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الليسانس فى اآلداب والتربية تخصص جغرافيا 
 غرافية ونظم معلومات ج

سيناء  )دراسة منهجية ألحد أسقاليم مصر الجغرافيا 
البحر األحمر واألسقصر وأسوان وساحل شما 

 (غرب مصر واحات الصحراء الغربية 

 السابع الفصللمدة اسبوع فى 

الليسانس فى اآلداب والتربية تخصص جغرافيا 
 ونظم معلومات جغرافية 

 دراسة منهجية ألحد أماكن الخدمات واالنتاج
 والمتاحف

 السادس الفصللمدة يوم فى 
 الثامن الفصلويوم فى 

 االول الفصللمدة يوم فى  دراسة منهجية ألثار مصر بالقاهرة تاريخالليسانس فى اآلداب والتربية تخصص 
 الثانى الفصللمدة يوم فى  دراسة منهجية لمتاحف القاهرة تاريخالليسانس فى اآلداب والتربية تخصص 
 الثانى الفصللمدة يوم فى  دراسة منهجية للمساجد بالقاهرة تاريخالليسانس فى اآلداب والتربية تخصص 
دراسة منهجية لالثار اليونانية والرومانية  تاريخالليسانس فى اآلداب والتربية تخصص 

 باالسكندرية
 الثالث الفصللمدة يوم فى 

 الفصللمدة خمس أيام فى  دراسة منهجية ألثار االسقصر تاريخالليسانس فى اآلداب والتربية تخصص 
 الخامس

الليسانس فى األداب والتربية شعب التعليم 
 األساسى تخصص الدراسات االجتماعية

 االول الفصللمدة يوم فى  الحد اسقاليم مصر الطبيعيةدراسة منهجية 

الليسانس فى األداب والتربية شعب التعليم 
 الجتماعيةاألساسى تخصص الدراسات ا

 السابع الفصللمدة يوم فى  الحد اسقاليم مصر الطبيعيةدراسة منهجية 

البكالوريوس فى العلوم والتربية تخصص 
 الكيمياء

إلى عدة مواسقع وجهات منها  دراسة منهجية
مصانع الحديد و الصلب و مصانع السكر و 

الخمائر و شركات األدوية و شركات التصنيع و 
المصابغ و مصانع النسيج و التعبئة الغذائية و 

الصناعات البالستيكية و البتروكيماويات و 
المعاهد و المراكز البحثية مثل معهد ثيودور 
بلهارس و مصلحة الكيمياء و هيئة سالمة 

األغذية و كذلك االسقسام العلمية و معامل الجودة 
 .الشاملة في مصانع األغذية

 السادس الفصلة يوم فى لمد

العلوم والتربية تخصص  البكالوريوس فى
 الكيمياء

إلى عدة مواسقع وجهات منها  دراسة منهجية
مصانع الحديد و الصلب و مصانع السكر و 

الخمائر و شركات األدوية و شركات التصنيع و 
التعبئة الغذائية و المصابغ و مصانع النسيج و 

الصناعات البالستيكية و البتروكيماويات و 
ة مثل معهد ثيودور المعاهد و المراكز البحثي

بلهارس و مصلحة الكيمياء و هيئة سالمة 
األغذية و كذلك االسقسام العلمية و معامل الجودة 

 .الشاملة في مصانع األغذية

 السادس الفصلة يوم فى لمد

الليسانس فى األداب والتربية تخصص علم 
 نفس

 سالخام الفصللمدة يوم في  زيارة ألحد المراكز والمستشفيات النفسية
 الثامن الفصلويوم في 

 
  والختبارات التقييم( 11)مادة 

  31يشترط إلنتقال الطالب من مستوى إلى مستوى أعلى أن يجتاز عدد من الساعات الدراسية ال تقل عن 
 .فى المستوى السابق معتمدةساعة 
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 ويخصص له نصف درجة أعمال السنة  الدراسى الفصلاختبار منتصف )سنة أعمال الدرجات  تتضمن
 .(والتكليفات الدورية التى يحددها عضو هيئة التدريس ويخصص لها النصف األخر من الدرجة

 في األسبوع السابع في نفس مواعيد المحاضرات ولمدة زمنية يحددها الدراسى  الفصلمنتصف ختبار ا يعقد
 . ، وتحسب دراجاته من ضمن أعمال السنةأستاذ المقرر

 اسيعقد االمتحان التحريري النهائي في األسبوعين األخيرين من الفصل الدر ي. 
 يخصص لالمتحان التحريري النهائي ساعتان فقط لكل مقرر . 
  و  ثالثةتشكل لجان االمتحان التحريرية من من أعضاء هيئة التدريس على األسقل، يكون أحدهما أستاذًا أ

 .أستاذًا مساعدًا، ويعتمد تشكيل لجان االمتحان من مجلسي القسم والكلية
  في حالة وجود امتحانات شفهية أو عملية أو تطبيقية للمقرر، تعقد االمتحانات من خالل لجنة مشكلة من

 .القسم من مجلس على أن تكون معتمدةبالتدريس  القائمينبينهم واحد من ثالثة أعضاء من 
  من درجة االمتحان النظري النهائي لهذا المقرر % 31يعد الطالب راسبًا في المقرر إذا حصل على أسقل من

   .ألعمال الفصليةمهما كانت درجاته في ا
  يحصل الطالب على تقدير غير مكتمل(IC)  تمام بعض ر أو اإذا تعذر عليه دخول االمتحان النهائي للمقر

بشرط أن يكون الطالب سقد حضر )قبلها لجنة شئون التعليم والطالب ومجلس الكلية تمتطلباته ألسباب سقهرية 
 .على األسقل من محاضرات المقرر% 75

 عندما يرسب الطالب في مقرر دراسي فإنه يحصل على تقدير(F)  فإذا تكرر الرسوب ال يتم احتساب ،
وعند نجاح . (GPA)وال ضمن المعدل الفصلي  (CGPA)لمعدل التراكمي الدرجات أو الساعات ضمن ا

وهو يساوي نقطتان بصرف النظر عن الدرجات التي حصل  (D)الطالب يحصل في هذا المقرر على تقدير 
 .عليها في المقرر

  ال تنطبق سقواعد الرأفة والرفع على جميع البرامج التى تقدمها الكلية 
 :تطلبات التخرجم( 11)مادة 
 ساعة معتمدة (149) اجتياز الطالب. 
 على معدل تراكمى  حصول الطالبCGPA (2.0 )على األسقل. 
 نجليزيةلمقررات اللغة العربية واإل لطالباجتياز ا. 
 (. لذكور فقطل) اجتياز دورة التربية العسكرية الذي تعقدها الجامعة 
 :مرتبة الشرف( 11)مادة 

أو أكثــر  عنـد التخــرج بشــرط أال يكــون سقــد رســب ( 3.3)علــى معــدل تراكمــيتمـنح مرتبــة الشــرف للطالــب الــذي يحصـل 
فــي أي مقـــرر دراســي خـــالل تســجيله فـــي الكليــة أو فـــي الكليـــة المحــول منهـــا وأال يقــل معدلـــه الفصــلي فـــي أي مســـتوى 

 (.B)من المستويات الدراسية عن جيد جدًا 
 اإلنذار األكاديمي( 15)مادة 
 نقطة ينذر اإلنذار األول( 2.0)حصل الطالب في أي فصل دراسي على تقدير تراكمي أسقل من  إذا. 
   الدراسي ينذر اإلنذار الثانيإذا تكرر المعدل المتدني للطالب لنفس الفصل. 
  ةيفصل الطالب من الكلي دراسية لمدة أربعة فصول( 2.0)إذا استمر المعدل أسقل من 
 إلغاء القيد( 11)مادة 
 :سقيد الطالب في الحاالت التالية يلغى
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  إذا لــم يســتطع الطالــب الــذي حصـــل علــى معــدل تراكمــي(GPA)  نقطــة أن يحســن مــن هـــذا ( 2.0)أسقــل مـــن
 المعدل لمدة أربعة فصول دراسية متتالية

  إذا أتــــى الطالــــب بســـــلوك غيــــر مقبـــــول أو أي فعــــل مخــــالف لقواعـــــد وأنظمــــة الكليـــــة أو الجامعــــة ، وأوصـــــى
 .بإلغاء سقيد الطالب ، وتمت الموفقة من مجلس الجامعةمجلس الكلية 

  ، إذا تقـدم الطالـب بطلـب رسـمي إللغــاء سقيـده  ومتـى تـم ذلـك ال يســمح للطالـب بـالعودة إلـى الدراسـة بالبرنــامج
 . ما لم تتم إعادة سقبوله بتخصص آخر بالشروط التي يحددها مجلس الكلية

 النظام التأديبي للطالب( 17)مادة 
الكليـــة طالبهـــا علـــى االلتـــزام بـــالروح والقـــيم الجامعيـــة ، وتســـعى لفـــرض  معـــايير النزاهـــة األكاديميـــة ، وااللتـــزام تحـــث 

مــن سقــانون تنظـيم الجامعــات فيمــا يخــص بــاالخالل ( 124)خـالل فتــرات الدراســة واالمتحانــات ، وتطبـق أحكــام المــادة 
 :ة فيما يتعلق بما يلي بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية األحكام التأديبي

 األعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية. 
  تعطيــل الدراســـة أو التحــريض عليـــه أو االمتنــاع المـــدبر عــن حضـــور الــدروس والمحاضـــرات واألعمــال الجامعيـــة

 .األخرى التي تقضي اللوائح المواظبة عليها
  السلوك داخل الجامعة أو خارجهاكل ما يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير و. 
 كل اخالل بنظام االمتحان أو الهدوء الالزم له ، زكل غش في امتحان أو شروع فيه. 
 كل اتالف للمنشآت واألجهزة أو المواد والكتب الجامعية أو تبديدها. 
 لمختصةكل تنظيم للجماعات داخل الجامعة أو االشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية ا. 
  توزيــــع النشــــرات أو اصــــدار جرائــــد حــــائط بأيــــة صــــورة بالكليــــة ، أو جمــــع توسقيعــــات بــــدون تــــرخيص ســــابق مـــــن

 .السلطات الجامعية
 االعتصام داخل المباني الجامعية ، أو االشتراك في مظاهرا مخالفة للنظام العام أو اآلداب. 

 :فهي  –أما العقوبات التأديبية 
 التنبيه شفاهة أو كتابة. 
 االنذار. 
 الحرمان من بعض الخدمات الطالبية. 
  ًالحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة ال تتجاوز شهرا. 
  ًالفصل من الكلية  لمدة ال تتجاوز شهرا. 
 الحرمان من امتحان مقررأ أو أكثر. 
 إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر. 
  ًالفصل من الكلية لمدة ال تتجاوز فصاًل دراسيا. 
 رمان من االمتحان في فصل دراسي واحد أو أكثرالح. 
 الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي. 
 ويترتـــب عليـــه عـــدم صــــالحية  .الفصـــل النهـــائي مـــن الجامعـــة ، ويبلـــغ سقـــرار الفصـــل إلـــى الجامعـــات األخـــرى

ار الصـــادر ويجــوز اعــالن القــر  .الطالــب للقيــد أو التقــدم إلــى االمتحــان فــي جامعــات جمهوريــة مصــر العربيــة
تحفـــظ القـــرارات الصـــادرة و  .بالعقوبـــة التأديبيـــة داخـــل الكليـــة ، ويجـــب إبـــال  القـــرارات إلـــى ولـــي أمـــر الطالـــب

  .بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب
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 :الغش في المتحانات ( 11)مادة 
كــــل طالــــب يرتكـــب غشــــًا فــــي امتحــــان  أو "  :فـــإن  –مــــن الالئحـــة التنفيذيــــة لقــــانون الجامعــــات ( 125)طبقـــًا للمــــادة 

شـــروعًا فيـــه ، ويضـــبط فــــي حالـــة تلـــبس يخرجــــه العميـــد أو مـــن ينـــوب عنــــه مـــن لجنـــة المتحــــان ، ويحـــرم مـــن دخــــول 
االمتحـــان مـــن بـــاسقي االمتحـــان فـــي بـــاسقي المـــواد ، ويعتبـــر الطالـــب راســـبًا فـــي جميـــع مـــواد هـــذا االمتحـــان ويحـــال إلــــى 

 ....".مجلس التأديب
 شروط عامة فى دراسة المقررات (11)مادة 

  مقررات متطلبات الكلية ومقرر المواطنة وحقوق اإلنسان ومكافحة الفساديضع مجلس الكلية خطة تدريس. 
 مقرر أخالسقيات مهنة التعليم يقوم بتدريس سقسم اصول التربية بالكلية.  
  فى  تمثل متطلبات تخرج ةالدراسجميع مقررات اللغة العربية واإلنجليزية ضمن المقررات العامة فى خطة

مة فى جميع البرامج بما فيها برامج اللغات ، بدون ساعات معتمدة؛ حيث تتطلب النجاح فيها، وهى مصمَّ
 .مستويات متدرجة، يسكن الطالب المعلم فى إحداها؛ وفق مستواه الذى يحدده اختبار تحديد المستوى

  ا)الجزء العملى لمقرر اساسيات البحث التربوى   .يقوم على تدريسه عضو هيئة تدريس( عة البحثسق
 أو نوعه من حيث كونه متطلب  مقرر يتكون من ثالث حروف تدل على القسم المعنى بالتدريسكود ال

ل  جامعة أو كلية والرسقم األول يدل على رسقم المستوى والرسقم الثانى يدل على الفصل الدراسى والرسقم الثالث يد
ز  .على ترتيب المقرر بين المقررات فى الفصل الدراسى وفى حالة أن يكون المقرر اختيارى يعطى له رم

(E )التالىوفقا للمثال طروحة مالمقرر بين المقررات االختيارية ال ثم رسقم يدل على ترتيب 
 شرح الكود الكود

CUR241   

CUR :كود القسم المعنى بالتدريس  
 رسقم المستوى الدراسى: 2
 رسقم الفصل الدراسى: 4
 ترتيب المقرر بين المقررات فى الفصل الدراسى: 1

  كود جميع مقررات متطلبات الجامعة تأخذ(ASU)  
  كواد قررات متطليات الكلية جميع متأخذ(EDU) 
 تطبيق الالئحة (: 11)مادة 

مســـتجدين بالمســـتوي تطبـــق أحكـــام هـــذه الالئحـــة اعتبـــارًا مـــن العـــام الجـــامعي التـــالي لتـــاريخ اعتمادهـــا علـــى الطـــالب ال
 .األول بالكلية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 املعتمدة   الساعات   بنظام) الليسانس   / البكالوريوس (  األوىل   اجلامعية الدرجة   لربامج  الدراسية   اخلطط :  الثاني  الباب 
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100 70 - 15 15 3 2 1 2 
تقنيات المعلومات  

التعليم   واالتصال في
 والبحث 

EDU111 

اإلنسان  المواطنة وحقوق  2 2 - 2 30 - - 70 100
 ومكافحة الفساد 

ASU112 

 ASU113  أخالقيات مهنة التعليم  2 2 - 2 30 - - 70 100
 ARB ) 1(اللغة العربية  - - - - - - - - اجتياز 
 ENG ) 1(اللغة اإلنجليزية  - - - - - - - - اجتياز 
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l^q…��ÜééÏjÖ] l^Â^‰�‹è…‚jÖ]�ê×ÃËÖ] �‚Â 

l^Â^ŠÖ]�
ì‚ÛjÃ¹] 

Ü‰]�…†Ï¹] �çÒ�…†Ï¹] ÅçÛ¥ †è† ë ãË"ê ×ÛÂê Ù^ÛÂ_ 
íß‰ ÅçÛ¥ l^ÏéfŞi ë†¿Þ 

 CUR121 استراتيجيات التعلم النشط  3 2 2 4 25 20 - 105 150
للمعلم في   القيادة التربوية  2 1 2 3 15 15 - 70 100

الفصل والمدرسة  
 والمجتمع 

COM122 

 CUR123  ) 1(تدريس مصغر  1 - 2 2 - 50 - - 50
 ARB ) 2(اللغة العربية  - - - - - - - -  اجتياز 
 ENG ) 2(اللغة اإلنجليزية  - - - - - - - - اجتياز 

ïçjŠ¹]�‰]…‚Ö]ê�Þ^nÖ]ê��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ø’ËÖ]�‰]…‚Ö]ê�oÖ^nÖ] 
l^q…��ÜééÏjÖ] l^Â^‰�‹è…‚jÖ]�ê×ÃËÖ] �‚Â 

l^Â^ŠÖ]�
ì‚ÛjÃ¹] 

Ü‰]�…†Ï¹] �çÒ�…†Ï¹] ÅçÛ¥ †è† ë ãË"ê ×ÛÂê Ù^ÛÂ_ 
íß‰ ÅçÛ¥ l^ÏéfŞi ë†¿Þ 

 سيكولوجية التعليم والتعلم  2 1 2 3 15 15 - 70 100
SPY231 

 FOU 232 التربية وقضايا العصر  2 2 - 2 30 - - 70 100

 CUR233 (2)تدريس مصغر  1 - 2 2 - 50 - - 50
 EDU234 (1) يتدريب ميدان  1 - 4 4 - 50 - - 50

 ARB ) 3(اللغة العربية  - - - - - - - - اجتياز 
 ENG  ) 3(اللغة اإلنجليزية   - - - - - - - - اجتياز 

ïçjŠ¹]�ê‰]…‚Ö]�Þ^nÖ]ê���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ø’ËÖ]�‰]…‚Ö]ê�Äe]†Ö] 
l^q…��ÜééÏjÖ] l^Â^‰�‹è…‚jÖ]�ê×ÃËÖ] �‚Â 

l^Â^ŠÖ]�
ì‚ÛjÃ¹] 

Ü‰]�…†Ï¹] �çÒ�…†Ï¹] ÅçÛ¥ †è† ë ãË"ê ×ÛÂê Ù^ÛÂ_ 
íß‰ ÅçÛ¥ l^ÏéfŞi ë†¿Þ 

  أساسيات البحث التربوي  3 2 2 4 - 45 - 105 150
FOU241 

رشاد  إلالصحة النفسية وا 2 2 - 2 30 - - 70 100
 MEN242 ي النفس 

 EDU243 (2) تدريب ميداني 1 - 4 4 - 50 - - 50
 ARB  (4)اللغة العربية  - - - - - - - - اجتياز 
 ENG (4)اللغة اإلنجليزية  - - - - - - - - اجتياز 

ïçjŠ¹]�ê‰]…‚Ö]�oÖ^nÖ]���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ø’ËÖ]�‰]…‚Ö]ê�‹Ú^¤] 
l^q…��ÜééÏjÖ] l^Â^‰�‹è…‚jÖ]�ê×ÃËÖ] �‚Â 

l^Â^ŠÖ]�
ì‚ÛjÃ¹] 

Ü‰]�…†Ï¹] �çÒ�…†Ï¹] ÅçÛ¥ †è† ë ãË"ê ×ÛÂê Ù^ÛÂ_ 
íß‰ ÅçÛ¥ ×ÛÂê ë†¿Þ 

التقنيات المتكاملة في التعليم   3 2 2 4 25 20 - 150 150
  والتعلم 

CUR351 

 GEO352 E1  جغرافيا مصر          
 HIS352 E2 تاريخ مصر وحضارتها          



l^q…��ÜééÏjÖ] l^Â^‰�‹è…‚jÖ]�ê×ÃËÖ] �‚Â 
l^Â^ŠÖ]�
ì‚ÛjÃ¹] 

Ü‰]�…†Ï¹] �çÒ�…†Ï¹] ÅçÛ¥ †è† ë ãË"ê ×ÛÂê Ù^ÛÂ_ 
íß‰ ÅçÛ¥ ×ÛÂê ë†¿Þ 

100 70 - - 30 2 - 2 2 
االتجاهات المعاصرة في  

  الفلسفة واالجتماع 
PHS352 E3 

 COM352 E4  العالقات الدولية مبادئ          
التربية من أجل التنمية           

 المستدامة 
FOU352 E5 

 MEN352 E6 التعددية الثقافية          

 CUR353 ي سيات المنهج المدرس أسا  2 2 - 2 30 - - 70 100
 EDU354 ) 3(تدريب ميداني  1 - 4 4 - 50 - - 50

 ARB ) 5(اللغة العربية  - - - - - - - - اجتياز 
 ENG ) 5(اللغة اإلنجليزية   - - - - - - - - اجتياز 

ïçjŠ¹]�ê‰]…‚Ö]�oÖ^nÖ]����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ø’ËÖ]�ê‰]…‚Ö]�Œ�^ŠÖ] 
l^q…��ÜééÏjÖ] l^Â^‰�‹è…‚jÖ]�ê×ÃËÖ] �‚Â 

l^Â^ŠÖ]�
ì‚ÛjÃ¹] 

Ü‰]�…†Ï¹] �çÒ�…†Ï¹] ÅçÛ¥ †è† ë ãË"ê ×ÛÂê Ù^ÛÂ_ 
íß‰ ÅçÛ¥ l^ÏéfŞi  ë†¿Þ 

 SPY361 الفروق الفردية  2 1 2 3 15 15 - 70 100

سيكولوجية ذوي   2 2 - 2 30 - - 70 100
 SPE362 االحتياجات الخاصة 

علم النفس االجتماعي   2 2 - 2 30 - - 70 100
 MEN363 والنمو 

 EDU364 4)( يتدريب ميدان  1 - 4 4 - 50 - - 50
 ARB ) 6(اللغة العربية  - - - - - - - - اجتياز 
 ASU ) 6(اللغة اإلنجليزية  - - - - - - - - اجتياز 

ïçjŠ¹]�‰]…‚Ö]ê�Äe]†Ö]�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ø’ËÖ]�‰]…‚Ö]ê�Äe^ŠÖ] 
l^q…��ÏjÖ]éÜé l^Â^‰�‹è…‚jÖ]�ê×ÃËÖ]  �‚Â 

l^Â^ŠÖ]�
ì‚ÛjÃ¹] 

Ü‰]�…†Ï¹] �çÒ�…†Ï¹] ÅçÛ¥ †è† ë ãË"ê ×ÛÂê  Ù^ÛÂ_ 
íß‰ 

ÅçÛ¥ l^ÏéfŞi ë†¿Þ 

 COM471 التربية المقارنة  2 1 2 3 15 15 - 70 100
 EDU472 (1)سيمنار الحلقات  1 - 2 2 - 50 - - 50

 PHY473 E1  فيزياء عامة          
 CHE473 E2 مقدمة في الكيمياء          

 MTH473 E3  الفلك  2 2 - 2 30 - - 70 100
 BGS473 E4  األرض والفضاء علوم          
 EDU474  الثقافة العلمية          

 EDU474 ) 5( تدريب ميداني 1 - 4 4 - 50 - - 50
 ARB ) (7اللغة العربية  - - - - - - - - اجتياز 
 ENG ) 7(اللغة اإلنجليزية  - - - - - - - - اجتياز 

ïçjŠ¹]�ê‰]…‚Ö]�Äe]†Ö]�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ø’ËÖ]�‰]…‚Ö]ê�àÚ^nÖ] 
l^q…��ÜééÏjÖ] l^Â^‰�‹è…‚jÖ]�ê×ÃËÖ] �‚Â 

l^Â^ŠÖ]�
ì‚ÛjÃ¹] 

Ü‰]�…†Ï¹] �çÒ�…†Ï¹] ÅçÛ¥ †è† ë ãË"ê ×ÛÂê Ù^ÛÂ_ 
íß‰ 

ÅçÛ¥ l^ÏéfŞi ë†¿Þ 

 SPY481 الفروق الفردية  2 1 2 3 15 15 - 70 100
 CUR482 ) 6( يتدريب ميدان  1 - 4 4 - 50 - - 50

األصول الفلسفية           
  واالجتماعية للتربية 

FOU483 E1 

 COM483 E2 التربية الدولية          

االتجاهات المعاصرة في علم           
  النفس 

SPY483 E3 

اإلرشاد والتفكر في   2 2 - 2 30 - - 70 100
  الممارسة المهنية 

MEN483 E4 

 CUR483 E5  التعليم اإللكتروني وتطبيقاته          
دمج ذوي االحتياجات           

  الخاصة 
SPE483 E6 

 EDU484 (2)سيمنار الحلقات  1 - 2 2 - 50 - - 50
 EDU485 مشروع التخرج  3 - 12 12 - 105 45 - 150
 ENG (8)اللغة اإلنجليزية  - - - - - - - - اجتياز 
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 المتطلبات السابقة للمقررات العامة فى جميع البرامج
 المتطلب السابق المقرر المتطلب السابق المقرر
 3تدري بميدانى  4تدريب ميدانى  1تدريس مصغر  2تدريس مصغر 
 4تدري بميدانى  5تدريب ميدانى  1تدريب ميدانى  2تدريب ميدانى 
 5تدري بميدانى  6تدريب ميدانى  2تدريب ميدانى  3تدريب ميدانى 
   1حلقات سيمنار  2حلقات سيمنار 
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تخصص اللغة  (اإلعدادى والثانوى) الليسانس فى األداب والتربية الخطة الدراسية لبرنامجالمقررات التخصصية فى (: 11)مادة 
 العربية وآدابها
 الفصل الدراسى األول                                                                                                                                       المستوى األول

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيقات نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ARB114 100 70- -  30 2-  2 2 المكتبة العربية 

ARB115 150 105- -  45 3-  3 3 مدخل إلى النحو العربي 

ARB116    مدخل إلى األدب
 العربي

2 2  -2 30  - -70 100 

ARB117  100 70- -  30 2-  2 2 علوم قرآن 

ARB118  مدخل إلى البالغة
 العربية

2 2  -2 30  - -70 100 

ARB119 100 70 - - 30 2 - 2 2 مدخل إلى علم اللغة 

 الفصل الدراسى الثانى                                                                                 األول                                                       المستوى

 اسم المقرر المقرركود 
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيقات نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ARB124  150 105- -  45 3-  3 3 (1)نحو وصرف 

ARB125 150 105- -  45 3-  3 3 أصوات لغوية 

ARB126 100 70- -  30 2-  2 2 أدب جاهلي 

ARB127 100 70- -  30 2-  2 2 مدخل إلى النقد العربي 

ARB128E1  تفسير وتجويد 
ARB128E2 طبيقات لغويةت 

2 2  -2 30  - -70 100 

 الفصل الدراسى الثالث                                                                    الثانى                                                                  المستوى 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيقات نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ARB235 

األدب اإلسالمي 

 واألموي
 

3 3  -3 45  - -105 150 

ARB236 150 105- -  45 3-  3 3  (2)  نحو وصرف 

ARB237 100 70- -  30 2-  2 2 علم البيان 

ARB238  100 70- -  30 2-  2 2 (1)عروض 

 الفصل الدراسى الرابع                                                                                    الثانى                                               المستوى 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيقات نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ARB244  100 70- -  30 2-  2 2 (2)عروض وقافية 

