثجٝىُت اإلاّلىماث  وخذماث اإلا٢خبت  5

 ظبُى الذساس ي.وُلت أًام ألا 

     

ش بشامج خاظىب مىاظبت لالظخخذام في  6       الخخفق. مٝشساثجخ٘ى

لذيهم خبرة ١اُ٘ت في مجا٥  واملخخبراث الٙىُىن في اإلاّامل 7

 جخففهم.
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 حىدة الخذَسغ .10

أوا٘ٞ  الّىفش ث

 
ً
 جماما

ال أوا٘ٞ  ال أوا٘ٞ مداًذ أوا٘ٞ

 
ً
 جماما

عالدعم ج 1 ذم الخدحز في مّاملتهم  ُتهُئت الخذَس بالّذ٥ ِو

 للىالب.

     

عُت مخمحزون في جخففاتهم. 2       الهُئت الخذَس

عال 3 ش  تمهخم ُتهُئت الخذَس بخّلُم الىالب وجدعحن وجىٍى

اتهم.  معخٍى

     

      جُٝم الىالب بىٛش مىلىُِت.ًخم  4

 

 الخذماث الطالبُت .11

أوا٘ٞ  الّىفش ث

 
ً
 جماما

أوا٘ٞال  مداًذ أوا٘ٞ ال أوا٘ٞ  

 
ً
 جماما

شة بؽ٣ل مىاظب.  خذماث ؤلا  1 ش مخ٘ى       هترهذ والخفٍى

شة باداسة اإلابُّاث 2       .بالجامّت ال٢خب الذساظُت اإلاىلىبت مخ٘ى

الُت و  3 حهُت والٍش شة بؽ٣ل الفاالث الت٘ر اإلاىاِم واإلاٝااي مخ٘ى

 مىاظب.

     

      جىحذ خذماث صخُت الةٝت. 4

      أما٠ً مىاظبت ألداء الؽّاةش  الذًيُت.جىحذ  5

ش الخذماث الخاـت بالىلبت مً روي  6       الخاـت. الاخخُاحاثج٘ى

 

 ألاوشطت اإلاشجبطت بالذساظاث والبدىر الػلمُت .12

أوا٘ٞ  الّىفش ث

 
ً
 جماما

ال أوا٘ٞ  ال أوا٘ٞ مداًذ أوا٘ٞ

 
ً
 جماما

      مّذاث وججهحزاث البدث الّلمي مخاخت. 1

ش ... الخ(. 2 ش ألاحهضة ) خاظب آلي، آلت جفٍى       ج٘ى

      ًىحذ معاِذو باخثحن مهشة. 3

 ما، ومخاخت وُلت  4
ً
خذماث اإلا٢خبت ومفادسها مىاظبت هىِا

.  أًام ألاظبُى

     

ى٥ ئلى ؼب٢ت اإلاّلىماث الذولُت بذاخل  5 ًم٢ً الـى

 الجامّت.

     

      صمالء الّمل.ًىحذ حّاون في املجا٥ البدثي بحن  6

      ًىحذ حّاون في املجا٥ البدثي بحن الخخففاث املخخلٙت. 7

ل الذساظاث والبدىر  8 جىحذ بّن الٝىىاث اإلاخاخت لخمٍى

 الّلمُت.

     

      ئم٣اهُت جٝذًم الاظدؽاساث اإلاخخففت. 9

      ئم٣اهُت الخّاون مْ الٝىاُ الخاؿ. 10
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ت .13  اإلاهام ؤلاداٍس

أوا٘ٞ  الّىفش ث

 
ً
 جماما

ال أوا٘ٞ  ال أوا٘ٞ مداًذ أوا٘ٞ

 
ً
 جماما

      أهمُت الّمل في اللجان الّلمُت اإلاخخففت. 1

أهمُت الّمل في اللجان الٙىُت والىىُِت  2

 اإلاخخففت.