ARB245  100 70- -  30 2-  2 2 علوم محديث 

ARB246  150 105- -  45 3-  3 3 (3)نحو وصرف 

ARB247 100 70- -  30 2-  2 2 علم البديع 

ARB248E1   فقه اللغة 
ARB248E2   تطبيقات لغوية 

2 2  -2 30  - -70 100 

 الفصل الدراسى الخامس                                                                   الثالث                                                              المستوى 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيقات نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ARB355  150 105- -  45 3-  3 3 (1)أدب عباسي 

ARB356  100 70- -  30 2-  2 2 فقه العبادات 

ARB357  150 105- -  45 3-  3 3 (4)نحو وصرف 

ARB358 100 70- -  30 2-  2 2 نقد عربي قديم 
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 الفصل الدراسى السادس                                                                                             الثالث                                    المستوى 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيقات نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ARB365 100 70- -  30 2-  2 2 علم المعاني 

ARB366  150 105- -  45 3-  3 3 (2)أدب عباسي 

ARB367 100 70- -  30 2-  2 2 أدب أندلسي 

ARB368  تحليل النصوص

 األدبية

2 2 
 -2 30  - -70 100 

ARB369  150 105- -  45 3-  3 3 (5)نحو وصرف 

ARB3610E1 فقه المعامالت 

ARB3610E2 تطبيقات لغوية  
2 2  -2 30  - -70 100 

 الفصل الدراسى السابع                                                                   الرابع                                                                 المستوى 

 اسم المقرر المقرركود 
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيقات نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ARB475 100 70- -  30 2-  2 2 النقد العربي الحديث 

ARB476  قضايا إسالمية

 معاصرة
2 2  -2 30  - -70 100 

ARB477  150 105- -  45 3-  3 3 (6)نحو وصرف 

ARB478 150 105- -  45 3-  3 3 علم اللغة التطبيقي 

    ARB479E1أدب مصر اإلسالمية 
    ARB479 E2أدب أطفال 

2 2  -2 30  - -70 100 

 الفصل الدراسى الثامن                                                                    الرابع                                                             المستوى 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيقات نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ARB486 
 أدب عربي حديث

 شعر 
2 2  -2 30  - -70 100 

ARB487  عربي حديثأدب 

 نثر 
2 2  -2 30  - -70 100 

ARB488  علم المعاجـم
 والـداللة

3 3  -3 45  - -105 150 

ARB489 150 105- -  45 3-  3 3 تدريبات لغوية وأدبية 

ARB4810  اتجاهات النقد
 المعاصر

2 2  -2 30  - -70 100 

ARB4811E1       علم العقيدة 
 ARB4811E2       السيرة النبوية 

1 1  -1 15  - -35 50 

 المتطلبات السابقة

 المتطلب السابق اسم المقرر المتطلب السابق اسم المقرر
 أدب سالمى وأموى 0أدب عباسى  5نحو وصرف  1نحو وصرف 
 0عروض  1عروض وقافية  1نحو وصرف  5نحو وصرف 
 0أدب عباسى  1ادب عباسى  1نحو وصرف  1نحو وصرف 
 أدب جاهلى أدب اسالمى وأموى 1نحو وصرف  1نحو وصرف
   0نحو وصرف  1نحو وصرف 
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تخصوص  (اإلعودادى والثوانوى) الليسوانس فوى األداب والتربيوة الخطة الدراسية لبرنوامجالمقررات التخصصية فى (: 11)مادة 
 وآدابها األلمانيةاللغة 

 الفصل الدراسي األول                                                                                                المستوى األول

 اسم المقرر كود المقرر
 عدد
الساعا

 ت 

 درجات التقويم ساعات التدريس 

 مجموع عملي نظري
 مجموع تحريرى شفهى عملى أعمال سنة

GER114  (1)الكتابةA2 3 2 2 4 20 25  -105 150 

GER115  (1)القراءة A2  3 2 2 4 20 25  -105 150 

GER116 
 ( 1)استماع ومحادثة 

A2 
3 2 2 4 25 - 20 105 150 

GER117  (1)القواعد A2  3 2 2 4 20 25  -105 150 

 الثانيالفصل الدراسي                                                                                                                                     ولالمستوى  األ

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

GER124 150 105 20-  25 4 2 2 3 اتصوتي 

GER125  (2)الكتابة B1 3 2 2 4 45  - -105 150 

GER126  (2)القراءةB1 3 2 2 4 45  - -105 150 

GER127  (2)القواعدB1 3 2 2 4 45  - -105 150 

GER128  استماعB1 3  -6 6 25  -20 105 150 

GER129 محادثةB1 2  -4 4 15  -15 70 100 

 الفصل الدراسي الثالث                                                               الثاني                                                                     المستوى 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

GER235 بنية /موفولوجيا
 الكلمة

3 2 2 4 
45  - 

 -
105 150 

GER236  قراءة نصوص
  B2 متقدمة

3 2 2 4 
45  - 

 --
105 150 

GER237  كتابةةةة نصةةةوص

 B2متقدمة 
3    1 4 5 

45   105 150 

GER238 استماع  ومحادثة 
 (2) B2 

2  -4 4 15  -15 70 100 

 الفصل الدراسي الرابع                                                                                      الثاني                                               المستوى 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

GER244 علم /علم التراكيب
 الداللة 

3 2 2 4 
45  - -105 150 

GER245 
 3 2 1 3 والعرض البحث

 
25 

 -
 
20 

 
105 

 
150 

GER246  150 105 20-  25 4 2 2 3 حضارة 

GER247 150 105- -  45 4 2 2 3 تحليل نصوص أدبية 

 لثالث                                                                                              الفصل الدراسي الخامسالمستوى ا

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 

 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى
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355GER 150 105- -  45 4 2 2 3 نظريات تعلم اللغة 

GER356 150 105 25-  20 4 2 2 3 القراءة والكتابة العلمية 

GER357E1  مدخل فى  علم األدب 

GER357E2 إشكاليات فى علم األدب 
3 2 2 4 

45  - 

 -

105 150 

 الفصل الدراسي السادس                                                                                         لثالث                                        المستوى ا

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 

 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

GER365  اختبةةةةةةةارات اللغةةةةةةةات
 األجنبية

3 2 2 4 
45  - -105 150 

GER366E1 تحليل النصوص والخطاب 

  اللغوي                    
GER366E2  لم لغة النصع 

3 2 2 4 

45  - -105 150 

GER367E1  (معاصرة)حضارة  

GER367E2  (تاريخية)حضارة 
3 2 2 4 

45   105 150 

GER368E1 العصور  األدبية األلمانية 
GER368E2 تاريخ األدب األلماني 

3 2 2 4 
45  - -105 150 

 لرابع                                                                                                  الفصل الدراسي السابعالمستوى ا

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

GER475 150 105- -  45 4 2 2 3 تحليل األخطاء 

GER476  100 70- -  30 2 - 2 2 البراجماتيعلم اللغة 

GER477E1 اللغات الحضارة وتدريس 
GER477E2 ىالحضار التواصل         

 تدريس اللغاتو                       

3 2 2 4 
45   105 150 

GER478E1  األدب وتدريس اللغات 
GER478E2  تطبيقات األدب فى تدريس

 اللغات

3 2 2 4 
45  - -105 150 

 الفصل الدراسي الثامن                                                                                               الرابع                                    المستوى 

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

GER486  تحليل الكتب

 التعليمية
 

3 2 2 4 

 

25 

 - 

20 

 

105 

 

150 

GER487E1 علم اللغة التطبيقى 

GER487E2  علم اللغة و تدريس 
 اللغات

3 2 2 4 

45  - -105 150 

FRA 488E1 اللغة الفرنسية 

ENG 488E2 اللغة االنجليزية 
2 2 - 2 30  - -70 100 

GER489E1 نظريات التواصل بين 

 الحضاري                     
GER489E2 نظريات علم 
 الحضارة المقارن                    

3 2 2 4 

45   -105 150 

 المتطلبات السابقة 

ـــم المقرر ــ  المتطلب السابق إسـ

 1الكتابة  2الكتابة 

 1القراءة  2القراءة 

 1قواعد  2قواعد 

 1استماع ومحادثة  2استماع ومحادثة 
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تخصةص ( اإلعودادى والثوانوى) اآلداب والتربيةةالليسوانس فوى  الخطة الدراسية لبرنوامجالمقررات التخصصية فى (: 11)مادة 

 وآدابهااللغة الفرنسية 

 الفصل الدراسي األول                                                                                                                                      المستوى األول

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيق نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

FRA114 100 70 15-  15 3 2 1 2 مهارات القراءة 

FRA115  أدب ونصةةةةةةةةةةةةوص

قةةةةةةرون )مختةةةةةةارة 
 (16وسطى وقرن 

2 2 - 2 30  - -70 100 

FRA116  100 70- -  30 3 2 1 2 (1)قواعد 

FRA117  100 70- -  30 2-  2 2 16حضارة القرن 

FRA118E1  (1)ترجمة مهنية 
FRA118E2  (1)ترجمة إعالمية 

FRA118E3  (1)ترجمة أدبية 

2 
 

2  -2 30  - -70 100 

GER119E1اللغة االلمانية 
ENG119E2اللغة اإلنجليزية 

2 
 

2  -2 30  - -70 100 

 الفصل الدراسي الثاني                                                                                األول                                                     المستوى 

 اسم المقرر المقرركود 

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيق نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

FRA124 100 70 15-  15 3 2 1 2 صوتيات 

FRA125  100 70- -  30 3 2 1 2 (2)قواعد 

FRA126  100 70- -  30 2-  2 2 17أدب القرن 

FRA127 150 105- -  45 4 2 2 3 تعبير كتابى 

FRA128 100 70- -  30 2-  2 2 نصوص القرن 

 الفصل الدراسي الثالث                                                             ثاني                                                                       المستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيق نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

FRA235  150 105 20-  25 4 2 2 3 2صوتيات 

FRA236  150 105- -  45 4 2 2 3 3قواعد 

FRA237 
نصوص القرن 

17 (2) 
2 2  -2 30  - -70 100 

FRA238  حضارة القرن
17  

2 2  -2 30  - -70 100 

FRA239E1  (2)ترجمة مهنية 

FRA239E2(2)ترجمة إعالمية 
FRA239E3  (2)ترجمة أدبية 

2 2  -2 30  - -70 100 

 الفصل الدراسي الرابع                                                         ثاني                                                                            المستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيق نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

FRA244  ورشة عمل
ومهارات الكتابة 

(1) 
3 2 2 4 45  - -105 150 

FRA245  100 70- -  30 2-  2 2 18أدب القرن 

FRA246  نصوص القرن
18 

2 2 - 2 30  - -70 100 

FRA247  100 70- -  30 2 - 2 2 18حضارة القرن 
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ENG248E1(1)اللغة اإلنجليزية 

GER248E2(1)للغةاأللمانيةا 
1 1  -1 15  - -35 50 

 الفصل الدراسي الخامس                                                               ثالث                                                                  المستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

FRA355 150 105- -  45 4 2 2 3 قواعد ونظم الشعر 

FRA356  ورشة عمل ومهارات
 (2)الكتابة 

3 2 2 4 45  - -105 150 

FRA357  150 105- -  45 4 2 2 3 (1)قواعد ولغويات 

FRA358  100 70- -  30 2-  2 2 (1) 19مقال وأدب القرن 

FRA359  100 70- -  30 2  2 2 (1) 19القرن نصوص 

 الفصل الدراسي السادس                                                                           لثالث                                                    المستوى ا

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

FRA365  100 70- -  30 2-  2 2 (2) 19مقال أدبى القرن 

FRA366  100 70- -  30 2-  2 2 (2) 19نصوص القرن 

FRA367  150 105- -  45 4 2 2 3 (2)قواعد ولغويات 

FRA368 100 70- -  30 2-  2 2 (1) تاريخ لغة 

FRA369  100 70- -  30 2-  2 2  19حضارة القرن 

FRA3610E1  (3)ترجمة مهنية 
FRA3610E2  (3)ترجمة إعالمية 
FRA3610E3  (3)ترجمة أدبية 

2 2  2 30  - -70 100 

 الفصل الدراسي السابع                                                    رابع                                                                          المستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

FRA475  مقال أدبى القرن
21 (1) 

2 2  -2 30  - -70 100 

FRA476  نصةوص القةرن

21 (1) 
2 2  -2 30  - -70 100 

FRA477  حضةةارة القةةرن
21 

2 2  -2 30  - -70 100 

FRA478  قواعد ولغويات
(3) 

3 2 2 4 45  - -105 150 

FRA479  ورشة عمل

ومهارات الكتابة 
(3) 

3 2 2 4 45  - -105 150 

 الثامنالفصل الدراسي                                                                                                                             رابع    المستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

عمل
 ى

 مجموع تحريرى شفهى

FRA486  21مقةةال أدبةةى القةةرن 
(2) 

2 2  -2 30  - -70 100 

FRA487  100 70- -  30 2-  2 2 (2) 21نصوص القرن 

FRA488  150 105- -  45 4 2 2 3 (4)قواعد ولغويات 

FRA489  150 105- -  45 3 - 3 3 (2)تاريخ لغة 

FRA4810E1  (4)ترجمة مهنية 

FRA4810E2  (4)ترجمة إعالمية 
FRA4810E3  (4)ترجمة أدبية 

2 2  -2 30  - -70 100 
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 المتطلبات السابقة

ـــم المقرر ــ ـــم المقرر المتطلب السابق إسـ ــ  المتطلب السابق إسـ

 1ومهارات الكتابة ورشة عمل  2ورشة عمل ومهارات الكتابة  1قواعد  2قواعد 

 قواعد ونظم الشعر 1قواعد ولغويات  1صوتيات  2صوتيات 

 2ترجمة مهنية  3ترجمة مهنية  2قواعد  3قواعد 

 2ترجمة إعالمية  3ترجمة إعالمية  1نصوص القرن السابع عشر  2نصوص القرن السابع عشر 

 2ترجمة أدبية  3ترجمة أدبية  1ترجمة مهنية  2ترجمة مهنية 

 1مقال أدبي القرن التاسع عشر  2مقال أدبي القرن التاسع عشر  1ترجمة إعالمية  2ترجمة إعالمية 

 (1) 19نصوص القرن ال  (2) 19نصوص القرن ال  1ترجمة أدبية  2ترجمة أدبية 

 1قواعد ولغويات  2قواعد ولغويات  تعبير كتابي 1ورشة عمل ومهارات الكتابة 

 2قواعد ولغويات  3قواعد ولغويات  3قواعد  قواعد ونظم الشعر 

 (1) 21مقال أدبي القرن ال (2) 21مقال أدبي القرن ال 2ورشة عمل ومهارات الكتابة  3ورشة عمل ومهارات الكتابة 

 3ترجمة مهنية  4ترجمة مهنية  (1) 21نصوص القرن ال  (2) 21نصوص القرن ال

 3ترجمة إعالمية  4إعالمية ترجمة  3قواعد ولغويات  4قواعد ولغويات 

 3ترجمة أدبية  4ترجمة أدبية  1تاريخ لغة  2تاريخ لغة 
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تخصص اللغة  (اإلعدادى والثانوى) الليسانس فى  اآلداب والتربية لبرنامج الخطة الدراسيةالمقررات التخصصية فى ( 35)مادة 

 اإلنجليزية وآدابها
 الفصل الدراسي األول                                                                                                 ول                                    المستوى األ

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ENG114 
اسةةتماع وتحةةد  

(1) 
3 2 2 4 25  -20 105 150 

ENG115 
اساليب القراءة 

 والفهم
2 2  -2 15  -15 70 100 

ENG116  150 105 20-  25 4 2 2 3 (1)صوتيات 

ENG117  150 105 --  45 3-  3 3 (1)قواعد 

ENG118 100 70 --  30 2-  2 2 مدخل الي القصة 

FRA119E1اللغة الفرنسية 

GER119E2اللغة االلمانية 
2 2  -2 30  -- 70 100 

 ول                                                                                               الفصل الدراسي الثانيالمستوى األ

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ENG124 100 70 --  30 2-  2 2 مبادئ الكتابة 

ENG125 100 70 --  30 2-  2 2 مدخل الي الدراما 

ENG126 100 70 --  30 2-  2 2 مبادئ الترجمة التحريرية 

ENG127  100 70 --  30 2-  2 2 الي الشعر االنجليزىمدخل 

ENG128 100 70 15-  15 2-  2 2 (1)تدريبات لغوية 

 ثاني                                                                                              الفصل الدراسي الثالثالمستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 عملي نظري
مجمو
 ع

أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ENG235  150 105 20-  25 4 2 2 3 (2)استماع وتحد 

ENG236  قواعةةةةةةد وتةةةةةةةدريبات
 (2)لغوية

3 2 2 4 25  -20 105 150 

ENG237 الوصةةةةةةةةةفية ()1)كتابةةةةةةةةةة
 (والقصصية

2 2  -2 30  -- 70 100 

ENG238 100 70 --  30 2-  2 2 مدخل الي النقد االدبي 

ENG239 100 70 --  30 2-  2 2 قراءة تحليلية 

 ثاني                                                                                                الفصل الدراسي الرابعالمستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ENG244 100 70 15-  15 2-  2 2 (2)صوتيات 

ENG245 100 70 --  30 2-  2 2 علم الصرف والتركيب 

ENG246 100 70 --  30 2-  2 2 (الجدليه()2)كتابه 

ENG247 100 70 --  30 2-  2 2 فن القصة 

ENG248 100 70 --  30 2-  2 2 دراما 

 الخامسثالث                                                                                           الفصل الدراسي المستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ENG355 
 2-  2 2 العرض الشفهي

15 
 

 -15 70 100 

ENG356 100 70 --  30 2-  2 2 شكسبير 

ENG357 100 70 --  30 2-  2 2 الترجمه الي العربية 

ENG358 100 70 --  30 2-  2 2 قراءة نقدية 

ENG359  100 70 --  30 2-  2 2الشعر الرومانسي 
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 والفيكتوري

ENG3510E1  تاريخ اللغة االنجليزية 

ENG3510E2 علم المعاجم 
2 2  -2 30  -- 70 100 

 ثالث                                                                                             الفصل الدراسي السادس المستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ENG365  تحليةةل تقةةابلي وتحليةةل
 أخطاء

2 2  -2 30  -- 70 100 

ENG366  روايةةةة القةةةرن التاسةةةع
 عشر

2 2  -2 30  -- 70 100 

ENG367  100 70 15-  15 2-  2 2 (3)صوتيات 

ENG368 100 70 --  30 2-  2 2 مدخل الي علم اللغة 

ENG369  100 70 --  30 2-  2 2 اإلنجليزيةترجمة الي 

ENG3610E1  ادب االطفال 

ENG3610E2 تاريخ االدب االنجليزي 
ENG3610E3 علم لغة المتون 

2 2  -2 30  -- 70 100 

 الفصل الدراسي السابع           رابع                                                                              المستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ENG475  الشةةةةةةةةةعر الحةةةةةةةةةديث

 والمعاصر
2 2  -2 30  -- 70 100 

ENG476  الروايةةةةةةةة الحديثةةةةةةةةة
 والمعاصرة 

2 2  -2 30  -- 70 100 

ENG477  علةةةةم اللغةةةةة النفسةةةةي
 واالجتماعي

2 2  -2 30  -- 70 100 

ENG478 100 70 --  30 2-  2 2 تحليل الخطاب 

ENG479  100 70 --  30 2-  2 2 األساليبعلم 

ENG4710E1 الصحفي بالخطا 
 واالعالمي                        

ENG4710E2 مهارات التواصل 
ENG4710E3 الترجمه المتقدمة 

2 2  -2 30  -- 70 100 

 رابع                                                                                              الفصل الدراسي الثامن المستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ENG486 100 70 --  30 2-  2 2 الكتابة المتقدمة 

ENG487 100 70 --  30 2-  2 2 ادب  مقارن 

ENG488 100 70 --  30 2-  2 2 دراما القرن العشرين 

ENG489 100 70 --  30 2-  2 2 الداللة والتداولية 

ENG4810 100 70 --  30 2-  2 2 نقد حديث 

ENG4811E1 الترجمةةةةة االعالميةةةةة 
 واالدبية 

ENG4811E2 علم اللغة الحاسوبي 

2 2  -2 30  -- 70 100 

 

ـــم المقرر ــ ـــم المقرر المتطلب السابق إسـ ــ  المتطلب السابق إسـ

 مدخل إلى الدراما شكسبير 1استماع وتحد   2استماع وتحد  

 دراما

 1قواعد 2قواعد وتدريبات لغوية 
 1تدريبات لغوية 

 مبادئ الترجمة التحليلية  الترجمة إلى العربية 

 أساسيات القراءة والفهم  قراءة نقدية  مبادئ الكتابة  (الوصفية والقصصية) 1كتابة 
 مهارات القراءة 

 قراءة تحليلية

 اإلنجليزيمدخل إلى الشعر  الشعر الرومانسي والفيكتوري  اساسيات القراءة والفهم مهارات القراءة

 مدخل إلى القصة  القرن التاسع عشررواية  1صوتيات  2صوتيات 
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 فن القصة 

 مبادئ الكتابة  (الجدلية) 2كتابة 
 (الوصفية والقصصية) 1كتابة 

 1صوتيات  3صوتيات 
 2صوتيات 

 مدخل إلى الترجمة التحليلية  ترجمة إلى اإلنجليزية  مدخل إلى القصة  فن القصة 
 الترجمة إلى العربية 

 مدخل إلى الشعر اإلنجليزي الشعر الحديث والمعاصر مدخل إلى الدراما دراما 

 الشعر الرومانسي والفيكتوري 

 أساسيات القراءة والفهم قراءة تحليلية
 مهارات القراءة

 مدخل إلى القصة  الرواية الحديثة والمعاصرة 
 فن القصة 

 رواية القرن التاسع عشر 

 مبادئ الترجمة التحليلية  الترجمة المتقدمة
 الترجمة إلى العربية 

 ترجمة إلى اإلنجليزية 

 مبادئ الكتابة  الكتابة المتقدمة
 (الوصفية والقصصية) 1كتابة 

 (الجدلية) 2كتابة 

 مدخل إلى الدراما دراما القرن العشرين
 دراما

 شكسبير

 مبادئ الترجمة التحليلية  الترجمة اإلعالمية واألدبية 
 الترجمة إلى العربية 

 اإلنجليزيةترجمة إلى 
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تخصوص علوم ( اإلعدادى والثانوى)لبرنامج الليسانس فى األداب والتربية  الخطة الدراسيةالمقررات التخصصية فى ( 11)مادة 
 النفس

 
 الفصل الدراسي األول                                                                                                        المستوى األول

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 

 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

PSY114 100 70- -  30 2-  2 2 تاريخ علم النفس 

BIO115 
مةةةدخل الةةةةي بيولوجيةةةةا 

 االنسان
2 2  -2 

30  - -70 100 

PSY116 150 105-  - 45 3-  3 3 علم نفس بيئي 

PSY117 100 70 --  30 2-  2 2 علم نفس تكيفي 

PSY118 100 70- -  30 2-  2 2 علم النفس اللغوى 

PHS119E1            مدخل الي الفلسفة 
PHS119E2       مدخل إلى االجتماع 

2 2  -2 
30  - -70 100 

 

 ول                                                                                                   الفصل الدراسي الثاني المستوى األ

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

 الساعات
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

PSY124 2-  2 2 علم نفس اجتماعي 
30 

 

 -- 70 100 

PSY125 
اتجاهات معاصرة في علم 

 النفس
3 3  -3 45 -  -105 150 

PSY126 
االحصاء النفسي 

 الوصفي
3 3  -3 45 -  -105 150 

MEN127 
سيكولوجية الطفولة 

 والمراهقة
2 2 

 -
2 

30 

 

 -- 70 100 

PSY128E1 مدخل الى الطب النفسى 
PSY128E2  االضطرابات النفسية 

 والسلوكية                    

2 2 
 -

2 
30 
 

 -- 70 100 

 ثاني                                                                                                الفصل الدراسي الثالث المستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 

 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

PSY235 
سةةيكولوجية القيةةادة 

 واتخاذ القرار
2 2  -2 

30 
 

 - -70 100 

PSY236 100 70- -  30 2-  2 2 احصاء استداللي 

PSY237 
سيكولوجية 
 الموهوبين

2 2  -2 
30 
 

 - -70 100 

PSY238 
تقنيات حديثة في علم 

 النفس
3 3  -3 45 -  -105 150 

MEN239E1 التعلم العالجى 
     MEN239E2المشكالت السلوكية 

      واالنفعالية وعالجها  

2 2  -2 
30 
 

 - -70 100 

 
 ثاني                                                                                               الفصل الدراسي الرابعالمستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 

 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

PSY244 
علةةةةةةةةةم الةةةةةةةةةةنفس 

 الفسيولوجي
2 1 2 3 15 15  -70 100 



38 

 

 

PSY245 2-  2 2 علم نفس الشخصية 
30 

 
  -70 100 

PSY246 
سيكولوجية التفكير 

 داعواالب
2 2  -2 

30 
 

 - -70 100 

PSY247 2-  2 2 السلوك وتعديله 
30 
 

 - -70 100 

PSY248 2-  2 2 علم النفس االسري 
30 

 
 - -70 100 

 ثالث                                                                                             الفصل الدراسي الخامسالمستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

 الساعات
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

PSY355 
علةةةةةةةةةم الةةةةةةةةةنفس 

 التجريبي
3 2 2 4 20 25  -105 150 

PSY356 
منةةاهج البحةةث فةةي 

 علم النفس
3 3  -3 45 -  -105 150 

PSY357 
تقةةةةةويم القةةةةةةدرات 

 المتمايزة
2 2  -2 30 

 -
 

 -70 100 

PSY358 2-  2 2 علم النفس المهني 
30 

 
 - -70 100 

PSY359E1 سيكولوجية التواصل 
PSY359E2  المهارات االجتماعية

 والبيئية

2 2  -2 30  - -70 100 

 الفصل الدراسي السادس  لثالث                                                                                          المستوى ا

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 

 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

PSY365 
بناء االختبارات 

النفسية 
 والتحصيلية

2 2  -2 15  -15 70 100 

PSY366 

الدمج في 
بين المدارس 
النظرية 

 والتطبيق

2 2  -2 30  - -70 100 

PSY367 
علةةةةةم الةةةةةنفس 

 المدرسي
2 2  -2 

30 

 
 - -70 100 

MEN368 
علةةةةةةةم نفةةةةةةةس 

 ارشادي
2 2  -2 

30 
 

 - -70 100 

PSY369 
باللغة  قراءات

االنجليزية في 
 1 علم النفس

2 2  -2 30  - -70 100 

PSY3610  150 105-  25 20 4 2 2 3 تحليل البيانات 

 لرابع                                                                                       الفصل الدراسي السابعالمستوى ا                  

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 

 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
 أعمال
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

PSY475 
الدوافع 

 واالنفعاالت
2 2  -2 30  - -70 100 

PSY476 
الذكاء نظريات 

 وتطبيقات
2 2  -2 30  - -70 100 

PSY477 
سةةةةةةةةيكولوجية 

 الوجدان
2 2  -2 30  - -70 100 
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MEN478 
علةةةةةم الةةةةةنفس 

 االكلينيكي
2 2  -2 30  - -70 100 

PSY479 
سيكولوجية 

 الكبار
2 2  -2 30  - -70 100 

PSY4710 
علم النفس 

 الجنائي
2 2  -2 30  - -70 100 

              
 رابع                                                                                             الفصل الدراسي الثامنالمستوى ال                   

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 

 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

PSY486E1  سيكولوجية
 صعوبات التعلم
PSY486E2  سيكولوجية

 اإلعاقة الذهنية

2 2  -2 30  - -70 100 

PSY487 
علةةةةةةم نفةةةةةةس 

 معرفي
2 2  -2 30  - -70 100 

PSY488 
 نفةةةةةةسعلةةةةةةم 
 إيجابي

2 2  -2 30  - -70 100 

PSY489 100 70- -  30 2-  2 2 القياس النفسي 

PSY4810 
اتجاهات 

معاصرة في 

 علم النفس

2 2  -2 
30 
 

 - -70 100 

PSY4811 
باللغة  قراءات

االنجليزية في 

 2 علم النفس

2 2  -2 
30 
 

 - -70 100 
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 ( اإلعوودادى والثووانوى)لبرنةةامج الليسةةانس فةةى اآلداب والتربيةةة الخطةةة الدراسةةيةالمقووررات التخصصووية فووى ( 37)مةةادة 
 تخصص التاريخ

 الفصل الدراسي األول                                                                                             المستوى األول

 المقرر اسم كود المقرر 
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

HIS114  التةةةةةاريخ المصةةةةةرى

 القديم
3 3  -3 45 -  -105 150 

HIS115  معالم التاريخ
 االوروبى الوسيط

2 2  -2 30  - -70 100 

HIS116  اليونان معالم تاريخ
 والرومان

2 2  -2 30  - -70 100 

HIS117 100 70- -  30 2-  2 2 منهج البحث التاريخى 

HIS118  تاريخ الدولة العربية
 اإلسالمية وحضارتها

2 2  -2 30  - -70 100 

GEO119  الجغرافيا الطبيعية

 والبشرية 
2 2  -2 30  - -70 100 

 الفصل الدراسي الثاني                                                                    ول                        المستوى األ

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

HIS124 150 105-  - 45 3-  3 3 حضارة مصر القديمة 

HIS125  حضارة اليونان

 والرومان
3 3  -3 45 -  -105 150 

HIS126  تاريخ االيوبيين
 والمماليك

2 2  -2 30  - -70 100 

HIS127  معالم تاريخ الدولة
 البيزنطية وحضارتها

2 2  -2 30  - -70 100 

HIS128 100 70- -  30 2-  2 2 التربية القومية 

HIS129  أوروبا فى حضارة
 ور الوسطىصالع

2 2  -2 30  - -70 100 

 ثاني                                                                                         الفصل الدراسي الثالث المستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

HIS235E1 مصر فى العصر 
 اليونانى 

HIS235E2 مصر فى العصر 

 الرومانى

2 2  -2 30  - -70 100 

HIS236  العالقات بين الشرق
والغرب فى العصور 

 الوسطى

2 2  -2 30  - -70 100 

HIS237E1  تاريخ أوروبا الحديث 
HIS237E2  أوروبا المعاصرتاريخ 

2 2  -2 30  - -70 100 

HIS238 150 105-  - 45 3-  3 3 تاريخ الدولة العباسية 

GEO239  جغرافيا مصر
 والوطن العربى

2 2  -2 30  - -70 100 

 الفصل الدراسي الرابعثاني                                                                                               المستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

HIS244 100 70- -  30 2-  2 2 حضارة الشرق األدنى 

HIS245 100 70- -  30 2-  2 2 تاريخ العرب الحديث 

HIS246  تاريخ المشرق

االسالمى ونظم 
2 2  -2 

30 
 - -

70 100 
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 اإلسالميةالحضارة 
 

HIS247E1  مصطلحات ونصوص
 ( تاريخ قديم)باللغة اإلنجليزية 

HIS247E2  مصطلحات ونصوص

 (وسيطتاريخ )باللغة اإلنجليزية 

2 2  -2 

30 

 - -

70 100 

HIS248 100 70- -  30 2-  2 2 مدخل إلى علم األثار 

 لثالث                                                                                           الفصل الدراسي الخامس المستوى ا

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

HIS355  تاريخ وحضارة الدولة

 الفاطمية
2 2  -2 30  - -70 100 

HIS356E1  تاريخ أسيا الحديث 
HIS356E2 تاريخ أسيا المعاصر 

2 2  -2 30  - -70 100 

HIS357  مصر فى العصر
 البيزنطى

2 2  -2 30  - -70 100 

GEO358  جغرافية اقتصادية

 وسياسية
2 2  -2 30  - -70 100 

HIS359E1 لغة اإلنجليزية قراءات بال
 (يونانية)

HIS359E2  قراءات باللغة اإلنجليزية
 (رومانية)

3 3  -3 45 -  -105 150 

 ثالث                                                                                      الفصل الدراسي السادسالمستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

HIS365E1  تاريخ أفريقيا الحديث 
HIS365E1  المعاصرتاريخ أفريقيا 

2 2  -2 30  - -70 100 

HIS366  100 70- -  30 2-  2 2 االمريكتينتاريخ 

HIS367  تاريخ المغرب
 واألندلس

2 2  -2 30  - -70 100 

HIS368  مدخل لالثار اليونانية

 والرومانية
2 2  -2 30  - -70 100 

HIS369 100 70- -  30 2-  2 2 وثائق وأرشيفات 

HIS3610E1  قراءات باللغة

 (حديثتاريخ )اإلنجليزية 
HIS3610E2  قراءات باللغة

 (معاصرتاريخ )اإلنجليزية 

2 2  -2 30  - -70 100 

 رابع                                                                                           الفصل الدراسي السابعالمستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

HIS475  الفنون والعمارة فى
 مصر القديمة

2 2  -2 
30 

 - -
70 100 

HIS476  100 70- -  30 2-  2 2 تاريخ مصر الحديث 

HIS477  الدولة العثمانية والعالم
 العربى

2 2  -2 
30 

 - -
70 100 

HIS478 100 70- -  30 2-  2 2 فنون وأثار بيزنطية 

HIS479 العصر الهلينسى 
 وحضارته

2 2  -2 
30 

 - -
70 100 

HIS4710 100 70- -  30 2-  2 2 تحقيق مخطوطات 

 رابع                                                                                            الفصل الدراسي الثامنالمستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى
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HIS486 100 70- -  30 2-  2 2 تاريخ مصر المعاصر 

HIS487 100 70- -  30 2-  2 2 فنون وعمارة الشرق 

HIS488  تاريخ مصر والشام

 فى العصور الوسطى
2 2  -2 30  - -70 100 

HIS489  الفنون واالثار

 اإلسالمية
2 2  -2 30  - -70 100 

HIS4810  العالقات بين اليونان
 والرومان والعرب

2 2  -2 30  - -70 100 

HIS4811E1  تاريخ العالقات الدولية
 الحديثة والمعاصرة

HIS4811E2  تاريخ العالقات الدولية

 الحديثة والمعاصرة

2 2  -2 30  - -70 100 
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ونظم  تخصص جغرافيا ( اإلعدادى والثانوى) لبرنامج الليسانس فى  اآلداب والتربية الخطة الدراسيةالمقررات التخصصية فى ( 11)مادة 
 ةمعلومات جغرافي

 
 الفصل الدراسي األول                                                                                               المستوى األول

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيق نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى نطبيق

GEO114  150 105 - 25 20 4 2 2 3 مبادئ الخرائط 

GEO115  جغرافية البيئات

 الطبيعية
2 2  -2 30  -- 70 100 

GEO116 100 70 - - 30 2 - 2 2 الجغرافيا الطبيعية 

GEO117  الجغرافيا

 االقتصادية
2 2 - 2 30 - - 70 100 

    GEO118E1 الجغرافيا البشرية 
GEO118E2 الجغرافية  النصوص

 البشرية

3 3 - 3 45 -  -105 150 

 ول                                                                                                    الفصل الدراسي الثانيالمستوى األ

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيق نظري
أعمال 
 سنة

 تطبيق
 

 مجموع تحريرى شفهى

GEO124 نظم   مبادئ

المعلومات 
 الجغرافية

3 2 2 4 20 25 - 105 150 

GEO125  جغرافية أفريقيا

 وحوض النيل 
2 2 - 2 30 - - 70 100 

GEO126  150 105-  - 45 3-  3 3 ارصاد جوية 

GEO127 100 70 - - 30 2 - 2 2 جغرافية السكان 

HIS128  معالم تاريخ
 مصر القديمة

2 - - - 30 - - 70 100 

GEO129  جغرافية

 اوراسيا
2 2 - 2 30 - - 70 100 

 ثاني                                                                                               الفصل الدراسي الثالثالمستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

GEO235E1  جيومورفولوجيا
GEO235E2   نصوص جغرافية

 طبيعية

3 3  -3 45 -  -105 150 

GEO236  جغرافية التعدين

 والصناعة
2 2  -2 

30 - - 70 100 

GEO237  الجغرافيا المناخية
 والحيوية

2 2 - 2 
30 - - 70 100 

GEO238 100 70 - - 30 2 - 2 2 جغرافية السياحة 

GEO239E1  جغرافية االراضى 
 الرطبة                     

GEO239E2 جيواركيولوجى 
GEO239E3 جغرافية فلكية 

2 2  -2 30 - - 70 100 

 الدراسي الرابعثاني                                                                                               الفصل المستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيق نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى تطبيق

GEO244  150 105-  - 45 3-  3 3 مساحة وخرائط 

GEO245 100 70 - - 30 2  2 2 جغرافية عمران 

GEO246  100 70 - - 30 2  2 2 تاريخيةجغرافية 
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GEO247 
 

تطبيقات نظم 
المعلومات الجغرافية 

 من بعد واالستشعار
3 2 2 4 20 25 - 105 150 

 ثالث                                                                                                الفصل الدراسي الخامسالمستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

GEO355 100 70 - - 30 2 - 2 2 الجغرافيا الزراعية 

GEO356 100 70 - - 30 2 - 2 2 جغرافية الوطن العربي 

GEO357 100 70 - - 30 2 - 2 2 دراسة ميدانية 

HIS358 100 70 - - 30 2-  2 2 تاريخ مصر االسالمية 

GEO359E1 تحليل الخريطة الكنتورية 
GEO359E2  مورفولوجية األراضي 

 الجافة                     

GEO359E3 جغرافية المياه العذبة 

2 2 - 2 20 - 10 70 100 

GEO3510E1 جغرافية العالم االسالمى 
GEO3510E2 الجغرافيا الطبية 

GEO3510E3 الجغرافية الكمية 

2 2  2 30 - - 70 100 

 ثالث                                                                                             الفصل الدراسي السادسالمستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

GEO365 150 110 - 20 20 4 2 2 3 خرائط التوزيعات 

GEO366 100 70 --  30 2-  2 2 جغرافية الخدمات 

GEO367  جغرافية البحار
 والمحيطات

2 2 - 2 
30 - - 70 100 

GEO368  النقل جغرافية
 والتجارة

2 2 - 2 
30 - - 70 100 

GEO369E1 الجغرافية االجتماعية 

GEO369E2 جغرافية العمران 
 الريفى                       

GEO369E3 جغرافية الجريمة 

2 2 - 2 30 - - 70 100 

 الفصل الدراسي السابع                         لرابع                                                                       المستوى ا

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

GEO475 100 70 - - 30 2 - 2 2 جغرافية سياسية 

GEO476  جغرافية مصر
 الطبيعية

3 3  -3 45 -  -105 150 

GEO477 
دراسة ميدانية 

 طبيعية
3 3  -3 45 -  -105 150 

GEO478E1 التخطيط اإلقليمي 

GEO478E2  جغرافية العمران 
 الحضرى                     

GEO478E3 الفكر الجغرافى 

2 2 - 2 30 - - 70 100 

GEO479 100 70 - - 30 2 - 2 2 جغرافية التنمية 

 رابع                                                                                                الفصل الدراسي الثامنالمستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

GEO486  جغرافية مصر
 البشرية

2 2  2 
30 - - 70 100 

GEO487  جغرافية العالم
 الجديد

2 2  2 
30 - - 70 100 
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GEO488  ىتطبيقمشروع 
نظم المعلومات ل

 الجغرافية
3 2 2 4 20 25 - 105 150 

GEO489E1  جغرافية االخطار 
 الطبيعية                     
GEO489E2  جغرافية البنية 

 والتضاريس                    
GEO489E3 مشكالت مناخية 

2 2  2 30 - - 70 100 

HIS4810 
تاريخ مصر 

 الحديث والمعاصر
2 2  2 30 - - 70 100 

GEO4811 

فى  قراءات

التخصص باللغة 
 اإلنجليزية

2 2  2 30 - - 70 100 
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تخصوص  ( اإلعودادى والثوانوى) لبرنامج البكالوريوس فى اآلداب والتربية الخطة الدراسية المقررات التخصصية فى (11)مادة 
 الفلسفة 

 الفصل الدراسي األول                                                                                          المستوى األول

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

PHS114  150 105-  - 45 3-  3 3 مدخل الى الفلسفة 

PHS115  150 105-  - 45 3-  3 3 (1)فلسفة يونانية 

PHS116E1 الثقافة والهوية المصرية 
PHS116E2  الفلسفة مدخل إلى 

 االسالمية                             

3 3 - 3 
45 - - 105 150 

PHS117  مدخل الي
 االنثربولوجيا

2 2  -2 
30  -- 70 100 

PHS118  مدخل الي علم
 االجتماع

2 2  -2 
30 - - 70 100 

 الفصل الدراسي الثاني                                              ول                                                المستوى األ

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

PHS124 150 105-  - 45 3-  3 3  مدخل إلى الفسلفة 

PHS125  100 70 - - 30 2-  2 2 (2)فلسفة يونانية 

PHS126 100 70 - - 30 2-  2 2 منطق صوري 

PHS127 100 70 - - 30 2 - 2 2 فلسفة الحضارة 

PHS128  علم االجتماع
 الصناعي

2 2 - 2 30 - - 70 100 

PHS129E1 قضايا المرأة في المجتمع 
  المعاصر

             PHS129E2 شرقى قديمفكر  
2 2 - 2 

30 - - 70 100 

 ثاني                                                                                              الفصل الدراسي الثالث المستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 التقويمدرجات 

 مجموع تطبيق نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى تطبيق

PHS235  النظريات الكالسيكية في

 علم االجتماع
2 2  -2 

30 - - 70 100 

PHS236E1 مشكالت اجتماعية     
  معاصرة                          

PHS236E2        فلسفة العقل 

2 2  -2 
30  -- 70 100 

PHS237E1  مناهج البحث فى الفسفة 
PHS237E2 مناهج البحث فى االجتماع 

3 2 2 4 
25 20 - 105 150 

PHS238  علم )الفلسفة االسالمية
 (الكالم

2 2  -2 
30 - - 70 100 

   PHS239E1النقدى مهارات التفكير  

PHS239E2  فلسفة التنوير 
2 2  -2 

30 - - 70 100 

 الفصل الدراسي الرابع                                                             ثاني                   المستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 

 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

PHS244 100 70 - - 30 2 - 2 2 علم الفلكلور 

PHS245  علم االجتماع
 الحضري

2 2 - 2 
30 - - 70 100 

PHS246 100 70 - - 30 2-  2 2 فلسفة سياسية 

PHS247 100 70 - - 30 2 - 2 2 فلسفة الجمال 
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PHS248  فلسفة عصور وسطى
 مسيحية

2 2  -2 
30  - -70 100 

 الفصل الدراسي الخامس                                                                                        ثالث                                   المستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

PHS355  فلسفة اسالمية
 (المشرق)

3 3 - 3 45 
- - 

105 150 

PHS356 150 105 - - 45 3-  3 3 (1)فلسفة حديثة 

PHS357 100 70 - - 30 2 - 2 2 تصوف اسالمي 

PHS358E1 ميتافيزيقا 

PHS358E2 فلسفة الدين 
3 3 - 3 45 - - 105 150 

 الفصل الدراسي السادس      ثالث                                                                                       المستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي -

 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

PHS365  فلسفة اسالمية

 (المغرب)
3 3 - 3 40 - - 110 150 

PHS366  150 110 - - 40 3 - 3 3 (2)فلسفة حديثة 

PHS367 100 70 - - 30 2 - 2 2 منطق رمزي 

PHS368 100 70 - - 30 2 - 2 2 فلسفة االخالق 

PHS369E1 فلسفة التاريخ 
PHS369E2 الفلسفة وقضايا المجتمع 

3 3 - 3 40 - - 110 150 

 الرابع                                                                                                الفصل الدراسي السابعالمستوى 

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

PHS475  فلسفة معاصرة

(1) 
3 3 - 3 40 - - 110 150 

PHS476 150 110 - - 40 3 - 3 3 فلسفة العلوم 

PHS477  فلسفة سياسية

  حديثة
3 3 - 3 40 - - 110 150 

PHS478 100 70 - - 30 2 - 2 2 فلسفة القيم 

PHS479E1 فلسفة اللغة 

PHS479E2 فلسفة القانون 
2 2 - 2 30 - - 70 100 

 رابع                                                                                               الفصل الدراسي الثامنالمستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 

 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
 أعمال
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

PHS486  100 70 - - 30 2 - 2 2 (2)فلسفة معاصرة 

PHS487 100 70 - - 30 3 2 1 2 فلسفة التكنولوجيا 

PHS488  فكر عربي حديث
 ومعاصر

3 3 - 3 45 - - 105 150 

PHS489 100 70 - - 30 2 - 2 2 االخالق التطبيقية 

PHS4810 الفلسفةفى  قراءات 
 باللغة اإلنجليزية

2 2  -2 30 - - 70 100 

 
 المتطلبات السابقة

 المتطلب السابق اسم المقرر المتطلب السابق اسم المقرر المتطلب السابق اسم المقرر

 1فلسفة حديثة  2فلسفةحديثة  1قلسقة يونانية  2فلسفة يونانية  1فلسفة معاصرة  2فلسفة معاصرة 
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 ( اإلعودادى والثوانوى) يوس فوى  األداب والتربيوةلبرنوامج البكوالور  الخطة الدراسيةالمقررات التخصصية فى ( 11)مادة 
 جتماع التخصص 

 المستوى األول                                                                                          الفصل الدراسي األول

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 

 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

PHS114  150 105-  - 45 3-  3 3 مدخل الى الفلسفة 

PHS115  150 105-  - 45 3-  3 3 (1)فلسفة يونانية 

PHS116E1 الثقافة والهوية المصرية 
PHS116E2  مدخل إلى الفلسفة 

 االسالمية                             

3 3 - 3 
45 - - 105 150 

PHS117  مدخل الي
 االنثربولوجيا

2 2  -2 
30  -- 70 100 

PHS118  مدخل الي علم
 االجتماع

2 2  -2 
30 - - 70 100 

 الفصل الدراسي الثاني                                              المستوى األول                                                

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

PHS124 150 105-  - 45 3-  3 3  مدخل إلى الفسلفة 

PHS125  100 70 - - 30 2-  2 2 (2)فلسفة يونانية 

PHS126 100 70 - - 30 2-  2 2 منطق صوري 

PHS127 100 70 - - 30 2 - 2 2 فلسفة الحضارة 

PHS128  علم االجتماع
 الصناعي

2 2 - 2 
30 - - 70 100 

PHS129E1 قضايا المرأة في المجتمع 
  المعاصر

             PHS129E2 شرقى قديمفكر  

2 2 - 2 30 - - 70 100 

 الث المستوى الثاني                                                                                              الفصل الدراسي الث

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
 أعمال
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

PHS235  النظريات الكالسيكية في

 علم االجتماع
2 2  -2 

30 - - 70 100 

PHS236E1 مشكالت اجتماعية     
  معاصرة                          

PHS236E2        فلسفة العقل 

2 2  -2 
30  -- 70 100 

PHS237E1  مناهج البحث فى الفسفة 
PHS237E2 مناهج البحث فى االجتماع 

3 2 2 4 
25 20 - 105 150 

PHS238  علم )الفلسفة االسالمية
 (الكالم

2 2  -2 
30 - - 70 100 

   PHS239E1النقدى مهارات التفكير  

PHS239E2  فلسفة التنوير 
2 2  -2 

30 - - 70 100 

 الفصل الدراسي الرابع                              المستوى الثاني                                                  

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 

 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

PHS244 100 70 - - 30 2 - 2 2 علم الفلكلور 

PHS245 علم االجتماع 
 الحضري

2 2 - 2 
30 - - 70 100 

PHS246 100 70 - - 30 2-  2 2 فلسفة سياسية 

PHS247 100 70 - - 30 2 - 2 2 فلسفة الجمال 
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PHS248  فلسفة عصور وسطى
 مسيحية

2 2  -2 
30  - -70 100 

 الفصل الدراسي الخامس                                                                                            ثالث                             المستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع تطبيق نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

PHS355  مهارات االتصال
 واالعالم

3 3 - 3 45 - - 105 150 

PHS356 100 70 --  30 2-  2 2 علم االجتماع الجنائى 

PHS357 150 105 - - 45 3 - 3 3 علم االجتماع العائلي 

PHS358E1 ىعلم االجتماع المستقبل 

PHS358E2  المجتمع المدني وثقافة 
 الديموقراطية                     

3 3  -3 45  -- 105 150 

 ثالث                                                                                         الفصل الدراسي السادسالالمستوى 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

PHS365 100 70 - - 30 2 - 2 2 علم االجتماع المعرفى 

PHS366  الضبط االجتماعي
 والقانوني

2 2 - 2 30 - - 70 100 

PHS367 150 105 - - 45 3 - 3 3 علم االجتماع الثقافي 

PHS368  علم االجتماع
 االقتصادي

3 3 - 3 
45 - - 105 150 

PHS369E1 التخطيط االجتماعي 
PHS369E2  علم اجتماع العالقات 

 الدولية                     

3 3 - 3 45 - - 105 150 

 رابع                                                                                           الفصل الدراسي السابعالمستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

التدريس الفعلي ساعات 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

PHS475  انثربولوجيا

 تطبيقية
3 3 - 3 

45 
- - 

105 150 

PHS476  علم االجتماع
 التنمية

3 3 - 3 
45 

- - 
105 150 

PHS477 علم االجتماع البيئي 
PHS477 علم االجتماع الطبي 

3 3 - 3 
45 - 

- 105 
150 

PHS478  مهارات

االحصاء 
 االجتماعى 

2 2 - 2 

30 

- - 

70 100 

PHS479  علم االجتماع

 االدارى
2 2 - 2 

30 
- - 

70 100 

 رابع                                                                                           الفصل الدراسي الثامنالمستوى ال

 اسم المقرر المقرركود 

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 

 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

PHS486  علم االجتماع
 السكانى 

2 2 - 2 30 - - 70 100 

PHS487  علم االجتماع

 السياسي
3 3 - 3 45 - - 105 150 

PHS488 العمل  مهارات
التطوعي والتنمية 

 االجتماعية

2 2 - 2 30 - - 70 100 

PHS489E1 100 70 - - 30 2 - 2 2 بحو  الراي العام 
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PHS489E2 علم االجتماع الرقمي 

PHS4810 فى  قراءات

باللغة  االجتماع
 اإلنجليزية

2 2 - 2 30 - - 70 100 
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 ( اإلعودادى والثوانوى) لبرنوامج البكوالوريوس فوى  العلووم والتربيوة الخطوة الدراسويةالمقررات التخصصوية فوى ( 10)مادة 
 تخصص الفيزياء

 الفصل الدراسى األول                                                 المستوى الدراسى األول                                               

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

PHY114 150 105 -- 25 20 4 2 2 3 خواص مادة 

PHY115 150 105 -- 25 20 4 2 2 3 حراره 

CHE116  150 105 -- 25 20 4 2 2 3 كيمياء عامة 

MAT117  150 105 -- 25 20 4 2 2 3 جبر 

 الثانيالمستوى األول                                                                                                  الفصل الدراسي 

 اسم المقرر كود  المقرر
عدد الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

PHY124 150 105 -- 25 20 4 2 2 3 (1)كهرومغناطيسية 

PHY125 150 105 -- 25 20 4 2 2 3 بصريات هندسية 

BGS126 100 70 -- 15 15 3 2 1 2  أسس علم النبات 

PHY127 150 105 -- 25 20 4 2 2 3 استاتيكا ومتجهات 

 لثالث المستوى الثاني                                                                                                الفصل الدراسي ا

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 نظري
 
 عملي

 

 مجموع
أعمال 

 سنة
 مجموع تحريرى شفهى عملى

PHY235 150 105 -- 25 20 4 2 2 3 ديناميكا حرارية 

PHY236 150 105 -- 25 20 4 2 2 3 بصريات فيزيائية 

MAT237 150 105 -----  45 4 2 2 3 تفاضل وتكامل 

CHE238 150 105 -- 25 20 4 2 2 3 كيمياء عضوية 

 الفصل الدراسي الرابع                                                                           المستوى الثاني                                                   

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 نظري

 

 عملي
 

 مجموع
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

PHY244 150 105 -- 25 20 4 2 2 3 اهتزازات وموجات 

PHY245 150 105 -- 25 20 4 2 2 3 تيار متردد 

PHY246 
معادالت تفاضلية 
 ودوال خاصة 

2 2  --2 30 --- -- 70 100 

PHY247 100 70 -- --- 30 2-  2 2 إحتماالت وإحصاء 

 الفصل الدراسي الخامس                                                                   المستوى الثالث                                                        

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 نظري
 
 عملي

 

 مجموع
أعمال 

 سنة
 مجموع تحريرى شفهى عملى

PHY355 
فيزياء فلكية 

 وأرصاد جوية
 100 70 - --- 30 2 ــ 2 2

PHY356 150 105 -- 25 20 4 2 2 3 إلكترونيات 

PHY357 150 105 -- - 45 4 2 2 3 فيزياء إحصائية 

PHY358  150 105 -- 25 20 4 2 2 3فيزياء ذرية 
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 وأطياف

PHY359 100 70 -- --- 30 2 ــ 2 2 تحليلية ديناميكا 

 ادسالمستوى الثالث                                                                                              الفصل الدراسي الس

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 نظري

 

 عملي
 

 مجموع
أعمال 

 سنة
 مجموع تحريرى شفهى عملى

PHY365 
 150 105 -- - 45 4 2 2 3 (1)ميكانيكا الكم 

PHY366 150 105 -- 25 20 4 2 2 3 فيزياء نووية 

PHY367 
النظرية النسبية 

 الخاصة
3 2 2 4 45 - -- 105 150 

PHY368 150 105 -- 25 20 4 2  2 3 فيزياء جوامد 

 الرابع                                                                                                الفصل الدراسي السابعالمستوى 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 نظري
 
 عملي
 

 مجموع
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

PHY475   100 70 - --- 30 2  - 2 2 فيزياء الليزر 

PHY476E1   فيزياء المواد 
PHY476E2   دوائر منطقية ورقمية 
PHY476E3   دوائر الكترونية متقدمة 

3 2 2 4 20 25 -- 105 150 

PHY477E1       نماذج نووية 
PHY477E2       أشباه موصالت 
PHY477E3        فيزياء اشعاعية 