     

 

 الذغم والدشجُؼ .14

أوا٘ٞ  الّىفش ث

 
ً
 جماما

ال أوا٘ٞ  ال أوا٘ٞ مداًذ أوا٘ٞ

 
ً
 جماما

      ئداسة الٝعم/ ال٣لُت.هىاٟ دِم وحصجُْ مً  1

      هىاٟ دِم وحصجُْ مً ؤلاداسة الّلُا بالجامّت. 2

ت. 3       الىلىح والؽٙاُ٘ت في الخّامالث ؤلاداٍس

      الذِم اإلاٝذم مً الجامّت للخىاـل مْ الخبراث الخاسحُت. 4

دِم خمىس اإلاإجمشاث الّلمُت وسػ الّمل والذوساث  5

بُت.  الخذٍس

     

      ظلم الشواجب. 6

اًت الصخُت ... ئلخ(. 7       اإلاضاًا بفٙت ِامت ) ١الِش

      الاظخٝشاس وألامً الىٌُٙي. 8

      جىحذ مىٍىمت خىا٘ض مىاظبت. 9

 

  ظخبُانالا  الم جذسج في هزبالخصىص مالخظاث اخشي 

1 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

2 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 الخلُُم الػام

حُذ  ممخاص حىدة البرهامج الخّلُمي؟بفٙت ِامت ٠ُٚ جُُٝم سلاٟ ًِ 

 
 
 حذا

ٌ  حُذ  طػُف ملبى

 

 
 
 وشىشهم غلى خعً حػاوهىم ظلفا
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 دلٌل قسم التربٌة و علم النفس

 حامػت طشابلغ 

  الجىدة وجلُُم ألاداء مىخب

 غين غلى اإلاعخلبل

University of Tripoli; UoT 

Quality and Performance Evaluation Office 

 Form No 107 - 05 – 101 363 - 62 - 364 اظخبُان سكم

 

اظخبُان جلُُم حىدة البرامج الخػلُمُت بجامػت طشابلغ مً كبل طالب العىت النهائُت/ 

 خذًثي الخخشج

 

 أبىائىا الطلبت ألاغضاء

هأمل مى٢م الخ٢شم  اظخٝشاء آساة٢م ًِ حىدة البرامج الخّلُمُت اإلاٝذمت مً حامّت وشابلغ بٝفذ جٝىٍمها وجىىٍشها، ئلىيهذٗ هزا الاظخبُان 

 وجشحُّه ئلُىا. خهبخّبئ
 

  الذسحت الّلمُت اإلاخدفل ِلحها  اظم الخٍشج

  (اللعم) يالخخصص  البرهامج  ال٣لُت

خ الالخداٛ بالبرهامج خ الخخشج  جاٍس   جاٍس

  الجيغ  الّمش

ذ ؤلالىترووي  الخالت الىٌُُٙت   البًر

 

 

 خذماث الدسجُل .15

أوا٘ٞ  الّىفش ث

 
ً
 جماما

ال أوا٘ٞ  ال أوا٘ٞ مداًذ أوا٘ٞ

 
ً
 جماما

ْ ؤلال٢ترووي  الخّلُميجىحذ مّلىماث ١اُ٘ت ًِ البرهامج  1 في اإلاٜى

 .للجامّت

     

ْ الجامّت.ًىحذ دلُل خاؿ بالبرهامج الخّلُمي  2       ِلى مٜى

ٝت ُم  3       ىٍمت ومٍشدت.ئحشاءاث الدسجُل والخخشج جخم بىٍش

ل  اإلاٝشساث الذساظُت. 4       بام٣اوي الدسجُل ؤلال٢ترووي لخجًز

جحن ِلى ئًجاد ٘شؿ الّمل والخىمُت  5 جىحذ بشامج إلاعاِذة الخٍش

 الصخفُت.