3 2 2 4 20 25 -- 105 150 

PHY478 100 70 -- 15 15 3 2 1 2 سس علم الحيوانأ 

BGS479 100 70 -- 15 15 3 2 1 2 جيولوجية عامة 

 الثامنالمستوى الرابع                                                                                                 الفصل الدراسي  

 اسم المقرر المقرركود 
عدد الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 نظري
 
 عملي
 

 مجموع
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

PHY486 
 ديناميكا كهربية

2 2  -2 30 --- - 70 100 

PHY487 
 فى التخصص  قراءات
 اإلنجليزية اللغة ب

2 2  ---2 30 --- -- 70 100 

CHE488 150 105 -- 25 20 4 2 2 3 كيمياء فيزيائية 

PHY489E1      بصريات الكترونية 
PHY489E2       فيزياء حيوية 

PHY489E3       فيزياء حسابية 

3 2 2 4 20 25 -- 105 150 

PHY4810E1  تطبيقات ميكانيكا الكم 
PHY4810E2  تطبيقات علوم النانو 

3 2 2 4 20 25 -- 105 150 

 المتطلبات السابقة للمقررات

ـــم المقرر ــ ـــم المقرر المتطلب السابق إسـ ــ  المتطلب السابق إسـ

 ديناميكا حرارية فيزياء إحصائية حراره ديناميكا حرارية

 إحصائية فيزياء  (1)ميكانيكا الكم  بصريات هندسية بصريات فيزيائية

 ذرية وأطياف فيزياء نووية (2)كهرومغناطيسية  إلكترونيات

 ديناميكا تحليلية النظرية النسبية الخاصة (2)كهرومغناطيسية  ديناميكا كهربية

 ذرية وأطياف  فيزياء الليزر   خواص مادة  اهتزازات وموجات

 فيزياء احصائية فيزياء جوامد (1) كهرومغناطيسية تيار متردد
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تخصوص ( اإلعودادى والثوانوى)لبرنامج بكالوريوس العلوم والتربيوة  الخطة الدراسيةالمقررات التخصصية فى ( 11)مادة 
 الكيمياء 

 الفصل الدراسي األول                                                                             المستوى األول                                              

 اسم المقرر كود المقرر
الساعات عدد 

 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 

 (أسبوعيا  )
 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 فصلية
 مجموع تحريرى شفهى عملى

CHE114 150 105-  25 20 4 2 2 3 (1)يمياء عامة ك 

PHY115 150 105-  25 20 4 2 2 3 خواص مادة وحرارة 

BIO116 100 70-  15 15 3 2 1 2 أسس علم النبات 

MAT117 100 70- -  30 2-  2 2 جبر 

 ول                                                                                       الفصل الدراسي الثاني المستوى األ

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 فصلية

 مجموع تحريرى شفهى عملى

CHE124  150 105 25-  20 3-  3 3 (2)كيمياء عامة 

CHE125  150 105-  25 20 4 2 2 3 (1)كيمياء عضوية 

CHE126  طرق التحليل الحجمي
 والوزني

2 1 2 3 15 15  -70 100 

PHY127 150 105-  25 20 4 2 2 3 بصريات هندسية وصوت 

BGS128 100 70-  15 15 3 2 1 2 أسس علم الحيوان 

 الفصل الدراسي الثالث                                                                                             المستوى الثاني                              

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 فصلية

 مجموع تحريرى شفهى عملى

CHE235  150 105-  25 20 4 2 2 3 (2)كيمياء عضوية 

CHE236 150 105-  25 20 4 2 2 3 ديناميكا حرارية 

CHE237  كيمياء المجموعات 

 الرئيسية
3 3  -3 45  - -105 150 

CHE238 150 105- -  45 3 - 3 3 طرق التحليل الطيفي 

 المستوى الثاني                                                                               الفصل الدراسي الرابع

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 فصلية

 مجموع تحريرى شفهى عملى

CHE244 
ميكانيكية 

 التفاعالت العضوية
3 3 - 3 45  - -105 150 

CHE245 150 105-  25 20 4 2 2 3 كيمياء كهربية 

CHE246 150 105-  25 20 4 2 2 3 الكيمياء الحركية 

CHE247  كيمياء العناصر

 اإلنتقالية
3 2 2 4 20 25  -105 150 

BGS248 100 70-  15 15 3 2 1 2 جيولوجيا عامة 

 المستوى الثالث                                                                                         الفصل الدراسي الخامس

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 فصلية

 مجموع تحريرى شفهى عملى
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CHE355 
كيمياء المركبات غير 

 متجانسة الحلقة
3 2 2 4 20 25  -105 150 

CHE356 100 70- -  30 2 - 2 2 الكيمياء الصناعية 

CHE357 150 105-  25 20 4 2 2 3 الكيمياء التناسقية 

CHE358  الكيمياء الكهربية

 التحليلية
2 2 - 2 30  - -70 100 

CHE359E1  الكيمياء الفيزيائية
 للبوليمرات

CHE359E2  كيمياء المنتجات
 الطبيعية

CHE359E3  الكيمياء العالجية 
CHE359E4 كيمياء األصباغ 
CHE359E5  التماثل ونظرية

 المجموعات

2 2 - 2 30  - -70 100 

 الفصل الدراسي السادس                            المستوى الثالث                                                                   

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 فصلية
 مجموع تحريرى شفهى عملى

CHEM365 150 105-  25 20 4 2 2 3 الكيمياء الحيوية 

CHEM366 
عضوية ء كيميا
 طيفية

2 2  -2 30  - -70 100 

CHEM367  كيمياء الحفز
 والسطوح

3 2 2 4 20 25  -105 150 

CHEM368  قراءات فى

اللغة بالتخصص 
 اإلنجليزية

2 2  -2 30  - -70 100 

CHE369E1 الكيمياء البيئية 

CHE369E2  الالنثانيدات
 واألكتينيدات

CHE369E3  ميكانيكية التفاعالت

 غير العضوية

2 1 2 3 15 15  -70 100 

 المستوى الرابع                                                                                      الفصل الدراسي السابع

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 

 (أسبوعيا  )
 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 فصلية
 مجموع تحريرى شفهى عملى

CHE475 100 70- -  30 2-  2 2 كيمياء البوليمرات 

CHE476 100 70- -  30 2-  2 2 كيمياء الكم 

CHE477 100 70- -  30 2-  2 2 كيمياء الحالة الصلبة 

CHE478 100 70- -  30 2-  2 2 التحليل باستخدام األجهزة 

CHE479E1 كيمياء البتروكيمياويات 
CHE479E2 كيمياء النانو 

CHE479E3  الكيمياء غير العضوية

 الحيوية

CHE479E4 الكيمياء العضوفلزية 

CHE479E5 كيمياء تحليلية متقدمة 

2 2  -2 30  - -70 100 

 الفصل الدراسي الثامن                            المستوى الرابع                                                        

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم (أسبوعيا  )ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 فصلية
 مجموع تحريرى شفهى عملى
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CHE486 
كيمياء التآكل 
 وطرق الجماية

3 2 2 4 20 25  -105 150 

CHE487 
كيمياء نووية 

 وإشعاعية

2 2 
 -

2 30 
 - -70 100 

CHE488 100 70- -  30 2-  2 2 مياء حاسوبيةكي 

CHE489E1 الحالة الغروانية 

CHE489E2 الطيف الجزيئي 
CHE489E3  طرق الفصل
 الكروماتوجرافي

 CHE489E4كيمياء ضوئية 

2 1 2 3 15 15  -70 100 

PHY4810 
كهربية 

ومغناطيسية 
 ودوائر الكترونية

3 2 2 4 20 25  -105 150 

 التطلبات السابقة

ـــم المقرر ــ  السابقالمتطلب  اسم المقرر المتطلب السابق إسـ

 كيمياء العناصر اإلنتقالية الكيمياء البيئية (1)كيمياء عامة  (2)كيمياء عامة 

 كيمياء العناصر اإلنتقالية الالنثانيدات واألكتينيدات (1)كيمياء عامة  (1)كيمياء عضوية 

 طرق التحليل الحجمي والوزني
 (1)كيمياء عامة 

ميكانيكية التفاعالت غير 
 العضوية

 العناصر اإلنتقاليةكيمياء 

 (1)كيمياء عضوية  (2)كيمياء عضوية 
الكيمياء غير العضوية 

 الحيوية
 كيمياء العناصر اإلنتقالية

 كيمياء العناصر اإلنتقالية الكيمياء العضوفلزية (1)كيمياء عامة  ديناميكا حرارية

 كيمياء العناصر اإلنتقالية التماثل ونظرية المجموعات (1)كيمياء عامة  كيمياء المجموعات الرئيسية

 كيمياء البوليمرات الكيمياء الفيزيائية للبوليمرات طرق التحليل الحجمي والوزني طرق التحليل الطيفي

 (2)كيمياء عضوية  ميكانيكية التفاعالت العضوية
 كيمياء المنتجات الطبيعية

كيمياء المركبات غير 

 متجانسة الحلقة

 حراريةديناميكا  كيمياء كهربية
 الكيمياء العالجية 

كيمياء المركبات غير 
 متجانسة الحلقة

 ديناميكا حرارية الكيمياء الحركية
 كيمياء األصباغ

كيمياء المركبات غير 
 متجانسة الحلقة

 كيمياء البوليمرات كيمياء البتروكيمياويات كيمياء المجموعات الرئيسية كيمياء العناصر اإلنتقالية

 كيمياء الحالة الصلبة كيمياء النانو (1)كيمياء عامة  المعلومات فى التخصصنظم وتكنولوجيا 

 الكيمياء الحيوية
كيمياء المركبات غير متجانسة 

 الحالة الغروانية الحلقة
 كيمياء الحفز و السطوح

 كيمياء الكم الطيف الجزيئي (2)كيمياء عضوية  كيمياء المركبات غير متجانسة الحلقة

 كيمياء عضوية طيفية 
كيمياء المركبات غير متجانسة 

 طرق الفصل الكروماتوجرافي الحلقة
 التحليل باستخدام األجهزة

 التحليل باستخدام األجهزة كيمياء تحليلية متقدمة ديناميكا حرارية الكيمياء الصناعية

 الطيفيطرق التحليل  كيمياء ضوئية الكيمياء الحركية كيمياء الحفز و السطوح

 ( 1)كيمياء عامة  كيمياء الكم كيمياء العناصر اإلنتقالية الكيمياء التناسقية

 الكيمياء الكهربية التحليلية
طرق التحليل الطيفي و كيمياء 

 كهربية
 كيمياء الحالة الصلبة

 كيمياء العناصر اإلنتقالية

 (1)كيمياء عامة  كيمياء نووية وإشعاعية (2)كيمياء عضوية  كيمياء البوليمرات

 كيمياء الكم كيمياء حاسوبية كيمياء كهربية كيمياء التآكل وطرق الحماية

   طرق التحليل الطيفي التحليل باستخدام األجهزة
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 والتربية تخصص العلوم البيولوجيةلبرنامج بكالوريوس العلوم  الخطة الدراسيةالمقررات التخصصية فى ( 11)مادة 
 الفصل الدراسي األول                                                                                                 المستوى األول                         

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم (أسبوعيا  )ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

BGS114  1الفقاريات (Z) 3 2 2 4 20 25  -105 150 

BGS115 
بيولوجية جسم 

 (Z) االنسان
3 2 2 4 20 25  -105 150 

BGS116 تشريح نبات (B) 3 2 2 4 20 25  -105 150 

BGS117 جيولوجيا عامة (G) 2 2 - 2 30 -  -70 100 

CHE118  100 70 - 15 15 3 2 1 2 1عامةكيمياء 

 ول                                                                                                    الفصل الدراسي الثانيالمستوى األ

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 
 المعتمدة

 التقويمدرجات  (أسبوعيا  )ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

BGS124 2الفقاريات (z) 3 2 2 4 25 20  -105 150 

BGS125 
تقنية + انسجة 

 (z) مجهرية
2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS126 
 مورفولوجي نبات

(B) 
3 2 2 4 25 20  -105 150 

BGS127 
 صخور رسوبية

(G) 
2 1 2 3 15 15  -70 100 

PHY128 
اهتززات وموجات 

 وحرارة
3 2 2 4 20 25 - 105 150 

 ثاني                                                                                                 الفصل الدراسي الثالثالمستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم (أسبوعيا  )الفعلي ساعات التدريس 

أعمال  مجموع عملي نظري
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

BGS235 حبليات (z) 3 2 2 4 20 25  -105 150 

BGS236 نبات تقسيمي (B) 2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS237 بكتيريا+ فيروسات(B) 3 2 2 4 20 25  -105 150 

PHY238 
كهربية ومغناطيسية 
 وبصريات هندسية

3 2 2 4 20 25 - 105 150 

 الفصل الرابع                    المستوى الثانى                                                                                                               

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 
 المعتمدة

الفعلي ساعات التدريس 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

BGS244 
+ علم الخلية 

 بيولوجيا جزيئية

(z) 

3 2 2 4 20 25  -105 150 

BGS245 
 1 فسيولوجيا النبات

(B) 
2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS246 
فطريات 

وفسيولوجيا كائنات 

 (B) دقيقة

3 2 2 4 20 25  -105 150 

BGS247 
صخور نارية 

 (G) ومتحولة
2 1 2 3 15 15  -70 100 
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 خامس الفصل الدراسي ال                                              ثالث                                                                         المستوى ال

عدد الساعات  المقرراسم  كود المقرر
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 تحريرى شفهى عملى
 مجموع

BGS355 
 فسيولوجي حيوان

(z) 
2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS356 بيئة نباتية (B) 2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS357E1  بلورات ومعادن (G) 

BGS357E2  فلك (G) 

 BGS357E3  يولوجيا تركيبيةب (G) 

2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS358E1 ميكربيولوجيا تطبيقية 
(B) 

BGS358E2 زراعة +هندسة وراثية
 (B) انسجة نباتية

2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS359 تشريح مقارن (Z) 2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS3510 
 قراءات فى التخصص

 باللغة االنجليزية 
2 2 - 2 

30  - -
70 100 

 ثالث                                                                                               الفصل الدراسي السادسالمستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 التقويمدرجات 

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

BGS365 اجنة (z) 3 2 2 4 20 25  -105 150 

BGS366E1 بيئة حيوان (z)  

BGS366E2 وراثة حيوان(z) 
BGS366E3 احياء مائية (z) 

2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS367 طحالب (B) 2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS368 
فسيولوجيا 

 (B)  2النبات
2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS369 جيوفيزياء (G) 2 1 2 3 15 15  -70 100 

 رابع                                                                                              الفصل الدراسي السابعالمستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم (أسبوعيا  )ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيقات عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

BGS475 
 علم الحشرات

(Z) 
3 2 2  -4 20 25  -105 150 

BGS476 
ارشجونيات 

 تطور نبات+ 

(B) 

3 2 2  -4 20 25  -105 150 

BGS477E1 نبات اقتصادي 
BGS477E2  فسيولوجيا

 متقدم  نبات 
BGS477E3  تكنولوجيا

 حيوية

2 1 2  -3 15 15  -70 100 

CHE248  100 70-  15 15 3 2 1 2   2عامةكيمياء 
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BGS478 
حفريات 
 (G) وطبقات

2 1 2  -3 15 15  -70 100 

CHE479 100 70-  15 15 3-  2 1 2 كيمياء حيوية 

 رابع                                                                                                  الفصل الدراسي الثامنمستوى الال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم (أسبوعيا  )ساعات التدريس الفعلي 

 تطبيقات عملي نظري
مجمو
 ع

أعمال 
 سنة

 شفهى عملى
تحرير
 ى

 مجموع

BGS486 
 تطور عضوي

(Z) 
1 1  - -1 15  - -35 50 

BGS487E1 بيولوجيا اشعاعية  
                     (z) 

BGS487E2 حشرات متقدم 
 

BGS487E3  فسيولوجي حيوان 
 (z)مقارن                     

BGS487E4 حيوان +سلوك حيوان 

 (z)اقتصادي                    

2 

1 2 - 3 15 15  -

70 

 

100 

 
2 - - 2 30  - -

BGS488 
وراثة خلوية 

 (B)وجزيئية
2 1 2  -3 15 15  -70 100 

BGS489 
+ طفيليات 
 (z)مناعة

3 2 2 
 -

4 20 25  -105 150 

BGS4810 
تصنيف 

 (B)فلورة+زهري
3 2 2 

 -
4 20 25  -105 150 

 

 المتطلبات السابقة

 متطلب سابق اسم المقرر متطلب سابق اسم المقرر

 وراثة حيوان 1الفقاريات  2الفقاريات
+ علم الخلية 

 بيولوجيا جزيئية

 حبليات تشريح مقارن 1-فسيولوجيا النبات 2-فسيولوجيا النبات

 علم الحشرات  حشرات متقدم بيولوجية جسم االنسان فسيولوجي حيوان 

 ميكربيولوجيا تطبيقية
فطريات وفسيولوجيا 

 كائنات دقيقة
 فسيولوجي حيوان مقارن

  بيولوجية جسم
 االنسان 

  فسيولوجي حيوان 

 فسيولوجيا نبات متقدم
 1-فسيولوجيا النبات
 2-فسيولوجيا النبات

 احياء مائية 

 1الفقاريات 

 2الفقاريات 

 حبليات 

 حيوية تكنولوجيا تشريح نبات+مورفولوجي نبات تقسيمي
فطريات وفسيولوجيا 

 كائنات دقيقة

 وراثة خلوية وجزيئية زراعة انسجة نباتية+هندسة وراثية تشريح نبات+مورفولوجي فلورة+تصنيف زهري

 اجنة 
بيولوجيا + علم الخلية 

 جزيئية
 - -
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تخصوص ( اإلعودادى والثوانوى)لبرنامج بكالوريوس العلوم والتربيوة  الخطة الدراسيةالمقررات التخصصية فى ( 11)مادة 
 الجيولوجياالعلوم 

 األولالمستوى األول                                                                                                  الفصل الدراسي 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم (أسبوعيا  )ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تحريرى شفهى عملى أعمال سنة مجموع عملي نظري

BGS114  الفقاريات(Z) 3 2 2 4 20 25  -105 150 

BGS115 نبات تقسيمى(B) 3 2 2 4 20 25  -105 150 

BGS116 تشريح نبات (B) 2 1 2 3 15 15 - 70 100 

BGS117  عامةجيولوجيا (G) 3 2 2 4 20 25  -105 150 

CHE118 100 70 - 15 15 3 2 1 2 كيمياء عضوية 

 ي الثانيالمستوى األول                                                                                                    الفصل الدراس

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم (أسبوعيا  )ساعات التدريس الفعلي 

 شفهى عملى أعمال سنة مجموع عملي نظري
تحرير
 مجموع ى

BGS124 
مقدمة فى علوم 

 الفضاء
 (G( )1فلك)

2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS125 
بيولوجيا جسم 

 (z)اإلنسان 
3 2 2 4 20 25  -105 150 

BGS126 
 مورفولوجي نبات

(B) 
2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS127  بلورات ومعادن(G) 3 2 2 4 20 25 - 105 150 

PHY128 
اهتززات وموجات 

 وحرارة
3 2 2 4 20 25 - 105 150 

 الثالثالمستوى الثاني                                                                                                 الفصل الدراسي 

 اسم المقرر المقرركود 
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم (أسبوعيا  )ساعات التدريس الفعلي 

أعمال  مجموع عملي نظري
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

BGS235 
أنسجة وتقنية 

 (z)مجهرية 
2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS236 
صخور نارية 

 (G)ومتحولة 
2 1 

2 

 
3 15 15  -70 100 

BGS237  صخور رسوبية(G) 2 1 
2 
 

3 15 15  -70 100 

PHY238 
كهربية ومغناطيسية 
 وبصريات هندسية

3 2 
2 
 

4 20 25 - 105 150 

 الرابع المستوى الثاني                                                                                                  الفصل الدراسي

 

 المقرراسم  كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم (أسبوعيا  )ساعات التدريس الفعلي 

أعمال  مجموع تطبيقات عملي نظري
 سنة

تحرير شفهى عملى
 ى

 مجموع

BGS244 حبليات (z) 3 2 2  -4 20 25  -105 150 

BGS245 
ارشجونيات وتطور 

 (B) نبات
2 1 2  -3 15 15  -70 100 

BGS246  حفريات دقيقة(G) 2 1 2  -3 15 15  -70 100 

BGS247 جيومورفولوجى (G) 2 1 2  -3 15 15  -70 100 
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 امس مستوى الثالث                                                                                                الفصل الدراسي الخال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 درجات التقويم (أسبوعيا  )

 مجموع تحريرى شفهى عملى أعمال سنة مجموع عملي نظري

BGS355 
علم الخلية وبيولوجيا 

 (z)جزيئية 
2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS356 
وراثة خلوية وجزيئية 

(B) 
2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS357  طحالب(B) 2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS358E1  وراثة حيوان(z) 
BGS358E2 بيولوجيا اشعاعية(z) 

BGS358E3 طفيليات ومناعة(z) 

2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS359  علم الطبقات(G) 2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS351
0 

 قراءات فى التخصص
 باللغة االنجليزية 

2 2  -2 
30  - -

70 100 

 الدراسي السادسالمستوى الثالث                                                                                               الفصل 

عدد الساعات  اسم المقرر كود المقرر
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 تحريرى شفهى عملى
 مجموع

BGS365  علم الحشرات(z) 3 2 2 4 20 25  -105 150 

BGS366E1 مخاطر جيولوجية(G) 
BGS366E2 جيولوجيا بيئية  (G) 

2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS367 
فطريات وبكتيريا 

 (B)وفيروسات 
3 2 2 4 20 25  -105 150 

BGS368 
جيولوجيا تركيبية 

(g) 
2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS369 حفريات كبيرة(G) 2 1 2 3 15 15  -70 100 

 الفصل الدراسي السابع                                                                                    المستوى الرابع          

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 درجات التقويم (أسبوعيا  )

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 مجموع تحريرى شفهى عملى سنة

BGS475  اجنة(Z) 2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS476 
 نبات فسيولوجيا
(B) 

3 2 2 4 20 25  -105 150 

BGS477E1 نبات اقتصادي(B) 
BGS477E2  ميكربيولوجيا

 تطبيقية 
                    (B) 
BGS477E3  هندسى وراثية

 وزراعة 
 (B)أنسجة نباتية                    

2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS478  جيوفيزياء(G) 3 2 2 4 20 25  -105 150 

CHE248  100 70-  15 15 3 - 2 1 2 كيمياء غير عضوية 
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CHE479 100 70-  15 15 3 2 1 2 كيمياء حيوية 

 الثامن المستوى الرابع                                                                                                  الفصل الدراسي

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 
 الساعات
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 درجات التقويم (أسبوعيا  )

 مجموع تحريرى شفهى عملى أعمال سنة مجموع عملي نظري

BGS486 
 تطور عضوي
 (Z)وسلوك حيوان 

2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS487 
أحياء مائية وبيئة 

 (z)حيوان 
3 2 2 4 20 25  -105 150 

BGS488E1 جيولوجيا البترول 

BGS488E2  جيولوجيا الحقل(G) 
2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS489  بيئة نباتية(B) 2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS4810 
مصر  جيولوجيا
(G) 

2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS4811 
تصنيف 

 (B)فلورة+زهري
2 1 2 3 15 15  -70 100 

 

 المتطلبات السابقة

 متطلب سابق اسم المقرر متطلب سابق اسم المقرر

 بيولوجيا جزيئية+ علم الخلية  وراثة حيوان الفقاريات يئة حيوان+ احياء مائية 

 اجنة 
بيولوجيا + علم الخلية 

 جزيئية
 جيولوجيا عامة جيومورفولوجي

 فطريات وفسيولوجيا كائنات دقيقة ميكربيولوجيا تطبيقية تشريح نبات+مورفولوجي نبات تقسيمي

 وراثة خلوية وجزيئية زراعة انسجة نباتية+هندسة وراثية تشريح نبات+مورفولوجي فلورة+تصنيف زهري

 جيولوجيا تركيبية مخاطر جيولوجية جيولوجيا عامة صخور نارية ومتحولة

 جيوفيزياء جيولوجيا البترول جيولوجيا عامة صخور رسوبية

   صخور رسوبية علم الطبقات
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تخصوص ( اإلعودادى والثوانوى)برنامج بكالوريوس العلوم والتربيوة الخطة الدراسية لالمقررات التخصصية فى ( 15)مادة 
 رياضياتال

 الفصل الدراسي األول                                                                                                                        المستوى  األول

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

MAT114  150 105-  - 45 4 2 2 3 ( 1)الحسبان 

MAT115 150 105-  - 45 4 2 2 3 جبر 

MAT116  150 105-  - 45 4 2 2 3 (1)ديناميكا 

MAT117  150 105-  - 45 4 2 2 3 (1)استاتيكا 

 الفصل الدراسي الثاني                                                              ول                                   المستوى األ

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 

 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

MAT124  150 105-  - 45 4 2 2 3 (2)حسبان 

MAT125  150 105-  - 45 4 2 2 3 ( 2)ديناميكا 

MAT126  150 105-  - 45 4 2 2 3 ( 2)استاتيكا 

MAT127  100 70- -  30 2-  2 2 هندسة تحليلية 

PHY128 150 105-  25 20 4 2 2 3 خواص مادة وحرارة 

 الفصل الدراسي الثالث                                             ثاني                                               المستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 

 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

MAT235  150 105-  - 45 4 2 2 3 (3)حسبان 

MAT236   مقدمة في نظرية
 العدد والمنطق 

3 2 2 4 
45 -  -105 150 

PHY237   كهربية ومغناطيسية
 وتيار متردد

3 2 2 4 
20 25  -105 150 

MAT238 150 105-  - 45 4 2 2 3 مقدمة في االحصاء 

 الفصل الدراسي الرابع                    ثاني                                                                           المستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

MAT244 
فلسةةةةةةةةةةفة وتةةةةةةةةةةاريخ 

 الرياضيات 
2 2 - 2 

30  - -70 100 

MAT245 100 70- -  30 2-  2 2 نظرية الزمر 

MAT246 
ى التخصص قراءات ف

 باللغة اإلنجليزية
2 2  -2 30  - -70 100 

MAT247  100 70- -  30 3 2 1 2 تحليل حقيقي 

MAT248  150 105-  - 45 4 2 2 3 هندسة تحليلية 

 الفصل الدراسي الخامس                                                                                               ثالثالمستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 سنة
 مجموع تحريرى شفهى عملى

MAT355 100 70- -  30 4 2 2 2 تحليل عددي 

MAT356 100 70- -  30 2-  2 2 توبولوجي 

MAT357 100 70- -  30 2-  2 2 هندسة فراغية 

MAT358 100 70- -  30 2-  2 2 معادالت تفاضلية 

CHE359 100 70-  15 15 3 2 1 2 كيمياء فيزيائية 
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MAT3510E1  معادالت تفاضلية 
 جزئية                      

MAT3510E2 معادالت تكاملية 

2 1 2 3 30  - -70 100 

 ثالث                                                                                            الفصل الدراسي السادسالمستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