     

      إلاىاـلت دساظخ٤ الّلُا.وشابلغ أهلخجي حامّت دساظتي في  6

جخفص ي الّلمي الزي دسظخه بجامّت وشابلغ ظاِذوي في الخفى٥  7

ُٙت.  ِلى ٌو

     

ش مهاساحي في مجاالث  حامّت دساظتي في  8 وشابلغ ظاِذججي ِلى جىٍى

شي، واظخخذام جٝىُت اإلاّلىماث والاجفاالث،  الخىاـل الؽٙىي والخدٍش

الّلمي، وخل اإلاؽ٢الث، والّمل الجماعي، والخ٢ٙحر والخدلُل، والبدث 

 و الٝذسة ِلى الخّلم الزاحي.
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 ؤلاسشاد والذغم ألاوادًمي )الخػلُمي( .16

أوا٘ٞ  الّىفش ث

 
ً
 جماما

ال أوا٘ٞ  ال أوا٘ٞ مداًذ أوا٘ٞ

 
ً
 جماما

 أزىاء ٘ترة دساظتي.١ادًمي ألاؤلاسؼاد  1
ً
      ١ان مىاظبا

      .اإلاٝشساث الذساظُتاإلاشؼذ ألا١ادًمي ِلى دساًت جامت بمخىلباث  2

 ١ادًمُت إلهجاصاإلاشؼذ الا١ادًمي ٌعاِذوي في جدذًذ أهذافي ألا 3

 دساظتي.

     

      وحذث معاِذة حُذة متى اخخجذ ألخز ٜشاس بخفىؿ الذساظت. 4
 

 

 اإلاىهج الذساس ي .17

أوا٘ٞ  الّىفش ث

 
ً
 جماما

أوا٘ٞال  مداًذ أوا٘ٞ ال أوا٘ٞ  

 
ً
 جماما

ت( أهلخجي لذساظت البرهامج 1  دساظتي في اإلاشخلت العابٝت )الثاهٍى

 .الخّلُمي

     

      الدعلعل اإلاىىٝي.و الخ٣امل اإلاّشفي الذساس ي بًخمحز اإلاىهج  2

      .تمىاظب الخّلُمي الّذد ال٢لي للعاِاث اإلاّخمذة للبرهامج 3

      .للمعخجذاث الّلمُتمىا٠ب اإلاىهج الذساس ي  4

      اإلاىهج الذساس ي الّملي مشجبي بالىٍشي. 5

ت مً اإلاٝشساث ؤلالضامُت  6 ًدخىي البرهامج الخّلُمي ِلى وعب مخىاٍص

ت.  والاخخُاٍس

     

ت  7 ت مً اإلاٝشساث الىٍٍش ًدخىي البرهامج الخّلُمي ِلى وعب مخىاٍص

 والّملُت.

     

ت مً اإلاٝشساث  ًدخىي البرهامج الخّلُمي 8 ِلى وعب مخىاٍص

 الخخففُت الّامت.

     

      بشهامج الذساظت مدٙض للزهً والخ٢ٙحر. 9

 

 البيُت الخدخُت ومصادس الخػلم .18

أوا٘ٞ  الّىفش ث

 
ً
 جماما

ال أوا٘ٞ  ال أوا٘ٞ مداًذ أوا٘ٞ

 
ً
 جماما

      الٝاِاث الذساظُت مجهضة بىظاةل حّلُمُت خذًثت.  1

      .الّلمُت جهضة باإلاّذاث الالصمـت إلحشاء الخجاسبُم  واملخخبراث اإلاّامل 2

ب اإلاُذاويو  الّلمُتألاوؽىت والىذواث  3 راث الّالٜت  بشامج الخذٍس

 بالخخفق مىاظبت.

     

      اإلا٢خبت جخمخْ بمفادس وجٝىُاث خذًثت مىاظبت لبرهامج الذساس ي. 4

مام الىالب أمخاخت  والاجفاالثجٝىُت اإلاّلىماث  وخذماث اإلا٢خبت  5

 ظبُى الذساس ي.وُلت أًام ألا 

     

ش بشامج خاظىب مىاظبت  6       في مىاد الخخفق. لالظخخذامجخ٘ى

لذيهم خبرة ١اُ٘ت في مجا٥ واملخخبراث الٙىُىن في اإلاّامل  7

 جخففهم.
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 دلٌل قسم التربٌة و علم النفس

 حىدة الخذَسغ .19

أوا٘ٞ  الّىفش ث

 
ً
 جماما

 ال أوا٘ٞ ال أوا٘ٞ مداًذ أوا٘ٞ

 
ً
 جماما

      ألاظاجزة ماهشون في جىلُذ الذسوط واملخالشاث. 1

عالدعم ج 2 ذم الخدحز في مّاملتهم للىالب. ُتهُئت الخذَس       بالّذ٥ ِو

عُت مخمحزون في جخففاتهم، و  3  أزاسوا اهخمامي بالبرهامجالهُئت الخذَس

 الخّلُمي.

     

عال 4 اتهم. تمهخم ُتهُئت الخذَس ش معخٍى       بخّلُم الىالب وجدعحن وجىٍى

عال 5       جُٝم الىالب  بىٛش مىلىُِت. ُتهُئت الخذَس

 

 الخذماث الطالبُت .20

أوا٘ٞ  الّىفش ث

 
ً
 جماما

ال أوا٘ٞ  ال أوا٘ٞ مداًذ أوا٘ٞ

 
ً
 جماما

شة بؽ٣ل مىاظب.  خذماث ؤلا  1 ش مخ٘ى       هترهذ والخفٍى

شة باداسة اإلابُّاثال٢خب الذساظُت اإلاىلىبت  2       .بالجامّت مخ٘ى

الُت و  3 حهُت والٍش شة بؽ٣ل الفاالث الت٘ر اإلاىاِم واإلاٝااي مخ٘ى

 مىاظب.

     

      جىحذ خذماث صخُت الةٝت. 4

      جىحذ أما٠ً مىاظبت ألداء الؽّاةش  الذًيُت. 5

ش الخذماث الخاـت بالىلبت مً روي الاخخُاحاث الخاـت. 6       ج٘ى

 

 

ش  الشخص ي .21  الخطٍى

أوا٘ٞ  الّىفش ث

 
ً
 جماما

ال أوا٘ٞ  ال أوا٘ٞ مداًذ أوا٘ٞ

 
ً
 جماما

      دساظتي ظاِذججي ِلى جٝذًم هٙس ي بثٝت. 1

ش مجمىِت مً مهاساث البدث واإلاهاساث اإلاىٝىلت حُذة. 2       ٘شؿ جىٍى

ت. 3       هدُجت لذساظتي جدعيذ مهاساحي الخدلُلُت والخ٢ٙحًر

ش ِذد مً مهاساث الخىاـل دساظتي  4 ختى آلان ظاِذججي ِلى جىٍى

 )جدذر، ٠خاب، هٝاػ(.

     

دساظتي ختى آلان خعيذ مً ٜذسحي ِلى الخّلم بؽ٣ل راحي  5

 )معخٝل(.

     

ت الفىسة ال٣املت لخخفص ي. 6       دساظتي ختى آلان م٢ىتي مً مّ٘ش
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 الخلُُم و الخؿزًت الشاحػت .22

أوا٘ٞ  الّىفش ث

 
ً
 جماما

ال أوا٘ٞ  ال أوا٘ٞ مداًذ أوا٘ٞ

 
ً
 جماما

1 .
ً
      اإلاّاًحر اإلاعخخذمت في الخصخُذ  ًخم جىلُدها معبٝا

ٝت ئحشاءاث الخُُٝم ١اهذ هضيهت ومىفٙت. 2       وٍش

ت. 3       الخّلُٞ ِلى ؼٕلي )واحباث!( ًفلجي بعِش

      لٝذ جلُٝذ حّلُٝاث مٙفلت ًِ واحباحي. 4

      ظاِذججي ِلى جىلُذ ما لم أ٘همه في املخالشة.اإلاالخٍاث  5

 

 

 

 

 

 

 

  ظخبُانالا  الم جذسج في هزبالخصىص مالخظاث اخشي 

1 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

2 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 الخلُُم الػام

حىدة البرهامج الخّلُمي الزي بفٙت ِامت ٠ُٚ جُُٝم سلاٟ ًِ 

 جخشحذ مىه؟

حُذ  ممخاص

 
 
 حذا

ٌ  حُذ  طػُف ملبى

 

 

 

 

 
 
 وشىشهم غلى خعً حػاوهىم ظلفا

 

 

 

 جصمُم و اخشاج:

د. هائلت املحمىدي