التدريس الفعلي ساعات 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

MAT365 100 70- -  30 2 - 2 2 جبر خطي 

MAT366  100 70- -  30 2 - 2 2 ديناميكا تحليلية 

MAT367 100 70- -  30 2 - 2 2 موائع 

MAT368  برمجيات

للتطبيقات 
الرياضية 
 واالحصائية

2 2 - 2 

30  - -70 100 

MAT369E1 النظرية  
 (1)الكهرومغناطيسية                  

MAT369E2  ميكانيكا الجسم 

 الجامد                     

2 2 - 2 

30  - -70 100 

MAT3610E1 هندسة تفاضلية 

MAT3610E2  نظرية الرسم 
 اليياني                      

2 2 - 2 

30  - -70 100 

 رابع                                                                                                 الفصل الدراسي السابعالمستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 

 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

MAT475 
نظريات الحلقةات 

 والحقول 
2 2  -2 

30  - -70 100 

MAT476 100 70- -  30 2-  2 2 بحو  العمليات 

MAT477  100 70- -  30 2-  2 2 االحتماالت 

MAT478E1 نظرية االضطراب 
MAT478E2 هندسة جبرية 

2 2  -2 
30  - -70 100 

MAT479E1 تحليل احصائي 
MAT479E2 إحصاء استداللي 

2 2  -2 
30  - -70 100 

 رابع                                                                                              الفصل الدراسي الثامنالمستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

MAT486 100 70- -  30 2-  2 2 تحليل دالي 

MAT487 100 70- -  30 2-  2 2 ميكانيكا الكم 

MAT488E1 رياضيات حيوية 

MAT488E2  النظرية 
 (2)الكهرومغناطيسية                      

2 2  -2 

30  - -70 100 

MAT489 100 70- -  30 2-  2 2 تحليل مركب 

MAT4810E1 النظرية السببية 
MAT4810E2 المرونة 

2 2  -2 30  - -70 100 

CHE4811 100 70-  15 15 3 2 1 2 اء عامة يكيم 

 المتطلبات السابقة

 المتطلبات السابقة اسم المقرر

 1حسبان  2حسبان 

 2حسبان  3حسبان 

 1ديناميكا  2 ديناميكا

 1استاتيكا 2استاتيكا

 (1)النظرية الكهرومغناطيسية  (2)النظرية الكهرومغناطيسية 
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اللغوة العربيوة تخصوص  (اإلبتودائى)فوى الداب والتربيوة الليسانس الخطة الدراسية لبرنامج المقررات التخصصية فى ( 11)مادة 
 وآدابها

 الفصل الدراسي األول                                                                                                                                  المستوى األول

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيقات نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ARB114 
مصادر أدبية 
 ولغوية 

2 2  -2 30  - -70 100 

ARB115 100 70 - - 30 2 - 2 2 مدخل إلى علم اللغة 

ARB116    مدخل إلى األدب
 العربي

2 2  -2 30  - -70 100 

ARB117  مدخل إلى البالغة
 العربية

2 2  -2 30  - -70 100 

ARB118   50 35- -  15 1-  1 1 قرآنعلوم 

CUR119  مهارات حركية
 وموسيقية

2 1 2 3 15 15  -70 100 

CHE1110 فى  تطبيقات الكيمياء

 الحياة
2 2  -2 30  - -70 100 

 الثانيول                                                                                       الفصل الدراسي المستوى األ

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيقات نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ARB124  150 105- -  45 3-  3 3 (1)نحو وصرف 

ARB125 150 105- -  45 3-  3 3 أصوات لغوية 

ARB126 100 70- -  30 2-  2 2 أدب جاهلي 

ARB127E1 تفسير وتجويد 
ARB127E2 تطبيقات لغوية 

1 1  -1 15  - -35 50 

CUR128 100 70-  15 15 3 2 1 2 مهارات يدوية وفنية 

BGS129 
تطبيقات علم االحياء 

 فى الحياة
2 2  -2 30  - -70 100 

 
 الفصل الدراسي الثالث                                    لثاني                                                 المستوى ا

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيقات نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ARB235 
األدب اإلسالمي 
 واألموي

3 3 
 -3 45  - -105 150 

ARB236 150 105- -  45 3-  3 3  (2)  نحو وصرف 

ARB237  100 70- -  30 2-  2 2 (1)عروض وقافية 

ARB238 100 70- -  30 2-  2 2 علم البيان 

CUR239 100 70-  15 15 3 2 1 2 دراما ومسرح طفل 

PHY2310  تطبيقات علم
 الفيزياء فى الحياة

2 2  -2 30  - -70 100 

 الفصل الدراسي الرابع                                                                               ثاني       المستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيقات نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ARB244  100 70- -  30 2-  2 2 (2)عروض وقافية 

ARB245  50 35- -  15 1-  1 1 علوم الحديث 

ARB246  150 105- -  45 3-  3 3 (3)نحو وصرف 

ARB247 100 70- -  30 2-  2 2 علم البديع 

ARB248 100 70- -  30 2-  2 2 فقه اللغة 

ARB249 100 70- -  30 2-  2 2 أدب طفل 

PHS2410  مهارات التفكير
 النقدى

1 1  -1 15  - -35 50 
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 ثالث                                                                                       الفصل الدراسي الخامسالمستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيقات نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ARB355  100 70- -  30 2-  2 2 (1)أدب عباسي 

ARB356  50 35 --  15 1 - 1 1 فقه العبادات 

ARB357  100 70- -  30 2-  2 2 (4)نحو وصرف 

ARB358 100 70- -  30 2-  2 2 نقد عربي قديم 

HIS359  تاريخ مصر

 المعاصر
2 2  -2 30  - -70 100 

 ثالث                                                                                      الفصل الدراسي السادسالمستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيقات نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ARB365 
البالغة العربية 

 (علم المعاني)
2 2 

 -2 30  - -70 100 

ARB366  150 105- -  45 3-  3 3 (2)أدب عباسي 

ARB367 100 70- -  30 2-  2 2 أدب أندلسي 

ARB368  تحليل النصوص

 األدبية

2 2 
 -2 30  - -70 100 

ARB369  100 70- -  30 2-  2 2 (5)نحو وصرف 

ARB3610E1 فقه المعامالت 

ARB3610E2 تطبيقات لغوية 
1 1 - 1 15  -- 35 50 

GEO3611 100 70- -  30 2-  2 2 جغرافيا مصر 

 

 رابع                                                                                      الفصل الدراسي السابعالمستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيقات نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ARB475 
اتجاهات النقد 
 األدبي الحديث

2 2 
 -2 30  - -70 100 

ARB476E1  قضايا إسالمية
 معاصرة

ARB476E2 أدب طفل 
1 1  -1 15  - -35 50 

ARB477  100 70- -  30 2-  2 2 (6)نحو وصرف 

ARB478 150 105- -  45 3-  3 3 علم اللغة التطبيقي 

MAT479  تطبيقات الرياضيات

 فى الحياه
2 2  -2 30  - -70 100 

 رابع                                                                                      الفصل الدراسي الثامنالمستوى ال

 اسم المقرر المقرر كود
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيقات نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ARB486 
 أدب عربي حديث

 شعر 
2 2  -2 30  - -70 100 

ARB487 أدب عربي حديث 
 نثر 

2 2  -2 30  - -70 100 

ARB488  علم المعاجـم

 والـداللة
2 2  -2 30  - -70 100 

ARB489E1  اتجاهات النقد 
 المعاصر

ARB489E2  قراءة فى كتاب قديم
 (نقد)

1 1  -1 15  - -35 50 

ARB4810E1  تدريبات لغوية
 وأدبية

ARB4810E2 قراءاة فى كتاب

 (أدب)قديم 

2 2  -2 30  - -70 100 
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 المتطلب السابق اسم المقرر
 5وصرف نحو  1نحو وصرف 
 1نحو وصرف  5نحو وصرف 
 1نحو وصرف  1نحو وصرف 
 1نحو وصرف  1نحو وصرف
 0نحو وصرف  1نحو وصرف 
 0عروض  1عروض وقافية 
 0أدب عباسى  1ادب عباسى 
 أدب أموى واسالمى  0أدب عباسى 

 أدب جاهلى أدب أموسى واسالمى
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  اإلنجليزية وآدابها اللغة تخصص  (اإلبتدائى)اآلداب و التربية فى ليسانس ال لبرنامج الخطة الدراسيةالمقررات التخصصية فى ( 17)مادة 
 الفصل الدراسي األول                                                                                            المستوى األول

 المقرر اسم كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيقات نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ENG114  100 70 --  30 2 - 2 2 1استماع و تحدث 

ENG115  100 70 --  30 2-  2 2 أساسيات القراءة 

ENG116  100 70 --  30 2 - 2 2 مقدمة في القصة 

ENG117  قواعد و تدريبات
 لغوية 

2 2 - 2 30  -- 70 100 

ENG118  50 35- -  15 1-  1 1 مقدمة في الدراما 

ENG119  100 70 --  30 2 - 2 2 مبادئ الترجمة 

CUR1110  مهارات حركية
 وموسيقية

2 1 2 3 15 15 - 70 100 

CHE1111 بيقات الكيمياء تط
 فى الحياة

2 2  -2 30  - -70 100 

 الفصل الدراسي الثاني                                                                                                                      ول              المستوى األ

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيقات نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ENG124  100 70 --  30 2 - 2 2 1صوتيات 

ENG125  100 70 --  30 2 - 2 2 2استماع وتحدث 

ENG126  100 70 --  30 2 - 2 2 مدخل إلى النقد 

ENG127  100 70 --  30 2 - 2 2 مبادئ الكتابة 

ENG128  50 35- -  15 1-  1 1 مدخل إلى الشعر 

ENG129  علم الصرف

 والتراكيب 
2 2 - 2 30  -- 70 100 

CUR1210 
مهارات يدوية 

 وفنية
2 1 2 3 15 15 - 70 100 

BGS1211 
تطبيقات علم 

 االحياء فى الحياة
2 2  -2 30  - -70 100 

 

 الفصل الدراسي الثالث                                                                  ني                                                                 المستوى الثا

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيقات نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ENG235  100 70 --  30 2 - 2 2 2قصة 

ENG236  100 70 --  30 2 - 2 2 2كتابة 

ENG237  100 70 --  30 2 - 2 2  2دراما 

ENG238  100 70 --  30 2 - 2 2 2قراءة 

CUR239  دراما ومسرح
 طفل

2 1 2 3 15 15 - 70 100 

PHY2310  تطبيقات علم
 الفيزياء فى الحياة

2 2  -2 30  - -70 100 

 

 الفصل الدراسي الرابع                                     ثاني                                                                                                المستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيقات نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ENG244  100 70 --  30 2 - 2 2 2صوتيات 

ENG245  100 70 --  30 2 - 2 2 2شعر 

ENG246  100 70 --  30 2 - 2 2 2ترجمة 

ENG247  100 70 --  30 2 - 2 2 2النقد 
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ENG248 50 35- -  15 1-  1 1 علم اللغة التطبيقي 

ARB249 100 70- -  30 2-  2 2 أدب طفل 

PHS2410  مهارات التفكير

 النقدى
1 1  -1 15  - -35 50 

 
 الفصل الدراسي الخامس                                                                                      ثالث                                            المستوى ال

 المقرراسم  كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 نظري
تطبيقا
 ت

 مجموع
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ENG355  100 70 --  30 2 - 2 2 3ترجمة 

ENG356  100 70 --  30 2 - 2 2 3دراما 

ENG357 100 70 --  30 2 - 2 2 مدخل إلى علم اللغة 

ENG358  الشعر الرومانسي و
 الفيكتوري 

1 1  -1 15  - -35 50 

HIS359 100 70- -  30 2-  2 2 تاريخ مصر المعاصر 

ENG3510E1 تاريخ األدب 
 اإلنجليزي

ENG3510E2  تاريخ اللغة

 اإلنجليزية
ENG3510E3 علم المعاجم 

1 1 - 1 15 -  -35 50 

 الفصل الدراسي السادس                                              لثالث                                                                                  المستوى ا

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيقات نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ENG365  تحليل تقابلي و

 تحليل أخطاء
2 2 - 2 30  -- 70 100 

ENG366  رواية القرن التاسع
 عشر

2 2 - 2 30  -- 70 100 

ENG367  100 70 --  30 2 - 2 2 3قراءة 

ENG368  100 70 --  30 2 - 2 2 3النقد 

ENG369E1 أدب األطفال 

ENG369E2 تاريخ حضارات العالم 
ENG369E3 علم لغة المتون 

1 1  -1 15  - -35 50 

GEO3610 100 70- -  30 2-  2 2 جغرافيا مصر 

 الفصل الدراسي السابع                                                                                                                    رابع               المستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيقات نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ENG475  الحديث الشعر
 والمعاصر

2 2 - 2 30  -- 70 100 

ENG476  الرواية الحديثة
 والمعاصرة

2 2 - 2 30  -- 70 100 

ENG477  علم اللغة

االجتماعي 
 والنفسي

2 2 - 2 30  -- 70 100 

ENG478 100 70 --  30 2 - 2 2 علم األساليب 

ENG479E1 تحليل الخطاب 
ENG479E2 القراءة التحليلية  

 والنقدية                     

ENG479E3 الترجمة المتقدمة 

1 1  -1 15  - -35 50 

MAT4710  تطبيقات
الرياضيات فى 

 الحياه

2 2  -2 30  - -70 100 

 الفصل الدراسي الثامن                                                                                                                  رابع                 المستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تحريرى شفهى عملىأعمال  مجموع تطبيقات نظري



69 

 

 سنة المعتمدة

ENG486  100 70 --  30 2 - 2 2 المتقدمةالكتابة 

ENG487 100 70 --  30 2 - 2 2 أدب امريكي 

ENG488  دراما القرن
 العشرين

2 2 - 2 30  -- 70 100 

ENG489 100 70 --  30 2 - 2 2 الداللة و التداولية 

ENG4810E1 أدب مقارن 
ENG4810E2  علم اللغة

 الحاسوبي
1 1  -1 15  - -35 50 

 السابقةالمتطلبات 

ـــم المقرر ــ ـــم المقرر المتطلب السابق إسـ ــ  المتطلب السابق إسـ

 مدخل إلى النقد 2نقد 1استماع وتحد   2استماع وتحد  

 مبادئ الترجمة 3ترجمة  مقدمة في القصة 2قصة 

 2ترجمة 

 مقدمة في الدراما 3دراما  قواعد وتدريبات لغوية علم الصرف والتراكيب
 2دراما 

الشعر الرومانسي  مقدمة في الدراما 2 دراما
 والفيكتوري

 مدخل إلى الشعر
 2شعر 

 مقدمة في القصة رواية القرن التاسع عشر أساسيات القراءة 2قراءة 

 2قصة 

 اساسيات القراءة  3قراءة  مبادئ الكتابة 2كتابة 
 2قراءة 

 مدخل إلى النقد 3النقد  1صوتيات  2صوتيات 
 2النقد 

 مدخل إلى الشعر الشعر الحديث والمعاصر مدخل إلى الشعر  2شعر 

 2شعر 
 الشعر الرومانسي والفيكتوري 

الرواية الحديثة  مبادئ الترجمة 2ترجمة 

 والمعاصرة

 مقدمة في القصة

 2قصة 
 رواية القرن التاسع عشر

 3ترجمة  الترجمة المتقدمة 3قراءة  القراءة التحليلية والنقدية

 مبادئ الكتابة المتقدمةالكتابة 
 2كتابة 

 مقدمة في الدراما دراما القرن العشرين
 2دراما 

 3دراما 
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تخصووص دراسووات  (اإلبتوودائى)لبرنووامج الليسووانس فووى اآلداب والتربيووة  الخطووة الدراسوويةالمقووررات التخصصووية فووى ( 11)موادة 
 اجتماعية
 الفصل الدراسي األول                                                                             المستوى األول                                                  

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

GEO 114 جغرافيةةةةا طبيعيةةةةة 
وجغرايةةةةا البيئةةةةات 

 الطبيعية

2 2  -2 30  - -70 100 

GEO 115 جغرافيا بشرية 
 وجغرافيا تاريخية

2 2 
 -

2 30  - -70 100 

HIS 116  التاريخ المصرى
القديم وتاريخ 

 الشرق األدنى القديم

2 2 
 -

2 30  - -70 100 

HIS 117 اليونانى  التاريخ
والرومانى 
 وحضارته

2 2 
 -

2 30  - -70 100 

CUR118  مهارات حركية
 100 70-  15 15 3 2 1 2 وموسيقية

CHE119  تطبيقات الكيمياء فى
 100 70- -  30 2-  2 2 الحياة

 الفصل الدراسي الثاني           المستوى األول                                                                                  

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

GEO124  جغرافيا مناخية
وحيوية وأرصاد 

 جوية

2 2 
 -

2 30  - -70 100 

HIS125  التاريخ األوروبى
 الوسيط

1 1  -1 
15  - -35 50 

HIS126  تاريخ الدولة

 العربية اإلسالمية

2 2 
 -

2 30  - -70 100 

PHS127E1  مدخل إلى علم االجتماع  
PHS127E2           العمل التطوعى  

2 2 
 -

2 30  - -70 100 

CUR128 
مهارات يدوية 

 وفنية
2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS129 
تطبيقات علم 

 فى الحياة االحياء
2 2  -2 30  - -70 100 

 
 المستوى الثاني                                                                                         الفصل الدراسي الثالث

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

GEO235 150 105-  25 20 4 2 2 3 مبادئ خرائط 

GEO236  جغرافية
افريقيا 

 وحوض النيل

2 2 
 -

2 30  - -70 100 

HIS237  فى مصر
العصرين 

 و اليوناني
 الروماني

2 2 

 -

2 30  - -70 100 

HIS238  تاريخ أسيا

الحديث 
 والمعاصر

2 2  -2 

30 
 - -70 100 

CUR239  100 70 - 15 15 3 2 1 2دراما ومسرح 
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 طفل

PHY2310  تطبيقات علم

الفيزياء فى 
 الحياة

2 2  -2 

30 

 - -70 100 

 المستوى الثاني                                                                                       الفصل الدراسي الرابع

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

GEO244  سةةةةةةكانالجغرافيةةةةةةة 

 ودالجغرافيا الطبية
2 2  -2 30  - -70 100 

GEO245 جغرافية اوراسيا 

 والجغرافيا الزراعية
3 3 - 3 

45 -  -105 150 

HIS246 100 70- -  30 2-  2 2 تاريخ مصر االسالمية 

HIS247 100 70- -  30 2-  2 2 حضارة مصر القديمة 

ARB248 100 70- -  30 2-  2 2 أدب طفل 

PHS249 50 35- -  15 1-  1 1 مهارات التفكير النقدى 

 المستوى الثالث                                                                                        الفصل الدراسي الخامس

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

GEO355 100 70-  - 30 2 - 2 2 جغرافية العالم الجديد 

GEO356 100 70-  - 30 2 - 2 2 خرائط التوزيعات 

HIS357 100 70- -  30 2-  2 2 تاريخ المغرب واألندلس 

GEO358E1  جفرافيا النقل والتجارة 

GEO358E2 والبحار والمحيطات 
GEO358E3 جغرافيا الخدمات 
GEO358E4 جغرافيا المياه العذبة 

2 2 

 -

2 30  - -70 100 

HIS359E1  مصطلحات وقراءات فى
 1التاريخ باللغة األنجليزية 

GEO 359E2  مصطلحات وقراءات فى
 1الجغرافيا باللغة األنجليزية 

2 2 

 -

2 30  - -70 100 

HIS3510  100 70- -  30 2-  2 2 الحضاراتتاريخ 

 
 الفصل الدراسي السادس                                                                              المستوى الثالث           

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

GEO365E1 فى  وقراءات مصطلحات

 2 الجغرافيا باللغة اإلنجليزية
HIS 365E2 فى  وقراءات مصطلحات
 2 باللغة اإلنجليزية التاريخ

2 2  -2 30  - -70 100 

GEO366E1        جغرافيا اقتصادية 
 وسياسية

GEO366E2   جغرافيا التعدين والصناعة 

2 2 
 -

2 30  - -70 100 

HIS367  تاريخ العرب الحديث

 والمعاصر

2 2 
 -

2 30  - -70 100 

HIS368  تاريخ الواليات المتحدة
 األمريكية

2 2 
 -

2 30  - -70 100 

HIS369 
 تاريخ الدولة العباسية

2 2 
 -

2 30  - -70 100 

GEO3610 
 الثقافة الجغرافية

2 2 
 -

2 30  - -70 100 

 وى الرابع                                                                                              الفصل الدراسي السابعالمست

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي عدد  اسم المقرر كود المقرر
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الساعات 
 المعتمدة

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

GEO475 100 70- -  30 2-  2 2 جغرافية مصر الطبيعية 

GEO476 جغرافية الوطن العربى 

وجغرافيةةةةةةةا العةةةةةةةالم 
 اإلسالمى

3 3 - 3 

45 -  -105 150 

HIS477E1  الفنون والعمارة فى مصر

 القديمة
HIS477E2   تاريخ أفريقيا الحديث

 والمعاصر
HIS477E3   تاريخ الفكر السياسى
 عبر العصور

2 2 

 -

2 30  - -70 100 

HIS478  تاريخ األيوبيون
 والمماليك

2 2 
 -

2 30 
 

 - -70 100 

PHS479 
مهارات االتصال 

 االجتماعى واالعالمى
1 1 - 1 15  -- 35 50 

MAT4710  تطبيقات الرياضيات فى
 الحياه

2 2  -2 30  - -70 100 

 الفصل الدراسي الثامن                                              المستوى الرابع                                             

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

GEO486  جغرافيةةةةةةةة مصةةةةةةةر
 البشرية

2 2 
 -

2 30  - -70 100 

GEO487E1 جغرافية العمران 
GEO487E2 جغرافيا السياحة  
GEO487E3 جغرافيا الجريمة 

2 2 
 -

2 30  - -70 100 

HIS488E1  تاريخ مصر الحديث 
HIS488E2 تاريخ مصر المعاصر 

2 2 
 -

2 30  - -70 100 

HIS489  تاريخ أوروبا الحديث

 والمعاصر

2 2 
 -

2 30  - -70 100 

PHS4810  العمل التطوعى

 والمجتمع المدنى
1 1 - 1 15  -- 35 50 

HIS4811E1  مصرفى العصر

 البيزنطى
HIS4811E2    تاريخ مصر والشام

 فى العصور الوسطى

HIS4811E3   تاريخ العالقات الدولية
 الحديثة والمعاصرة

2 2 

 -

2 30  - -70 100 
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 تخصص الرياضيات (اإلبتدائى)لبرنامج الليسانس فى العلوم والتربية  الدراسيةالخطة المقررات التخصصية فى ( 11)مادة 
 

 الفصل الدراسي األول                                                                                                                                     المستوى األول

 المقرراسم  كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 

 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

MAT114  100 70- -  30 2-  2 2 (1)حسبان 

MAT115  100 70- -  30 2-  2 2 (1)جبر 

MAT116 
مقدمة في الحاسب 

 اآللي
2 1 2 3 15 15  -70 100 

CHE117 150 105-  25 20 4 2 2 3 كيمياء عامة 

CUR118  مهارات حركية
 وموسيقية

2 1 2 3 15 15 - 70 100 

CHE119 
تطبيقات الكيمياء فى 

 الحياة
2 2  -2 30  - -70 100 

 الفصل الدراسي الثانيول                                                                                   المستوى األ

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

MAT124  100 70-  15 15 3 2 1 2 (2)حسبان 

MAT125 
هندسةةةةةةة تحليليةةةةةةة 

 مستوية
2 1 2 3 15 15  -70 100 

MAT126 100 70-  15 15 3 2 1 2 تاريخ رياضيات 

PHY127 150 105-  25 20 4 2 2 3 خواص مادة وحرارة 

CUR128 100 70 - 15 15 3 2 1 2 مهارات يدوية وفنية 

BGS129 
تطبيقات علم االحياء 

 فى الحياة
2 2  -2 

30  - -70 100 

 
 الفصل الدراسي الثالث                                            ثاني                                    المستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 

 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

MAT235  150 105- -  45 4 2 2 3 استاتيكا 

MAT236  100 70- -  30 2-  2 2 إحصاء وصفي 

MAT237  100 70- -  30 2-  2 2 هندسة فراغية 

CHE238 150 105-  25 20 4 2 2 3 كيمياء فيزيائية 

CUR239 100 70 - 15 15 3 2 1 2 دراما ومسرح طفل 

PHY2310 
تطبيقات علم 

 الفيزياء فى الحياة
2 2  -2 

30  - -70 100 

 الفصل الدراسي الرابع                                                                              ثاني      المستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 

 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

MAT244  150 105- -  45 4 2 2 3 (2)جبر 

MAT245 
معةةةادالت تفاضةةةلية 

(1) 
2 2  -2 30  - -70 100 

MAT246 100 70- -  30 2-  2 2 ديناميكا 

MAT247 150 105- -  45 4 2 2 3 برمجيات حاسب 

ARB248 100 70- -  30 2-  2 2 أدب طفل 
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PHS249 
مهارات التفكير 

 النقدى
1 1  -1 

15  - -35 50 

 
 
 

 ثالث                                                                                    الفصل الدراسي الخامسالمستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 

 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

MAT355  150 105- -  45 4 2 2 3 (3)جبر 

MAT356 100 70- -  30 2-  2 2 احتماالت 

MAT357 150 105- -  45 4 2 2 3 2 معادالت تفاضلية 

 MAT358E1 موائع
 MAT358E2 نسبية

2 2  -2 30  - -70 100 

HIS359  تاريخ مصر

 المعاصر
2 2  -2 30  - -70 100 

 الفصل الدراسي السادس                                                                              ثالث       المستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 

 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

MAT365  100 70- -  30 2-  2 2 تحويالتهندسة 

PHY366  150 105- -  45 4 2 2 3 ومغناطيسيةكهربية 

 MAT367E1 مرونة

 MAT367E2 جسم جاسئ
2 2  -2 30  - -70 100 

MAT368  100 70- -  30 2-  2 2 ميكانيكا كم 

GEO369 100 70- -  30 2-  2 2 جغرافيا مصر 
 

 الفصل الدراسي السابع                                                                رابع                    المستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 

 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

MAT475 100 70- -  30 2-  2 2 توبولوجي 

MAT476 100 70- -  30 2-  2 2 هندسة مسلمات 

MAT477 150 105- -  45 4 2 2 3 بحو  عمليات 

MAT478E1 تحليل مركب 

MAT478E2 ميكانيكا الفضاء والفلك 

2 2 
 -2 

30  - -70 100 

MAT479  تطبيقات الرياضيات

 فى الحياه
2 2  -2 30  - -70 100 

 
 الفصل الدراسي الثامن                                                                       رابع           المستوى ال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

MAT486 100 70- -  30 2-  2 2 إحصاء تحليلي 

MAT487 100 70- -  30 2-  2 2 تحليل عددي 

MAT888 100 70- -  30 2-  2 2 تحليل دالى 

(4)جبر  MAT489E1 
 MAT489E2 ديناميكا تحليلية

2 2 
 -2 

30  - -70 100 

 المتطلبات السابقة

 المتطلبات السابقة اسم المقرر

 3جبر 4جبر 

 2جبر  3جبر 

 1جبر 2جبر 

 1معدالت تفاضلية  2معادالت تفاصلية 
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 1حسبان  2حسبان 

 
 
 

 تخصص العلوم (اإلبتدائى)لبرنامج البكالوريوس فى العلوم والتربية  الخطة الدراسيةالمقررات التخصصية فى ( 51)مادة 
 الفصل الدراسي األول           المستوى األول                                                                              

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملى نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

CHE114 150 105-  25 20 4 2 2 3 (1) كيمياء عامة 

PHY115 150 105-  25 20 4 2 2 3 خواص مادة 

BGS116 
+ الفقاريات 

  Zحبليات
2 1 2 3 15 15 - 70 100 

CUR117  مهارات حركية
 وموسيقية

2 1 2 3 15 15 - 70 100 

CHE118  تطبيقات الكيمياء فى
 الحياة

2 2  -2 30  -- 70 100 

 األول                                                                                          الفصل الدراسي الثاني   المستوى

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملى نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

CHE124 50 35 - - 15 1 - 1 1 (2) كيمياء عامة 

PHY125 150 105-  25 20 4 2 2 3 حرارة 

PHY126 100 70-  15 15 3 2 1 2 بصريات هندسية 

BGS127 
مورفولوجية 

  Bالنبات
2 1 2 3 15 15 - 70 100 

BGS128 جيولوجية عامةG  1 1 - 1 15 - - 35 50 

CUR129 100 70 - 15 15 3 2 1 2 مهارات يدوية وفنية 

BGS1210 
تطبيقات علم االحياء 

 فى الحياة
2 2  -2 30  -- 70 100 

  المستوى الثاني                                                                                           الفصل الدراسي الثالث

 

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملى نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

CHE235  150 105-  25 20 4 2 2 3 (1)عضوية كيمياء 

PHY236  150 105-  25 20 4 2 2 3 كهرومغناطيسية 

BGS237 
فسيولوجيا 

  Zالحيوان
2 1 2 3 15 15 - 70 100 

BGS238E1 معادن+ البلورات 

BGS238E2 مورد األرض 
2 1 2 3 15 15 - 70 100 

CUR239 100 70 - 15 15 3 2 1 2 دراما ومسرح طفل 

PHY2310  تطبيقات علم

 الفيزياء فى الحياة
2 2  -2 30  - 70 100 

 الفصل الدراسي الرابع             المستوى الثاني                                                                         

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملى نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

CHE244 150 105-  25 20 4 2 2 3 الكيمياء التحليلية 

PHY245 150 105-  25 20 4 2 2 3 بصريات هندسية 

BGS246  فسيولوجى نباتB 2 1 2 3 15 15  70 100 

ARB247 100 70 - - 30 2 - 2 2 أدب طفل 

PHS248  مهارات التفكير
 النقدى

1 1 - 1 15 - - 35 50 
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 الدراسي الخامسالمستوى الثالث                                                                                       الفصل 

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملى نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

CHE355  100 70 - 15 15 3 2 1 2 (2)كيمياء عضوية 

CHE356 
كيمياء الجدول 

 الدوري
2 2 - 2 20  -10 70 100 

PHY357 100 70 10-  20 2-  2 2 ديناميكا حرارية 

PHY358 100 70-  15 15 3 2 1 2 بصريات فيزيائية 

BGS359 ميكروبيولوجيB 2 1 2 3 15 15 - 70 100 

BGS3510 فلكG 1 1  -1 15 - - 35 50 

HIS3511  تاريخ مصر
 المعاصر

2 2 - 2 30 - - 70 100 

 الفصل الدراسي السادس                                                           المستوى الثالث                          

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملى نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

CHE365 
البوليمرات و 

 األصباغ
2 2 - 2 20  -10 70 100 

CHE366 
كيمياء فيزيائية 

 (1)تطبيقية 
3 2 2 4 20 25  -105 150 

PHY367 100 70  15 15 3 2 1 2 هتزازات وموجاتا 

PHY368 100 70 - 15 15 3 2 1 2 تيار متردد 

BGS369 
بيولوجية + خلية 

  Zأجنة+ جزيئية 
2 1 2 3 15 15 - 70 100 

BGS3610 
تصنيف + طحالب 

  Bنبات
2 1 2 3 15 15 - 70 100 

GEO3611 100 70 --  30 2-  2 2 جغرافيا مصر 

 المستوى الرابع                                                                                        الفصل الدراسي السابع

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 التقويمدرجات  ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملى نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

CHE475E1   كيمياء الجزيئات

 الحيوية
CHE475E2  كيمياء المنتجات

 الطبيعية

2 2 - 2 20  -10 70 100 

BGS476 الصخورG  2 1 2 3 15 15 - 70 100 

PHY477E1 فيزياء فلكية 
PHY477E2 أرصاد جوية 

PHY477E3 فيزياء حيوية 

2 2 - 2 20  -10 70 100 

BGS478 
+ حشرات 

  Zطفيليات
2 1 2 3 15 15 - 70 100 

MAT479  تطبيقات الرياضيات
 فى الحياه

2 2 - 2 30  -- 70 100 

 الدراسي الثامنالمستوى الرابع                                                                                        الفصل 

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملى نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

CHE486E1 الكيمياء البيئية 
CHE486E2 التلو  الكيميائي 

1 1 - 1 15 - - 35 50 

CHE487 
كيمياء تطبيقية 

 (2)فيزيائية 
3 2 2 4 20 25 - 105 150 
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PHY488 50 35 5 - 10 1 - 1 1 فيزياء حديثة 

BGS489 وراثةB  1 1 - 1 15 - - 35 50 

BGS4810  بيئة نباتيةB  1 1 - 1 15 - - 35 50 

 

 

 برنامج الليسانس فى التربية تخصص التربية الخاصةخطة الدراسية لمقررات التخصصية فى الال( 51)مادة 
 الدراسي األول                                                                                             الفصل الدراسى األولالمستوى 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 سنة
 مجموع تحريرى شفهى عملى

SPE114 
تشخيص وتقييم ذوي 
 االحتياجات الخاصة

3 3  -3 45  - -105 150 

PSY115 100 70 - - 30 2 - 2 2 تاريخ علم النفس 

BGS116 100 70 - - 30 2 - 2 2 مدخل إلى بيولوجيا اإلنسان 

PSY117 100 70 - - 30 2 - 2 2 علم نفس بيئي 

PSY118 100 70 - - 30 2 - 2 2 علم نفس تكيفي 

 ى الثانىالمستوى الدراسي األول                                                                                            الفصل الدراس

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعا
ت 
المعتم

 دة

ساعات التدريس الفعلي 

 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
 مجموع تحريرى شفهى عملى أعمال سنة

SPE124 

اضطرابات 
التواصل لذوي 

االحتياجات 
 الخاصة

3 3  -3 45  - -105 150 

PSY125  اتجاهات

معاصرة في علم 
 النفس

3 3  -3 45  - -105 150 

PSY126  مدخل إلى الطب

 النفسي
2 2 - 2 30 - - 70 100 

PSY127  اإلحصاء النفسي

 (الوصفي)
3 3  -3 45  - -105 150 

 (1)جدول 
 ى الثالثالمستوى الدراسي الثانى                                                                                           الفصل الدراس

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 

 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

شفه عملى
 ى

 مجموع تحريرى

SPE235 
استراتيجيات 
 تعديل السلوك

3 3  -3 45  - -105 150 

PSY236  سيكولوجية

القيادة واتخاذ 
 القرار

3 3  -3 45  - -105 150 

PSY237 150 105- -  45 3-  3 3 إحصاء استداللي 

PSY238  تقنيات حديثة في
 علم النفس

3 3  -3 45  - -105 150 

 سى الرابعالمستوى الدراسي الثانى                                                                                            الفصل الدرا

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 سنة
 مجموع تحريرى شفهى عملى

SPE244E1  مدخل إلي
 االعاقة العقلية

SPE244E2  مدخل إلي
 االعاقة السمعية

3 3  -3 45  - -105 150 
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SPE244E3  مدخل إلي
 االعاقة البصرية

SPE244E4  مدخل إلي
 صعوبات التعلم

SPE244E5  مدخل الى

التفوق العقلى والمواهب 
 الخاصة

SPE244E6  مدخل إلي

االضطرابات السلوكية 
 واالنفعالية

SPE245 
برامج ذوي 
االحتياجات 
 الخاصة

2 2 - 2 30 - - 70 100 

PSY246  سيكولوجية
 داعالتفكير واالب

3 3  -3 45  - -105 150 

PSY247 

 

علم نفس 

 الشخصية
3 3  -3 45  - -105 150 

PSY248  علم النفس
 األسري

2 2 - 2 30 - - 70 100 

 الدراسي الثالث                                                                                        الفصل الدراسى الخامسالمستوى 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

SPE355E1  طرق تعليم االطفال
 ذوى االعاقة العقلية

SPE355E2  طرق التواصل
 والتنمية اللغوية للمعاقين سمعيا

SPE355E3 طريقة برايل 
SPE355E4  صعوبات التعلم

 النمائية

SPE355E5  تعليم المتفوقين
 عقليا والموهوبين

SPE355E6  لبرامج التربوية

سلوكيا والنفسية للمضطربين 
 وانفعاليا

3 3  -3 45  - -105 150 

PSY356  مناهج بحث في
 علم النفس

3 3  -3 45  - -105 150 

PSY357  سيكولوجية

 التواصل
3 3  -3 45  - -105 150 

PSY358  بناء االختبارات
النفسية 

 والتحصيلية

3 3  -3 45  - -105 150 

 الفصل الدراسى السادس                                                                 المستوى الدراسي الثالث                        

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم (أسبوعيا  )ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 سنة
 مجموع تحريرى شفهى عملى

SPE365E1  برامج تاهيل
مهارات المعوقين  وتنمية

 عقليا
SPE365E2  طرق تعليم

 المعوقين سمعيا
SPE365E3  طرق تعليم

 المعوقين بصريا

SPE365E4  تعليم ذوى
 صعوبات التعلم

SPE365E5  برامج وطرق

 تنمية المواهب الخاصة

3 3  -3 45  - -105 150 
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SPE365E6  التدخل
االرشادى والعالجى 

 للمضطربين سلوكيا وانفعاليا

PSY366  علم النفس
 المدرسي

2 2 - 2 30 - - 70 100 

PSY367 باللغة  قراءات
اإلنجليزية في 
 علم النفس

2 2 - 2 30 - - 70 100 

PSY368  الدوافع
 واالنفعاالت

2 2 - 2 30 - - 70 100 

PSY369  الذكاء نظريات

 وتطبيقات
3 3  -3 45  - -105 150 

 الفصل الدراسى السابع                                                                       المستوى الدراسي الرابع                    

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم (أسبوعيا  )ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

SPE475 
مواهب ذوي 
االحتياجات 
 الخاصة

3 3  -3 45  - -105 150 

SPE476 

 مقرر اختياري

األجهزة 
التعويضية 
والوسائل 

المساعدة 
التكنولوجيا 

وذوى 
االحتياجات 
 الخاصة

 

3 3  -3 45  - -105 150 

PSY477  سيكولوجية
 الوجدان

2 2 - 2 30 - - 70 100 

PSY478  الدمج بين
النظرية 
 والتطبيق

3 3  -3 45  - -105 150 

PSY479  سيكولوجية
من ذوى  الكبار

االحتياجات 

 الخاصة

2 2 - 2 30 - - 70 100 

 الثامن المستوى الدراسي الرابع                                                                                          الفصل الدراسى

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 

 (أسبوعيا  )
 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

SPE486 
تأهيل ذوي 
االحتياجات 
 الخاصة

3 3  -3 45  - -105 150 

PSY487  علم نفس
 معرفي

2 2 - 2 30 - - 70 100 

PSY488  علم نفس

 إيجابي
2 2 - 2 30 - - 70 100 

PSY489 100 70 - - 30 2 - 2 2 القياس النفسي 

SPE4810 

قراءات باللغة 

االنجليزية فى 
 التربية الخاصة

2 2  -2 
30 
 

 - -70 100 
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 (اإلعدادى والثانوى)لبرامج الخاصة الخطط الدراسية ل
تخصوص  (اإلعودادى والثوانوى) الليسوانس فوى األداب والتربيوة المقررات التخصصية فى الخطة الدراسية لبرنوامج(: 51)مادة 

 واللغويات التطبيقية األدب اللمانى
 ولالمستوى األول                                                                                                الفصل الدراسي األ

 اسم المقرر كود المقرر
 عدد
الساعا

 ت 

 درجات التقويم ساعات التدريس 

 مجموع عملي نظري
 مجموع تحريرى شفهى عملى أعمال سنة

GER114  (1)الكتابةA2 3 2 2 4 20 25  -105 150 

GER115  (1)القراءة A2  3 2 2 4 20 25  -105 150 

GER116 
 ( 1)استماع ومحادثة 

A2 
3 2 2 4 25 - 20 105 150 

GER117  (1)القواعد A2  3 2 2 4 20 25  -105 150 

 الفصل الدراسي الثاني                                                                                  المستوى  األول                                                  

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 

 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

GER124 150 105 20-  25 4 2 2 3 صوتيات 

GER125  (2)الكتابة B1 3 2 2 4 45  - -105 150 

GER126  (2)القراءةB1 3 2 2 4 45  - -105 150 

GER127  (2)القواعدB1 3 2 2 4 45  - -105 150 

GER128  استماعB1 3  -6 6 25  -20 105 150 

GER129 محادثةB1 2  -4 4 15  -15 70 100 

 الفصل الدراسي الثالث                                                               المستوى الثاني                                                                     

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 

 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

GER235 بنية /موفولوجيا
 الكلمة

3 2 2 4 
45  - 

 -
105 150 

GER236  قراءة نصوص

  B2 متقدمة
3 2 2 4 

45  - 

 --

105 150 

GER237  كتابة نصوص
 B2متقدمة 

3    1 4 5 
45   105 150 

GER238 استماع  ومحادثة 
 (2) B2 

2  -4 4 15  -15 70 100 

 الفصل الدراسي الرابع                                                                                     المستوى الثاني                                                

 المقرراسم  كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

GER244 علم /علم التراكيب
 الداللة 

3 2 2 4 
45  - -105 150 

GER245 
 3 2 1 3 البحث والعرض

 

25 
 -

 

20 

 

105 

 

150 

GER246  150 105 20-  25 4 2 2 3 حضارة 

GER247 150 105- -  45 4 2 2 3 تحليل نصوص أدبية 



81 

 

 امسالمستوى الثالث                                                                                              الفصل الدراسي الخ

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

الفعلي ساعات التدريس 

 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

GER356 150 105- -  45 4 2 2 3 نظريات تعلم اللغة 

GER356 150 105 25-  25 4 2 2 3 القراءة والكتابة العلمية 

GER357E1  مدخل فى  علم األدب 
GER357E2 إشكاليات فى علم األدب 

3 2 2 4 
45  - 

 -
105 150 

 الفصل الدراسي السادس                                                                                         المستوى الثالث                                        

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

GER365  اختبارات اللغات

 األجنبية
3 2 2 4 

45  - -105 150 

GER366E1 تحليل النصوص والخطاب 
  اللغوي                    

GER366E2  لم لغة النصع 

3 2 2 4 
45  - -105 150 

GER367E1  (معاصرة)حضارة  
GER367E2  (تاريخية)حضارة 

3 2 2 4 
45   105 150 

GER368E1 العصور  األدبية األلمانية 
GER368E2 تاريخ األدب األلماني 

3 2 2 4 
45  - -105 150 

 الفصل الدراسي السابع         المستوى الرابع                                                                                         

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

GER475 150 105- -  45 4 2 2 3 تحليل األخطاء 

GER476  100 70- -  30 2 - 2 2 البراجماتيعلم اللغة 

GER477E1 اللغات الحضارة وتدريس 

GER477E2 ىالحضار التواصل         
 تدريس اللغاتو                       

3 2 2 4 

45   105 150 

GER478E1  األدب وتدريس اللغات 

GER478E2  تطبيقات األدب فى تدريس
 اللغات

3 2 2 4 

45  - -105 150 

 الفصل الدراسي الثامن                                                                                               المستوى الرابع                                    

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

GER486  تحليل الكتب
 التعليمية

 

3 2 2 4 
 
25 

 - 
20 

 
105 

 
150 

GER487E1 علم اللغة التطبيقى 
GER487E2  علم اللغة و تدريس 

 اللغات

3 2 2 4 
45  - -105 150 

FRA 488E1 اللغة الفرنسية 
ENG 488E2 اللغة االنجليزية 

2 2  -2 30  - -70 100 

GER489E1 نظريات التواصل بين 
 الحضاري                     

GER489E2 نظريات علم 
 الحضارة المقارن                    

3 2 2 4 

45   -105 150 

 المتطلبات السابقة 

ـــم المقرر ــ ـــم المقرر المتطلب السابق إسـ ــ  المتطلب السابق إسـ

 1استماع ومحادثة  2استماع ومحادثة  1الكتابة  2الكتابة 
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   1القراءة  2القراءة 

   1قواعد  2قواعد 

 

 األدبتخصص  (اإلعدادى والثانوى) الليسانس فى  اآلداب والتربية لبرنامج الخطة الدراسيةالمقررات التخصصية فى ( 53)مادة 

 اللغويات التطبيقيةو اإلنجليزي
 الفصل الدراسي األول                                                                                                 المستوى األول                                    

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ENG114 
استماع وتحد  

(1) 
3 2 2 4 25  -20 105 150 

ENG115 
اساليب القراءة 

 والفهم
2 2  -2 15  -15 70 100 

ENG116  150 105 20-  25 4 2 2 3 (1)صوتيات 

ENG117  150 105 --  45 3-  3 3 (1)قواعد 

ENG118 100 70 --  30 2-  2 2 مدخل الي القصة 

FRA119E1اللغة الفرنسية 
GER119E2اللغة االلمانية 

2 2  -2 30  -- 70 100 

 انيالمستوى األول                                                                                               الفصل الدراسي الث

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ENG124 100 70 --  30 2-  2 2 مبادئ الكتابة 

ENG125 100 70 --  30 2-  2 2 مدخل الي الدراما 

ENG126 100 70 --  30 2-  2 2 مبادئ الترجمة التحريرية 

ENG127  100 70 --  30 2-  2 2 الي الشعر االنجليزىمدخل 

ENG128 100 70 15-  15 2-  2 2 (1)تدريبات لغوية 

 الثالمستوى الثاني                                                                                              الفصل الدراسي الث

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 عملي نظري
مجمو
 ع

أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ENG235  150 105 20-  25 4 2 2 3 (2)استماع وتحد 

ENG236 150 105 20-  25 4 2 2 3 (2)قواعد وتدريبات لغوية 

ENG237 الوصفية ()1)كتابة
 (والقصصية

2 2  -2 30  -- 70 100 

ENG238 100 70 --  30 2-  2 2 مدخل الي النقد االدبي 

ENG239 100 70 --  30 2-  2 2 قراءة تحليلية 

 لرابعالمستوى الثاني                                                                                                الفصل الدراسي ا

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ENG244 100 70 15-  15 2-  2 2 (2)صوتيات 

ENG245 100 70 --  30 2-  2 2 علم الصرف والتركيب 

ENG246 100 70 --  30 2-  2 2 (الجدليه()2)كتابه 

ENG247 100 70 --  30 2-  2 2 فن القصة 

ENG248 100 70 --  30 2-  2 2 دراما 

 المستوى الثالث                                                                                           الفصل الدراسي الخامس

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ENG355 
 2-  2 2 العرض الشفهي

15 
 

 -15 70 100 

ENG356 100 70 --  30 2-  2 2 شكسبير 
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ENG357 100 70 --  30 2-  2 2 الترجمه الي العربية 

ENG358 100 70 --  30 2-  2 2 قراءة نقدية 

ENG359  الشعر الرومانسي

 والفيكتوري
2 2  -2 30  -- 70 100 

ENG3510E1  تاريخ اللغة االنجليزية 

ENG3510E2 علم المعاجم 
2 2  -2 30  -- 70 100 

 دس المستوى الثالث                                                                                             الفصل الدراسي السا

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ENG365  تحليل تقابلي وتحليل
 أخطاء

2 2  -2 30  -- 70 100 

ENG366  رواية القرن التاسع
 عشر

2 2  -2 30  -- 70 100 

ENG367  100 70 15-  15 2-  2 2 (3)صوتيات 

ENG368 100 70 --  30 2-  2 2 مدخل الي علم اللغة 

ENG369 100 70 --  30 2-  2 2 ترجمة الي اإلنجليزية 

ENG3610E1  ادب االطفال 

ENG3610E2 تاريخ االدب االنجليزي 
ENG3610E3 علم لغة المتون 

2 2  -2 30  -- 70 100 

 المستوى الرابع                                                                                         الفصل الدراسي السابع

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ENG475  الشعر الحديث

 والمعاصر
2 2  -2 30  -- 70 100 

ENG476  الرواية الحديثة
 والمعاصرة 

2 2  -2 30  -- 70 100 

ENG477  علم اللغة النفسي
 واالجتماعي

2 2  -2 30  -- 70 100 

ENG478 100 70 --  30 2-  2 2 تحليل الخطاب 

ENG479 100 70 --  30 2-  2 2 علم األساليب 

ENG4710E1 الصحفي بالخطا 
 واالعالمي                        

ENG4710E2 مهارات التواصل 
ENG4710E3 الترجمه المتقدمة 

2 2  -2 30  -- 70 100 

 امن المستوى الرابع                                                                                              الفصل الدراسي الث

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

ENG486 100 70 --  30 2-  2 2 الكتابة المتقدمة 

ENG487 100 70 --  30 2-  2 2 ادب  مقارن 

ENG488 100 70 --  30 2-  2 2 دراما القرن العشرين 

ENG489 100 70 --  30 2-  2 2 الداللة والتداولية 

ENG4810 100 70 --  30 2-  2 2 نقد حديث 

ENG4811E1 الترجمة االعالمية 
 واالدبية 

ENG4811E2 علم اللغة الحاسوبي 

2 2  -2 30  -- 70 100 

 

ـــم المقرر ــ ـــم المقرر المتطلب السابق إسـ ــ  المتطلب السابق إسـ

 مدخل إلى الدراما شكسبير 1استماع وتحد   2استماع وتحد  

 دراما

 1قواعد 2قواعد وتدريبات لغوية 
 1تدريبات لغوية 

 مبادئ الترجمة التحليلية  الترجمة إلى العربية 

 أساسيات القراءة والفهم  قراءة نقدية  مبادئ الكتابة  (الوصفية والقصصية) 1كتابة 
 مهارات القراءة 
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 قراءة تحليلية

 مدخل إلى الشعر اإلنجليزي الشعر الرومانسي والفيكتوري  اساسيات القراءة والفهم مهارات القراءة

 مدخل إلى القصة  رواية القرن التاسع عشر 1صوتيات  2صوتيات 

 فن القصة 

 مبادئ الكتابة  (الجدلية) 2كتابة 
 (الوصفية والقصصية) 1كتابة 

 1صوتيات  3صوتيات 
 2صوتيات 

 مدخل إلى الترجمة التحليلية  ترجمة إلى اإلنجليزية  مدخل إلى القصة  فن القصة 
 الترجمة إلى العربية 

 مدخل إلى الشعر اإلنجليزي الشعر الحديث والمعاصر مدخل إلى الدراما دراما 

 الشعر الرومانسي والفيكتوري 

 أساسيات القراءة والفهم قراءة تحليلية
 مهارات القراءة

 مدخل إلى القصة  الرواية الحديثة والمعاصرة 
 فن القصة 

 رواية القرن التاسع عشر 

 مبادئ الترجمة التحليلية  الترجمة المتقدمة
 الترجمة إلى العربية 

 ترجمة إلى اإلنجليزية 

 مبادئ الكتابة  الكتابة المتقدمة
 (الوصفية والقصصية) 1كتابة 

 (الجدلية) 2كتابة 

 مدخل إلى الدراما دراما القرن العشرين
 دراما

 شكسبير

 مبادئ الترجمة التحليلية  الترجمة اإلعالمية واألدبية 
 الترجمة إلى العربية 

 ترجمة إلى اإلنجليزية
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األدب تخصص  (اإلعدادى والثانوى) الليسانس فى  اآلداب والتربية لبرنامج الخطة الدراسيةالمقررات التخصصية فى ( 54)مادة 

 الفرنسى واللغويات التطبيقية
 الفصل الدراسي األول                                                                                                         المستوى األول                             

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيق نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

FRA114 100 70 15-  15 3 2 1 2 مهارات القراءة 

FRA115  أدب ونصوص
قرون )مختارة 

 (16وسطى وقرن 

2 2 - 2 30  - -70 100 

FRA116  100 70- -  30 3 2 1 2 (1)قواعد 

FRA117  100 70- -  30 2-  2 2 16حضارة القرن 

FRA118E1  (1)ترجمة مهنية 
FRA118E2  (1)ترجمة إعالمية 
FRA118E3  (1)ترجمة أدبية 

2 
 

2  -2 30  - -70 100 

GER119E1اللغة االلمانية 
ENG119E2اللغة اإلنجليزية 

2 
 

2  -2 30  - -70 100 

 الفصل الدراسي الثاني                                                                                المستوى األول                                                     

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيق نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

FRA124 100 70 15-  15 3 2 1 2 صوتيات 

FRA125  100 70- -  30 3 2 1 2 (2)قواعد 

FRA126  100 70- -  30 2-  2 2 17أدب القرن 

FRA127 150 105- -  45 4 2 2 3 تعبير كتابى 

FRA128 100 70- -  30 2-  2 2 نصوص القرن 

 الفصل الدراسي الثالث                                                             المستوى الثاني                                                                       

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيق نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

FRA235  150 105 20-  25 4 2 2 3 2صوتيات 

FRA236  150 105- -  45 4 2 2 3 3قواعد 

FRA237 
نصوص القرن 

17 (2) 
2 2  -2 30  - -70 100 

FRA238  حضارة القرن
17  

2 2  -2 30  - -70 100 

FRA239E1  (2)ترجمة مهنية 
FRA239E2(2)ترجمة إعالمية 

FRA239E3  (2)ترجمة أدبية 

2 2  -2 30  - -70 100 

 الفصل الدراسي الرابع                                                         المستوى الثاني                                                                            

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيق نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

FRA244  ورشة عمل

ومهارات الكتابة 
(1) 

3 2 2 4 45  - -105 150 

FRA245  100 70- -  30 2-  2 2 18أدب القرن 

FRA246  100 70- -  30 2 - 2 2نصوص القرن 
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18 

FRA247  100 70- -  30 2 - 2 2 18حضارة القرن 

ENG248E1 (1)اإلنجليزيةاللغة 

GER248E2(1)للغةاأللمانيةا 
1 1  -1 15  - -35 50 

 الفصل الدراسي الخامس                                                               المستوى الثالث                                                                  

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

FRA355 150 105- -  45 4 2 2 3 قواعد ونظم الشعر 

FRA356  ورشة عمل ومهارات

 (2)الكتابة 
3 2 2 4 45  - -105 150 

FRA357  150 105- -  45 4 2 2 3 (1)قواعد ولغويات 

FRA358  100 70- -  30 2-  2 2 (1) 19مقال وأدب القرن 

FRA359  100 70- -  30 2  2 2 (1) 19نصوص القرن 

 الفصل الدراسي السادس                                                                           المستوى الثالث                                                    

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

FRA365  100 70- -  30 2-  2 2 (2) 19مقال أدبى القرن 

FRA366  100 70- -  30 2-  2 2 (2) 19القرن نصوص 

FRA367  150 105- -  45 4 2 2 3 (2)قواعد ولغويات 

FRA368  100 70- -  30 2-  2 2 (1)تاريخ لغة 

FRA369  100 70- -  30 2-  2 2  19حضارة القرن 

FRA3610E1  (3)ترجمة مهنية 
FRA3610E2  (3)ترجمة إعالمية 

FRA3610E3  (3)ترجمة أدبية 

2 2  2 30  - -70 100 

 الفصل الدراسي السابع                                                    المستوى الرابع                                                                          

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 التقويمدرجات  ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

FRA475  مقال أدبى القرن
21 (1) 

2 2  -2 30  - -70 100 

FRA476  نصوص القرن
21 (1) 

2 2  -2 30  - -70 100 

FRA477  حضارة القرن

21 
2 2  -2 30  - -70 100 

FRA478  قواعد ولغويات
(3) 

3 2 2 4 45  - -105 150 

FRA479  ورشة عمل
ومهارات الكتابة 

(3) 
3 2 2 4 45  - -105 150 

 الفصل الدراسي الثامن                                                            المستوى الرابع                                                                    

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 سنة

عمل

 ى

 مجموع تحريرى شفهى

FRA486  21مقال أدبى القرن 
(2) 

2 2  -2 30  - -70 100 

FRA487  100 70- -  30 2-  2 2 (2) 21نصوص القرن 

FRA488  150 105- -  45 4 2 2 3 (4)قواعد ولغويات 

FRA489  150 105- -  45 3 - 3 3 (2)تاريخ لغة 

FRA4810E1  (4)ترجمة مهنية 

FRA4810E2  (4)ترجمة إعالمية 
FRA4810E3  (4)ترجمة أدبية 

2 2  -2 30  - -70 100 
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 المتطلبات السابقة

ـــم المقرر ــ ـــم المقرر المتطلب السابق إسـ ــ  المتطلب السابق إسـ

 1ورشة عمل ومهارات الكتابة  2عمل ومهارات الكتابة  ورشة 1قواعد  2قواعد 

 قواعد ونظم الشعر 1قواعد ولغويات  1صوتيات  2صوتيات 

 2ترجمة مهنية  3ترجمة مهنية  2قواعد  3قواعد 

 2ترجمة إعالمية  3ترجمة إعالمية  1نصوص القرن السابع عشر  2نصوص القرن السابع عشر 

 2ترجمة أدبية  3ترجمة أدبية  1ترجمة مهنية  2ترجمة مهنية 

 1مقال أدبي القرن التاسع عشر  2مقال أدبي القرن التاسع عشر  1ترجمة إعالمية  2ترجمة إعالمية 

 (1) 19نصوص القرن ال  (2) 19نصوص القرن ال  1ترجمة أدبية  2ترجمة أدبية 

 1ولغويات قواعد  2قواعد ولغويات  تعبير كتابي 1ورشة عمل ومهارات الكتابة 

 2قواعد ولغويات  3قواعد ولغويات  3قواعد  قواعد ونظم الشعر 

 (1) 21مقال أدبي القرن ال (2) 21مقال أدبي القرن ال 2ورشة عمل ومهارات الكتابة  3ورشة عمل ومهارات الكتابة 

 3ترجمة مهنية  4ترجمة مهنية  (1) 21نصوص القرن ال  (2) 21نصوص القرن ال

 3ترجمة إعالمية  4ترجمة إعالمية  3قواعد ولغويات  4ولغويات قواعد 

 3ترجمة أدبية  4ترجمة أدبية  1تاريخ لغة  2تاريخ لغة 
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 ( اإلعودادى والثووانوى)لبرنوامج البكوالوريوس فووى  العلووم والتربيوة الخطووة الدراسويةالمقوررات التخصصوية فوى ( 55)موادة 
 (إنجليزى) تخصص الفيزياء

 ى الدراسى األول                                                                        الفصل الدراسى األولالمستو 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

PHY114 150 105 -- 25 20 4 2 2 3 خواص مادة 

PHY115 150 105 -- 25 20 4 2 2 3 حراره 

CHE116  150 105 -- 25 20 4 2 2 3 كيمياء عامة 

MAT117  150 105 -- 25 20 4 2 2 3 جبر 

 الفصل الدراسي الثاني                     المستوى األول                                                                             

 اسم المقرر كود  المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 سنة
 مجموع تحريرى شفهى عملى

PHY124 150 105 -- 25 20 4 2 2 3 (1)كهرومغناطيسية 

PHY125 150 105 -- 25 20 4 2 2 3 بصريات هندسية 

BGS126 100 70 -- 15 15 3 2 1 2 أسس علم النبات 

PHY127 150 105 -- 25 20 4 2 2 3 استاتيكا ومتجهات 

 لثالث المستوى الثاني                                                                                                الفصل الدراسي ا

 اسم المقرر المقرركود 
عدد الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 نظري

 

 عملي
 

 مجموع
أعمال 

 سنة
 مجموع تحريرى شفهى عملى

PHY235 150 105 -- 25 20 4 2 2 3 ديناميكا حرارية 

PHY236 150 105 -- 25 20 4 2 2 3 بصريات فيزيائية 

MAT237 150 105 -----  45 4 2 2 3 تفاضل وتكامل 

CHE238 150 105 -- 25 20 4 2 2 3 كيمياء عضوية 

 لرابعالمستوى الثاني                                                                                                الفصل الدراسي ا

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 نظري
 
 عملي
 

 مجموع
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

PHY244 150 105 -- 25 20 4 2 2 3 اهتزازات وموجات 

PHY245 150 105 -- 25 20 4 2 2 3 تيار متردد 

PHY246 
معادالت تفاضلية 

 ودوال خاصة 
2 2  --2 30 --- -- 70 100 

PHY247 100 70 -- --- 30 2-  2 2 إحتماالت وإحصاء 

 خامسالمستوى الثالث                                                                                               الفصل الدراسي ال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 نظري

 

 عملي
 

 مجموع
أعمال 

 سنة
 مجموع تحريرى شفهى عملى

PHY355 
فيزياء فلكية 

 وأرصاد جوية
 100 70 - --- 30 2 ــ 2 2

PHY356 150 105 -- 25 20 4 2 2 3 إلكترونيات 

PHY357 150 105 -- - 45 4 2 2 3 فيزياء إحصائية 

PHY358  150 105 -- 25 20 4 2 2 3فيزياء ذرية 
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 وأطياف

PHY359 100 70 -- --- 30 2 ــ 2 2 ديناميكا تحليلية 

 ادسالمستوى الثالث                                                                                              الفصل الدراسي الس

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة

 التقويمدرجات  ساعات التدريس الفعلي 

 نظري

 

 عملي
 

 مجموع
أعمال 

 سنة
 مجموع تحريرى شفهى عملى

PHY365 
 150 105 -- - 45 4 2 2 3 (1)ميكانيكا الكم 

PHY366 150 105 -- 25 20 4 2 2 3 فيزياء نووية 

PHY367 
النظرية النسبية 

 الخاصة
3 2 2 4 45 - -- 105 150 

PHY368 150 105 -- 25 20 4 2  2 3 فيزياء جوامد 

 لسابعالمستوى الرابع                                                                                                الفصل الدراسي ا

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 نظري
 
 عملي
 

 مجموع
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

PHY475   100 70 - --- 30 2  - 2 2 فيزياء الليزر 

PHY476E1   فيزياء المواد 
PHY476E2   دوائر منطقية ورقمية 
PHY476E3   دوائر الكترونية متقدمة 

3 2 2 4 20 25 -- 105 150 

PHY477E1       نماذج نووية 
PHY477E2       أشباه موصالت 
PHY477E3        فيزياء اشعاعية 

3 2 2 4 20 25 -- 105 150 

PHY478 100 70 -- 15 15 3 2 1 2 سس علم الحيوانأ 

BGS479 100 70 -- 15 15 3 2 1 2 جيولوجية عامة 

 الثامنالمستوى الرابع                                                                                                 الفصل الدراسي  

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 نظري
 
 عملي
 

 مجموع
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

PHY486 
 ديناميكا كهربية

2 2  -2 30 --- - 70 100 

PHY487 
 فى التخصص  قراءات
 اإلنجليزية اللغة ب

2 2  ---2 30 --- -- 70 100 

CHE488 150 105 -- 25 20 4 2 2 3 كيمياء فيزيائية 

PHY489E1      بصريات الكترونية 
PHY489E2       فيزياء حيوية 

PHY489E3       فيزياء حسابية 

3 2 2 4 20 25 -- 105 150 

PHY4810E1  تطبيقات ميكانيكا الكم 
PHY4810E2  تطبيقات علوم النانو 

3 2 2 4 20 25 -- 105 150 

 المتطلبات السابقة للمقررات

ـــم المقرر ــ ـــم المقرر المتطلب السابق إسـ ــ  المتطلب السابق إسـ

 ديناميكا حرارية فيزياء إحصائية حراره ديناميكا حرارية

 إحصائية فيزياء  (1)ميكانيكا الكم  بصريات هندسية بصريات فيزيائية

 ذرية وأطياف فيزياء نووية (2)كهرومغناطيسية  إلكترونيات

 ديناميكا تحليلية النظرية النسبية الخاصة (2)كهرومغناطيسية  ديناميكا كهربية

 ذرية وأطياف  فيزياء الليزر   خواص مادة  اهتزازات وموجات

 فيزياء احصائية فيزياء جوامد (1) كهرومغناطيسية تيار متردد
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تخصوص ( اإلعودادى والثوانوى)لبرنامج بكالوريوس العلوم والتربيوة  الخطة الدراسيةالمقررات التخصصية فى ( 51)مادة 
 (إنجليزى)الكيمياء 

 الفصل الدراسي األول                                                                             المستوى األول                                              

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 

 (أسبوعيا  )
 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 فصلية
 مجموع تحريرى شفهى عملى

CHE114  150 105-  25 20 4 2 2 3 (1)كيمياء عامة 

PHY115 150 105-  25 20 4 2 2 3 خواص مادة وحرارة 

BIO116 100 70-  15 15 3 2 1 2 أسس علم النبات 

MAT117 100 70- -  30 2-  2 2 جبر 

 ول                                                                                       الفصل الدراسي الثاني المستوى األ

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 فصلية

 مجموع تحريرى شفهى عملى

CHE124  150 105 25-  20 3-  3 3 (2)كيمياء عامة 

CHE125  150 105-  25 20 4 2 2 3 (1)كيمياء عضوية 

CHE126  طرق التحليل الحجمي
 والوزني

2 1 2 3 15 15  -70 100 

PHY127 150 105-  25 20 4 2 2 3 بصريات هندسية وصوت 

BGS128 100 70-  15 15 3 2 1 2 أسس علم الحيوان 

 الفصل الدراسي الثالث                                                                                             المستوى الثاني                              

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 فصلية

 مجموع تحريرى شفهى عملى

CHE235  150 105-  25 20 4 2 2 3 (2)كيمياء عضوية 

CHE236 150 105-  25 20 4 2 2 3 ديناميكا حرارية 

CHE237  كيمياء المجموعات 

 الرئيسية
3 3  -3 45  - -105 150 

CHE238 150 105- -  45 3 - 3 3 طرق التحليل الطيفي 

 المستوى الثاني                                                                               الفصل الدراسي الرابع

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 فصلية

 مجموع تحريرى شفهى عملى

CHE244 
ميكانيكية 

 التفاعالت العضوية
3 3 - 3 45  - -105 150 

CHE245 150 105-  25 20 4 2 2 3 كيمياء كهربية 

CHE246 150 105-  25 20 4 2 2 3 الكيمياء الحركية 

CHE247  كيمياء العناصر

 اإلنتقالية
3 2 2 4 20 25  -105 150 

BGS248 100 70-  15 15 3 2 1 2 جيولوجيا عامة 

 المستوى الثالث                                                                                         الفصل الدراسي الخامس

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 فصلية

 مجموع تحريرى شفهى عملى
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CHE355 
كيمياء المركبات غير 

 متجانسة الحلقة
3 2 2 4 20 25  -105 150 

CHE356 100 70- -  30 2 - 2 2 الكيمياء الصناعية 

CHE357 150 105-  25 20 4 2 2 3 الكيمياء التناسقية 

CHE358  الكيمياء الكهربية

 التحليلية
2 2 - 2 30  - -70 100 

CHE359E1  الكيمياء الفيزيائية
 للبوليمرات

CHE359E2  كيمياء المنتجات
 الطبيعية

CHE359E3  الكيمياء العالجية 
CHE359E4 كيمياء األصباغ 
CHE359E5  التماثل ونظرية

 المجموعات

2 2 - 2 30  - -70 100 

 الفصل الدراسي السادس                            المستوى الثالث                                                                   

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 فصلية
 مجموع تحريرى شفهى عملى

CHEM365 150 105-  25 20 4 2 2 3 الكيمياء الحيوية 

CHEM366 
عضوية ء كيميا
 طيفية

2 2  -2 30  - -70 100 

CHEM367  كيمياء الحفز
 والسطوح

3 2 2 4 20 25  -105 150 

CHEM368  قراءات فى

اللغة بالتخصص 
 اإلنجليزية

2 2  -2 30  - -70 100 

CHE369E1 الكيمياء البيئية 

CHE369E2  الالنثانيدات
 واألكتينيدات

CHE369E3  ميكانيكية التفاعالت

 غير العضوية

2 1 2 3 15 15  -70 100 

 المستوى الرابع                                                                                      الفصل الدراسي السابع

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 

 (أسبوعيا  )
 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 فصلية
 مجموع تحريرى شفهى عملى

CHE475 100 70- -  30 2-  2 2 كيمياء البوليمرات 

CHE476 100 70- -  30 2-  2 2 كيمياء الكم 

CHE477 100 70- -  30 2-  2 2 كيمياء الحالة الصلبة 

CHE478 100 70- -  30 2-  2 2 التحليل باستخدام األجهزة 

CHE479E1 كيمياء البتروكيمياويات 
CHE479E2 كيمياء النانو 

CHE479E3  الكيمياء غير العضوية

 الحيوية

CHE479E4 الكيمياء العضوفلزية 

CHE479E5 كيمياء تحليلية متقدمة 

2 2  -2 30  - -70 100 

 الفصل الدراسي الثامن                            المستوى الرابع                                                        

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم (أسبوعيا  )ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 فصلية
 مجموع تحريرى شفهى عملى
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CHE486 
كيمياء التآكل 
 وطرق الجماية

3 2 2 4 20 25  -105 150 

CHE487 
كيمياء نووية 

 وإشعاعية

2 2 
 -

2 30 
 - -70 100 

CHE488 100 70- -  30 2-  2 2 مياء حاسوبيةكي 

CHE489E1 الحالة الغروانية 

CHE489E2 الطيف الجزيئي 
CHE489E3  طرق الفصل
 الكروماتوجرافي

 CHE489E4كيمياء ضوئية 

2 1 2 3 15 15  -70 100 

PHY4810 
كهربية 

ومغناطيسية 
 ودوائر الكترونية

3 2 2 4 20 25  -105 150 

 التطلبات السابقة

ـــم المقرر ــ  السابق المتطلب اسم المقرر المتطلب السابق إسـ

 كيمياء العناصر اإلنتقالية الكيمياء البيئية (1)كيمياء عامة  (2)كيمياء عامة 

 كيمياء العناصر اإلنتقالية الالنثانيدات واألكتينيدات (1)كيمياء عامة  (1)كيمياء عضوية 

 طرق التحليل الحجمي والوزني
 (1)كيمياء عامة 

ميكانيكية التفاعالت غير 
 العضوية

 العناصر اإلنتقاليةكيمياء 

 (1)كيمياء عضوية  (2)كيمياء عضوية 
الكيمياء غير العضوية 

 الحيوية
 كيمياء العناصر اإلنتقالية

 كيمياء العناصر اإلنتقالية الكيمياء العضوفلزية (1)كيمياء عامة  ديناميكا حرارية

 كيمياء العناصر اإلنتقالية التماثل ونظرية المجموعات (1)كيمياء عامة  كيمياء المجموعات الرئيسية

 كيمياء البوليمرات الكيمياء الفيزيائية للبوليمرات طرق التحليل الحجمي والوزني طرق التحليل الطيفي

 (2)كيمياء عضوية  ميكانيكية التفاعالت العضوية
 كيمياء المنتجات الطبيعية

كيمياء المركبات غير 

 متجانسة الحلقة

 حراريةديناميكا  كيمياء كهربية
 الكيمياء العالجية 

كيمياء المركبات غير 
 متجانسة الحلقة

 ديناميكا حرارية الكيمياء الحركية
 كيمياء األصباغ

كيمياء المركبات غير 
 متجانسة الحلقة

 كيمياء البوليمرات كيمياء البتروكيمياويات كيمياء المجموعات الرئيسية كيمياء العناصر اإلنتقالية

 كيمياء الحالة الصلبة كيمياء النانو (1)كيمياء عامة  المعلومات فى التخصصنظم وتكنولوجيا 

 الكيمياء الحيوية
كيمياء المركبات غير متجانسة 

 الحالة الغروانية الحلقة
 كيمياء الحفز و السطوح

 كيمياء الكم الطيف الجزيئي (2)كيمياء عضوية  كيمياء المركبات غير متجانسة الحلقة

 كيمياء عضوية طيفية 
كيمياء المركبات غير متجانسة 

 طرق الفصل الكروماتوجرافي الحلقة
 التحليل باستخدام األجهزة

 التحليل باستخدام األجهزة كيمياء تحليلية متقدمة ديناميكا حرارية الكيمياء الصناعية

 الطيفيطرق التحليل  كيمياء ضوئية الكيمياء الحركية كيمياء الحفز و السطوح

 ( 1)كيمياء عامة  كيمياء الكم كيمياء العناصر اإلنتقالية الكيمياء التناسقية

 الكيمياء الكهربية التحليلية
طرق التحليل الطيفي و كيمياء 

 كهربية
 كيمياء الحالة الصلبة

 كيمياء العناصر اإلنتقالية

 (1)كيمياء عامة  كيمياء نووية وإشعاعية (2)كيمياء عضوية  كيمياء البوليمرات

 كيمياء الكم كيمياء حاسوبية كيمياء كهربية كيمياء التآكل وطرق الحماية

   طرق التحليل الطيفي التحليل باستخدام األجهزة
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 لبرنوامج بكوالوريوس العلووم والتربيوة تخصوص العلووم البيولوجيوة الخطوة الدراسويةالمقررات التخصصوية فوى ( 57)مادة 
 (إنجليزى)

 األولالمستوى األول                                                                                                  الفصل الدراسي                         

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم (أسبوعيا  )ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 مجموع تحريرى شفهى عملى سنة

BGS114  1الفقاريات (Z) 3 2 2 4 20 25  -105 150 

BGS115 
بيولوجية جسم 

 (Z) االنسان
3 2 2 4 20 25  -105 150 

BGS116 تشريح نبات (B) 3 2 2 4 20 25  -105 150 

BGS117 جيولوجيا عامة (G) 2 2 - 2 30 -  -70 100 

CHE118  100 70 - 15 15 3 2 1 2 1عامةكيمياء 

 ي الثانيالمستوى األول                                                                                                    الفصل الدراس

عدد الساعات  اسم المقرر كود المقرر
 المعتمدة

 التقويمدرجات  (أسبوعيا  )ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

BGS124 2الفقاريات (z) 3 2 2 4 25 20  -105 150 

BGS125 
تقنية + انسجة 

 (z) مجهرية
2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS126 
 مورفولوجي نبات

(B) 
3 2 2 4 25 20  -105 150 

BGS127 
 صخور رسوبية

(G) 
2 1 2 3 15 15  -70 100 

PHY128 
اهتززات وموجات 

 وحرارة
3 2 2 4 20 25 - 105 150 

 الثالثالمستوى الثاني                                                                                                 الفصل الدراسي 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم (أسبوعيا  )الفعلي ساعات التدريس 

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

BGS235 حبليات (z) 3 2 2 4 20 25  -105 150 

BGS236 نبات تقسيمي (B) 2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS237 بكتيريا+ فيروسات(B) 3 2 2 4 20 25  -105 150 

PHY238 
كهربية ومغناطيسية 
 وبصريات هندسية

3 2 2 4 20 25 - 105 150 

 الفصل الرابع                    المستوى الثانى                                                                                                               

عدد الساعات  اسم المقرر كود المقرر
 المعتمدة

الفعلي ساعات التدريس 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

BGS244 
+ علم الخلية 

 بيولوجيا جزيئية

(z) 

3 2 2 4 20 25  -105 150 

BGS245 
 1 فسيولوجيا النبات

(B) 
2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS246 
ات فطري

وفسيولوجيا كائنات 
 (B) دقيقة

3 2 2 4 20 25  -105 150 
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 الفصل الدراسي الخامس                                               المستوى الثالث                                                                         

 قرراسم الم كود المقرر
عدد الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

أعمال  مجموع عملي نظري
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

BGS355 
 فسيولوجي حيوان

(z) 
2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS356 بيئة نباتية (B) 2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS357E1  بلورات ومعادن (G) 

BGS357E2  فلك (G) 
 BGS357E3  يولوجيا تركيبيةب (G) 

2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS358E1 ميكربيولوجيا تطبيقية 

(B) 
BGS358E2 زراعة +هندسة وراثية
 (B) انسجة نباتية

2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS359 تشريح مقارن (Z) 2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS3510 
 قراءات فى التخصص
 باللغة االنجليزية 

2 2 - 2 
30  - -

70 100 

 سادسالمستوى الثالث                                                                                               الفصل الدراسي ال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 التقويمدرجات 

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

BGS365 اجنة (z) 3 2 2 4 20 25  -105 150 

BGS366E1 بيئة حيوان (z)  
BGS366E2 وراثة حيوان(z) 
BGS366E3 احياء مائية (z) 

2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS367 طحالب (B) 2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS368 
فسيولوجيا 

 (B)  2النبات
2 1 2 3 15 15  -70 100 

BGS369 جيوفيزياء (G) 2 1 2 3 15 15  -70 100 

 ابعالمستوى الرابع                                                                                              الفصل الدراسي الس

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم (أسبوعيا  )ساعات التدريس الفعلي 

أعمال  مجموع تطبيقات عملي نظري
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

BGS475 
 علم الحشرات

(Z) 
3 2 2  -4 20 25  -105 150 

BGS476 

ارشجونيات 

 تطور نبات+ 
(B) 

3 2 2  -4 20 25  -105 150 

BGS477E1  نبات

 (B)اقتصادي
BGS477E2  فسيولوجيا

 نبات 

2 1 2  -3 15 15  -70 100 

BGS247 
صخور نارية 

 (G) ومتحولة
2 1 2 3 15 15  -70 100 

CHE248  100 70-  15 15 3 2 1 2   2عامةكيمياء 
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 (B)متقدم                     
BGS477E3  تكنولوجيا

 (B)حيوية

BGS478 
حفريات 
 (G) وطبقات

2 1 2  -3 15 15  -70 100 

CHE479 100 70-  15 15 3-  2 1 2 كيمياء حيوية 

 لثامنمستوى الرابع                                                                                                  الفصل الدراسي اال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم (أسبوعيا  )ساعات التدريس الفعلي 

مجمو تطبيقات عملي نظري
 ع

أعمال 
 سنة

تحرير شفهى عملى
 ى

 مجموع

BGS486 
 تطور عضوي

(Z) 
1 1  - -1 15  - -35 50 

BGS487E1 بيولوجيا اشعاعية  
                     (z) 

BGS487E2 حشرات متقدم 
 

BGS487E3  فسيولوجي حيوان 
 (z)مقارن                     

BGS487E4 حيوان +سلوك حيوان 

 (z)اقتصادي                    

2 

1 2 - 3 15 15  -70 100 

2 - - 2 30  - -70 100 

BGS488 
وراثة خلوية 

 (B)وجزيئية
2 1 2  -3 15 15  -70 100 

BGS489 
+ طفيليات 
 (z)مناعة

3 2 2 
 -

4 20 25  -105 150 

BGS4810 
تصنيف 

 (B)فلورة+زهري
3 2 2 

 -
4 20 25  -105 150 

 

 المتطلبات السابقة

 متطلب سابق اسم المقرر متطلب سابق اسم المقرر

 وراثة حيوان 1الفقاريات  2الفقاريات
+ علم الخلية 

 بيولوجيا جزيئية

 حبليات تشريح مقارن 1-فسيولوجيا النبات 2-فسيولوجيا النبات

 علم الحشرات  حشرات متقدم بيولوجية جسم االنسان فسيولوجي حيوان 

 ميكربيولوجيا تطبيقية
فطريات وفسيولوجيا 

 كائنات دقيقة
 فسيولوجي حيوان مقارن

  بيولوجية جسم

 االنسان 

  فسيولوجي حيوان 

 فسيولوجيا نبات متقدم
 1-فسيولوجيا النبات
 2-فسيولوجيا النبات

 احياء مائية 

 1الفقاريات 

 2الفقاريات 

 حبليات 

 تكنولوجيا حيوية تشريح نبات+مورفولوجي نبات تقسيمي
فطريات وفسيولوجيا 

 كائنات دقيقة

 وراثة خلوية وجزيئية زراعة انسجة نباتية+هندسة وراثية تشريح نبات+مورفولوجي فلورة+تصنيف زهري

 اجنة 
بيولوجيا + علم الخلية 

 جزيئية
 - -
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تخصوص ( اإلعودادى والثوانوى)برنامج بكالوريوس العلوم والتربيوة الخطة الدراسية لالمقررات التخصصية فى ( 51)مادة 
 (إنجليزى) رياضياتال

 الفصل الدراسي األول                                                         المستوى  األول                                                               

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

MAT114  150 105-  - 45 4 2 2 3 ( 1)الحسبان 
MAT115 150 105-  - 45 4 2 2 3 جبر 

MAT116  150 105-  - 45 4 2 2 3 (1)ديناميكا 
MAT117  150 105-  - 45 4 2 2 3 (1)استاتيكا 

 لثانيالمستوى األول                                                                                                 الفصل الدراسي ا

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

MAT124  150 105-  - 45 4 2 2 3 (2)حسبان 
MAT125  150 105-  - 45 4 2 2 3 ( 2)ديناميكا 
MAT126  150 105-  - 45 4 2 2 3 ( 2)استاتيكا 
MAT127  100 70- -  30 2-  2 2 هندسة تحليلية 
PHY128 150 105-  25 20 4 2 2 3 خواص مادة وحرارة 

 ثالمستوى الثاني                                                                                            الفصل الدراسي الثال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

MAT235  150 105-  - 45 4 2 2 3 (3)حسبان 
MAT236  مقدمة في نظرية  العدد

 والمنطق 
3 2 2 4 45 -  -105 150 

PHY237   كهربية ومغناطيسية
 وتيار متردد

3 2 2 4 20 25  -105 150 

MAT238 150 105-  - 45 4 2 2 3 مقدمة في االحصاء 
 رابعالمستوى الثاني                                                                                               الفصل الدراسي ال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

الفعلي ساعات التدريس 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

MAT244 
فلسفة وتاريخ 
 2 - 2 2 الرياضيات 

30  - -70 100 

MAT245 100 70- -  30 2-  2 2 نظرية الزمر 

MAT246 
ى التخصص قراءات ف

 باللغة اإلنجليزية
2 2  -2 30  - -70 100 

MAT247  100 70- -  30 3 2 1 2 تحليل حقيقي 
MAT248  150 105-  - 45 4 2 2 3 هندسة تحليلية 

 خامسالمستوى الثالث                                                                                               الفصل الدراسي ال

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

MAT355 100 70- -  30 4 2 2 2 تحليل عددي 
MAT356 100 70- -  30 2-  2 2 توبولوجي 
MAT357 100 70- -  30 2-  2 2 هندسة فراغية 
MAT358 100 70- -  30 2-  2 2 معادالت تفاضلية 
CHE359 100 70-  15 15 3 2 1 2 كيمياء فيزيائية 

MAT3510E1  معادالت تفاضلية 
 جزئية                      

MAT3510E2 معادالت تكاملية 
2 1 2 3 30  - -70 100 

 الفصل الدراسي السادس              المستوى الثالث                                                                              

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

MAT365 100 70- -  30 2 - 2 2 جبر خطي 
MAT366  100 70- -  30 2 - 2 2 ديناميكا تحليلية 
MAT367 100 70- -  30 2 - 2 2 موائع 
MAT368  برمجيات للتطبيقات

الرياضية 
2 2 - 2 

30  - -70 100 
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 واالحصائية
MAT369E1 النظرية  

 (1)الكهرومغناطيسية                  
MAT369E2  ميكانيكا الجسم 

 الجامد                     

2 2 - 2 

30  - -70 100 

MAT3610E1 هندسة تفاضلية 
MAT3610E2  نظرية الرسم 

 اليياني                      
2 2 - 2 

30  - -70 100 

 السابعالمستوى الرابع                                                                                                 الفصل الدراسي 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

 الساعات
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

MAT475  نظريات الحلقات
 والحقول 

2 2  -2 30  - -70 100 

MAT476 100 70- -  30 2-  2 2 بحو  العمليات 
MAT477  100 70- -  30 2-  2 2 االحتماالت 

MAT478E1 نظرية االضطراب 
MAT478E2 هندسة جبرية 

2 2  -2 30  - -70 100 

MAT479E1 تحليل احصائي 
MAT479E2 إحصاء استداللي 

2 2  -2 
30  - -70 100 

 الدراسي الثامنالمستوى الرابع                                                                                              الفصل 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

أعمال  مجموع عملي نظري
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

MAT486 100 70- -  30 2-  2 2 تحليل دالي 
MAT487 100 70- -  30 2-  2 2 ميكانيكا الكم 

MAT488E1 رياضيات حيوية 
MAT488E2  النظرية 

 (2)الكهرومغناطيسية                      
2 2  -2 

30  - -70 100 

MAT489 100 70- -  30 2-  2 2 تحليل مركب 
MAT4810E1 النظرية السببية 

MAT4810E2 المرونة 
2 2  -2 30  - -70 100 

CHE4811 100 70-  15 15 3 2 1 2 اء عامة يكيم 
 المتطلبات السابقة

 المتطلبات السابقة اسم المقرر
 1حسبان  2حسبان 
 2حسبان  3حسبان 
 1ديناميكا  2ديناميكا 
 1استاتيكا 2استاتيكا

 (1)النظرية الكهرومغناطيسية  (2)النظرية الكهرومغناطيسية 
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 تخصوص الرياضوويات (اإلبتودائى)لبرنوامج الليسوانس فوى العلووم والتربيوة  الخطوة الدراسويةالمقوررات التخصصوية فوى ( 51)موادة 
 (إنجليزى)
 

 الفصل الدراسي األول                                                                                                                             المستوى األول        

 المقرراسم  كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 

 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

MAT114  100 70- -  30 2-  2 2 (1)حسبان 

MAT115  100 70- -  30 2-  2 2 (1)جبر 

MAT116 
مقدمة في الحاسب 

 اآللي
2 1 2 3 15 15  -70 100 

CHE117 150 105-  25 20 4 2 2 3 كيمياء عامة 

CUR118  مهارات حركية

 وموسيقية
2 1 2 3 15 15 - 70 100 

CHE119  تطبيقات الكيمياء فى
 الحياة

2 2  -2 30  - -70 100 

 الفصل الدراسي الثانيالمستوى األول                                                                                   

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

MAT124  100 70-  15 15 3 2 1 2 (2)حسبان 

MAT125 
هندسة تحليلية 

 مستوية
2 1 2 3 15 15  -70 100 

MAT126 100 70-  15 15 3 2 1 2 تاريخ رياضيات 

PHY127 150 105-  25 20 4 2 2 3 خواص مادة وحرارة 

CUR128 100 70 - 15 15 3 2 1 2 مهارات يدوية وفنية 

BGS129 
تطبيقات علم االحياء 

 فى الحياة
2 2  -2 

30  - -70 100 

 
 الفصل الدراسي الثالث                                            المستوى الثاني                                    

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 

 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

MAT235  150 105- -  45 4 2 2 3 استاتيكا 

MAT236  100 70- -  30 2-  2 2 إحصاء وصفي 

MAT237  100 70- -  30 2-  2 2 هندسة فراغية 

CHE238 150 105-  25 20 4 2 2 3 كيمياء فيزيائية 

CUR239 100 70 - 15 15 3 2 1 2 دراما ومسرح طفل 

PHY2310 
تطبيقات علم 
 الفيزياء فى الحياة

2 2  -2 
30  - -70 100 

 الفصل الدراسي الرابع                                                                              المستوى الثاني      

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

MAT244  150 105- -  45 4 2 2 3 (2)جبر 

MAT245 
معادالت تفاضلية 

(1) 
2 2  -2 30  - -70 100 

MAT246 100 70- -  30 2-  2 2 ديناميكا 

MAT247 150 105- -  45 4 2 2 3 برمجيات حاسب 

ARB248 100 70- -  30 2-  2 2 أدب طفل 

PHS249 
مهارات التفكير 

 النقدى
1 1  -1 

15  - -35 50 
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 الثالث                                                                                    الفصل الدراسي الخامسالمستوى 

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 

 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

MAT355  150 105- -  45 4 2 2 3 (3)جبر 

MAT356 100 70- -  30 2-  2 2 احتماالت 

MAT357 150 105- -  45 4 2 2 3 2 معادالت تفاضلية 

 MAT358E1 موائع

 MAT358E2 نسبية
2 2  -2 30  - -70 100 

HIS359  تاريخ مصر
 المعاصر

2 2  -2 30  - -70 100 

 الفصل الدراسي السادس                                                                       المستوى الثالث              

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

MAT365 100 70- -  30 2-  2 2 هندسة تحويالت 

PHY366  150 105- -  45 4 2 2 3 ومغناطيسيةكهربية 

 MAT367E1    مرونة
جسم جاسئ      MAT367E2 

2 2  -2 30  - -70 100 

MAT368  100 70- -  30 2-  2 2 ميكانيكا كم 

GEO369 100 70- -  30 2-  2 2 جغرافيا مصر 

 
 الفصل الدراسي السابع                                                               المستوى الرابع                     

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 

 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 
 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

MAT475 100 70- -  30 2-  2 2 توبولوجي 

MAT476 100 70- -  30 2-  2 2 هندسة مسلمات 

MAT477 150 105- -  45 4 2 2 3 بحو  عمليات 

MAT478E1 تحليل مركب 
MAT478E2 ميكانيكا الفضاء والفلك 

2 2 
 -2 

30  - -70 100 

MAT479  تطبيقات
الرياضيات فى 

 الحياه
2 2  -2 30  - -70 100 

 
 الفصل الدراسي الثامن                                                                      المستوى الرابع            

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات التدريس الفعلي 

 (أسبوعيا  )

 درجات التقويم

 مجموع عملي نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

MAT486 100 70- -  30 2-  2 2 إحصاء تحليلي 

MAT487 100 70- -  30 2-  2 2 تحليل عددي 

MAT488 100 70- -  30 2-  2 2 تحليل دالى 

(4)جبر     MAT489E1 

 MAT489E2    ديناميكا تحليلية

2 2 
 -2 

30  - -70 100 

 المتطلبات السابقة

 المتطلبات السابقة اسم المقرر

 3جبر 4جبر 

 2جبر  3جبر 

 1جبر 2جبر 

 1معدالت تفاضلية  2معادالت تفاصلية 

 1حسبان  2حسبان 
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 تخصووص العلوووم (اإلبتوودائى)لبرنووامج البكوالوريوس فووى العلوووم والتربيوة  الخطووة الدراسوويةالمقووررات التخصصووية فوى ( 11)موادة 
 (إنجليزى)

 الفصل الدراسي األول                        المستوى األول                                                                 

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيقات نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

CHE114 150 105-  25 20 4 2 2 3 (1) كيمياء عامة 

PHY115 150 105-  25 20 4 2 2 3 خواص مادة 

BGS116 
+ الفقاريات 

  Zحبليات
2 1 2 3 15 15 - 70 100 

CUR117  مهارات حركية

 وموسيقية
2 1 2 3 15 15 - 70 100 

CHE118  تطبيقات الكيمياء فى
 الحياة

2 2  -2 30  -- 70 100 

 األول                                                                                          الفصل الدراسي الثاني   المستوى

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيقات نظري
أعمال 
 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

CHE124 50 35 - - 15 1 - 1 1 (2) كيمياء عامة 

PHY125 150 105-  25 20 4 2 2 3 حرارة 

PHY126 100 70-  15 15 3 2 1 2 بصريات هندسية 

BGS127 
مورفولوجية 

  Bالنبات
2 1 2 3 15 15 - 70 100 

BGS128 جيولوجية عامةG  1 1 - 1 15 - - 35 50 

CUR 129 100 70 - 15 15 3 2 1 2 مهارات يدوية وفنية 

BGS1210 
تطبيقات علم االحياء 

 فى الحياة
2 2  -2 30  -- 70 100 

  المستوى الثاني                                                                                           الفصل الدراسي الثالث

 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيقات نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

CHE235  150 105-  25 20 4 2 2 3 (1)عضوية كيمياء 

PHY236  150 105-  25 20 4 2 2 3 كهرومغناطيسية 

BGS237 
فسيولوجيا 
  Zالحيوان

2 1 2 3 15 15 - 70 100 

BGS238E1 معادن+ البلورات 

BGS238E2 مورد األرض 
2 1 2 3 15 15 - 70 100 

CUR 239 100 70 - 15 15 3 2 1 2 دراما ومسرح طفل 

PHY2310  تطبيقات علم

 الفيزياء فى الحياة
2 2  -2 30  - 70 100 

 الفصل الدراسي الرابع              المستوى الثاني                                                                        

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيقات نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

CHE244 150 105-  25 20 4 2 2 3 الكيمياء التحليلية 

PHY245 150 105-  25 20 4 2 2 3 بصريات هندسية 

BGS246  فسيولوجى نباتB 2 1 2 3 15 15  70 100 

ARB247 100 70 - - 30 2 - 2 2 أدب طفل 

PHS248  مهارات التفكير

 النقدى
1 1 - 1 15 - - 35 50 
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 الفصل الدراسي الخامسالمستوى الثالث                                                                                       

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيقات نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

CHE355  100 70 - 15 15 3 2 1 2 (2)كيمياء عضوية 

CHE356 
كيمياء الجدول 

 الدوري
2 2 - 2 20  -10 70 100 

PHY357 100 70 10-  20 2-  2 2 ديناميكا حرارية 

PHY358 100 70-  15 15 3 2 1 2 بصريات فيزيائية 

BGS359 ميكروبيولوجيB 2 1 2 3 15 15 - 70 100 

BGS3510 فلكG 1 1 - 1 15 - - 35 50 

HIS3511  تاريخ مصر

 المعاصر
2 2 - 2 30 - - 70 100 

 الفصل الدراسي السادس                                                                   المستوى الثالث                  

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيقات نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

CHE365 
البوليمرات و 

 األصباغ
2 2 - 2 20  -10 70 100 

CHE366 
كيمياء فيزيائية 

 (1)تطبيقية 
3 2 2 4 20 25  -105 150 

PHY367 100 70  15 15 3 2 1 2 هتزازات وموجاتا 

PHY368 100 70 - 15 15 3 2 1 2 تيار متردد 

BGS369 
بيولوجية + خلية 

  Zأجنة+ جزيئية 
2 1 2 3 15 15 - 70 100 

BGS3610 
تصنيف + طحالب 
  Bنبات

2 1 2 3 15 15 - 70 100 

GEO3611 100 70 --  30 2-  2 2 جغرافيا مصر 

 المستوى الرابع                                                                                        الفصل الدراسي السابع

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيقات نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

CHE475E1   كيمياء الجزيئات
 الحيوية

CHE475E2  كيمياء المنتجات
 الطبيعية

2 2 - 2 20  -10 70 100 

BGS476 الصخورG  2 1 2 3 15 15 - 70 100 

PHY477E1 فيزياء فلكية 
PHY477E2 أرصاد جوية 
PHY477E3 فيزياء حيوية 

2 2 - 2 20  -10 70 100 

BGS478 
+ حشرات 
  Zطفيليات

2 1 2 3 15 15 - 70 100 

MAT479  تطبيقات الرياضيات

 فى الحياه
2 2 - 2 30  -- 70 100 

 الفصل الدراسي الثامن           المستوى الرابع                                                                             

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 درجات التقويم ساعات التدريس الفعلي 

 مجموع تطبيقات نظري
أعمال 

 سنة

 مجموع تحريرى شفهى عملى

CHE486E1 الكيمياء البيئية 
CHE486E2 التلو  الكيميائي 

1 1 - 1 15 - - 35 50 

CHE487 
تطبيقية كيمياء 
 (2)فيزيائية 

3 2 2 4 20 25 - 105 150 

PHY488 50 35 5 - 10 1 - 1 1 فيزياء حديثة 

BGS489 وراثةB  1 1 - 1 15 - - 35 50 

BGS4810  بيئة نباتيةB  1 1 - 1 15 - - 35 50 
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 توصيف المقررات وأهدافها وعالقاتها باإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات الخريج: باب الثالثال
 العامةالمقررات ( 16)مادة 

 
 برنامج ومواصفات الخريجالمرجعى للالفكرى إلطار عكس ابما يالعامة  توصيف المقرر متضمنا أهدافه اسم المقرر

 مهنة التعليمأخالقيات 

  وكيفيتتتتة ممارلتتتته لم تتتتته  المعلتتتت  فتتتى منتومتتتتة التعلتتتي أخالقيتتتات م نتتتتة التعلتتتي  وأدوار محوريتتتتة متتتتكع معرفيتتتتا متتتع
، كمتتتتتتا يوضتتتتتتتم مكونتتتتتتات منتومتتتتتتة م نتتتتتتتة التعلتتتتتتي  متتتتتتتع حيتتتتتت  المتتتتتتتدخالت فتتتتتتى نطتتتتتتار متتتتتتتع ا خالقيتتتتتتات والقتتتتتتتي 

 .والعمليات والمخرجات
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
 المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلميةشارك في حل ي. 
 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة 

ومراحتتتل علتتتت  نفتتتس النمتتتتو فتتتي المتتتتدارس (مف تتتو ، اهميتتتة، اهتتتتداف)مف تتتو  علتتتت  نفتتتس النمتتتتو  متتتتمكع معرفيتتتا متتتتع  علم نفس النمو
 .المختلفه، واالضطرابات المتعلقه بكل مرحله نمائية، وكيفية عالج ا

 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية 

االتجاهات المعاصرة فىى 
 علم النفس التربوى

  المنتتتتتاهج ، المفتتتتتاهي  ، االفتراضتتتتتات : المتتتتتذاهب والنتريتتتتتات المعاصتتتتترة فتتتتتي علتتتتت  التتتتتنفس متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع ،
. ويتضتتتتمع ذلتتتتك التحليتتتتل والنقتتتتد لكتتتتل متتتتذهب للتعتتتترف علتتتتى أوجتتتته التمتتتتا  والقصتتتتور فيتتتتته . اإللتتتت امات والم ختتتتذ 

 لو محاولة الجمع بيع مختلف المذاهب والنتريات في كل متكام
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 

 التربوية للمعلم القيادة
فى الفصل والمدرسة 

 والمجتمع

 والقياديتتتتتة التروبيتتتتتة  تتتتتتف المدرلتتتتتة، والصتتتتتف  لقيتتتتتادةاالداريتتتتتة الالزمتتتتتتة  متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع المفتتتتتاهي  والم تتتتتارات
ومتتتتتتتع فتتتتتتت  تعتتتتتتريف   بالعمليتتتتتتتات االداريتتتتتتتة المختلفتتتتتتة واالتجاهتتتتتتتات االداريتتتتتتتة الحديفتتتتتتة وكتتتتتتتذلك تعتتتتتتتريف   المجتمتتتتتتع 

 .بالمشكالت االدارية التي تعاني من ا المدرلة المصرية، عماًل على تقدي  حلول لعالج ا
 المعلومات واالتصاالت يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا. 
  بنتتتتتك المعرفتتتتة وشتتتتبكات التواصتتتتتل : يتعامتتتتل بم تتتتارة متتتتتع أدوات تكنولوجيتتتتا المعلومتتتتات واالتصتتتتتاالت   ومتتتتع بين تتتتا

 االجتماعى
  يمارس م ارات ندارة الصف 
 يمارس أدواره كقائد للتغيير وباج  فى المدرلة 
 يشارك فى حل مشكالت المجتمع بطرق علمية 

استراتيجيات التعليم 
 النشط

  فتتتتتتتي تخصصتتتتتتته وأنواع تتتتتتتا وأهميت تتتتتتتا واجراءات تتتتتتتا المختلفتتتتتتتتة  التتتتتتتتراتيجيات التعلتتتتتتتي  النشتتتتتتتتطمتتتتتتتتمكع معرفيتتتتتتتا متتتتتتتع
والنتريتتتتتات التتتتتتتي تلتتتتتتتند الي تتتتتتا كتتتتتتل طريقتتتتتتة وتمكينتتتتتته متتتتتع التخطتتتتتتيط لتتتتتتتدريس متتتتتتادة تخصصتتتتتته بتتتتتتالتطبيق علتتتتتتى 

ي والطريقتتتتتتتة طريقتتتتتتة المناقشتتتتتتة والعصتتتتتتف التتتتتتذهن: مجموعتتتتتتة متتتتتتع طتتتتتترق التتتتتتتدريس المعروفتتتتتتة والملتتتتتتتحدفة، مفتتتتتتل
التعتتتتاوني، ولعتتتتتب  العمليتتتتة والطتتتترق االلتتتتتقرائية وااللتتتتتتنباطية ونمتتتتوذا دورة التتتتتعل  والتتتتدراما التعليميتتتتتة والتتتتتعل 

ا دوار وتتتتتدريس االقتتتتتراع والتتتتتتدريس بالتتتتتدمج متتتتع التكنولوجيتتتتتا كالفصتتتتتل المقلتتتتتوب، و يرهتتتتا متتتتتع طتتتتترق التتتتتتدريس  
ب  باإلضتتتتتافة التتتتتى تمكنتتتتته متتتتتع ألتتتتتتاليب ويوتتتتتتف طتتتتترق تتتتتتدريس تراعتتتتتي الفئتتتتتات الخاصتتتتتة المدمجتتتتتتة متتتتتع الطتتتتتال

وأدوات تقتتتتوي  متتتتادة تخصصتتتته التتتتتي تمكنتتتته ليصتتتتبم معلتتتتت  كتتتتفء، متتتتتمكع متتتتع مادتتتتته وطتتتترق تدريلتتتت ا وألتتتتتاليب 
 .تقوي  نواتج تعلم ا

 ُيخطط مواقف، وأنشطة نبداعية للتعلي  والتعل ، تقابل االحتياجات المختلفة للمتعلميع. 
   تنالب طبيعة اللياق والمرحلة التعليميةيلتخد  التراتيجيات تعلي  وتعل. 
   ُينفذ أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة تتمركز حول المتعل 
 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 

 دمج ذوي االحتياجات
 الخاصة

 المعتتتتتارف االلالتتتتتية عتتتتتع عمليتتتتتتة التتتتتدمج التربتتتتتوي الشتتتتتامل ومتطلباتتتتتته ومفاهيمتتتتتة ومراحلتتتتتتة،  متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع
وبتتتتترامج التلتتتتتتكيع التعليمتتتتتي، والبتتتتتترامج االنتقاليتتتتتة ومواءمتتتتتتة او تكييتتتتتتف المنتتتتتاهج كضتتتتتتماع لنجتتتتتا  عمليتتتتتتة التتتتتتدمج 

 .ة في اطار توج ات الدمج الشاملالتربوي، الي جانب اهمية الدمج ومزايا، واعداد معل  التربية الخاص
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 برنامج ومواصفات الخريجالمرجعى للالفكرى إلطار عكس ابما يالعامة  توصيف المقرر متضمنا أهدافه اسم المقرر
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 
 يلتخد  بفاعلية آليات اإلرشاد والتوجيه التربوي وتعديل الللوك الصفي مع زمالئه والمتعلميع 

يم سيكولوجية التعل
 موالتعل

 الفتتتتتتترق بتتتتتتتيع التتتتتتتتعل  و النضتتتتتتتج و اإللتتتتتتتتعداد، قيتتتتتتتاس التتتتتتتتعل ، دور النتريتتتتتتتة اللتتتتتتتلوكية و  متتتتتتتمكع معرفيتتتتتتتا متتتتتتتع
المعرفيتتتتتتة فتتتتتتى بحتتتتتتو  التتتتتتتعل  ، الدافعيتتتتتتة و الممارلتتتتتتتة و التعزيتتتتتتز و التغذيتتتتتتة المرتتتتتتتدة كشتتتتتتروط لعمليتتتتتتة التتتتتتتتعل  

، و الم اريتتتتتتة المعرفيتتتتتتة مفتتتتتتل تكتتتتتويع المفتتتتتتاهي  و التتتتتتذكر و النلتتتتتتياع: الناجحتتتتتة ، ننتقتتتتتتال التتتتتتعل ،و نتتتتتتواتج التتتتتتعل  
 مفل نكتلاب الم ارات الحركية، و الوجدانية مفل تعديل اإلتجاهات ، الطرق المختلفة لتعديل الللوك

  ًيتواصل بلغة عربية لليمة شف يًا وكتابيا 
  ًيتواصل بطريقة لليمة نحدى اللغات ا جنبية شف يًا وكتابيا. 
 تمع المحلييبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمج. 
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 

 التدريس المصغر

 م تتتتارات التتتتتدريس المختلفتتتتة كتتتتالتخطيط والت يئتتتتة والعتتتترا والتقتتتتوي  وتنويتتتتع المفيتتتترات وتوجيتتتته  متتتتمكع معرفيتتتتا متتتتع
التفاعتتتتتتل اللفتتتتتتي بتتتتتتيع المعلتتتتتت  وتالميتتتتتتذه، : االلتتتتتئلة م تتتتتتارة ادارة الفصتتتتتتل الدرالتتتتتتي، ووقتتتتتت الحصتتتتتتة، وم تتتتتتارات

وي  ملتتتتتف انجتتتتتتاز والتعزيتتتتتز، ودمتتتتتج التكنولوجيتتتتتتا، و لتتتتتق التتتتتتدرس، واعتتتتتداد وتنفيتتتتتتذ الواجبتتتتتات البيتيتتتتتتة، واعتتتتتداد وتقتتتتتت
 ويكتلب الفقة في العرا الفعال والتمكع مع التدريس المتميز. التلميذ، اجراءات تنفيذ التدريس

 ُيخطط مواقف، وأنشطة نبداعية للتعلي  والتعل ، تقابل االحتياجات المختلفة للمتعلميع. 
 يلتخد  التراتيجيات تعلي  وتعل  تنالب طبيعة اللياق والمرحلة التعليمية. 
   ُينفذ أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة تتمركز حول المتعل 
 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
 درالات العملية في أداءاته الم نيةُيوتف نتائج ال. 
 يلتخد  بفاعلية آليات اإلرشاد والتوجيه التربوي وتعديل الللوك الصفي مع زمالئه والمتعلميع 

 التربية الدولية

 االلتتتتتس النتريتتتتتتة للتربيتتتتتة الدوليتتتتتة والمفتتتتتاهي  المرتبطتتتتتة ب تتتتتتا، وكتتتتتذلك الوقتتتتتوف علتتتتتى صتتتتتتي   متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع
التربيتتتتة الدوليتتتتة فتتتتي عالمنتتتتتا المعاصتتتتر، واهتتتت  القضتتتتايا الدوليتتتتتة فتتتتي التعلتتتتي ، باالضتتتتافة التتتتتي التعتتتترف علتتتتي واقتتتتتع 

 .التربية الدولية في التعلي  المصري
 ة ملتمرةينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصف. 
 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 

التربية والتنمية 
 المستدامة

  يتطتتتابق هتتتتذا المقتتتترر متتتتع لتتتتابقه متتتتع حيتتتت  ال تتتتدف ونتتتواتج التتتتتعل  فتتتتى توفيتتتتق الصتتتتالت بتتتتيع متتتتا يدرلتتتته الطالتتتتب
وتعميتتتتتق المعلتتتت  متتتتع علتتتتو  تربويتتتتة بقلتتتت  أصتتتتول التربيتتتتة وبتتتتيع متتتتا وضتتتتع متتتتع خطتتتتط تنمويتتتتة لتحقيتتتتق ا لتتتتتدامة 

 .وعى الطالب ببعا القضايا التربوية ذات الصلة بخطط التنمية الملتدامة فى المجتمع المصرى
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 
  نلخ... المواطنة العالمية حقوق االنلاع التربية المدنية : يتبنى مفاهي  التنمية الملتدامة. 
 الم نية ، وأنشطت ا داخل المدرلة ، وخارج ا يل   في برامج التنمية. 

اسياسات المنهج 
 ىالمدرس

 الفكتتتتر الناقتتتد والتتتترأي والرميتتتة حيتتتتال علتتت  المنتتتتاهج ويلتتتتطيع أع يميتتتتز بتتتيع المنتتتتاهج التقليديتتتتة  متتتتمكع متتتتع م تتتارات
والمنتتتتتتاهج الحديفتتتتتتة متتتتتتتع حيتتتتتت  مف تتتتتتتو  ًكتتتتتتال من تتتتتتا وفللتتتتتتتفته ومكوناتتتتتتته والتنتيمتتتتتتتات المن جيتتتتتتة المتنوعتتتتتتتة وأدوار 

ليتتتتتتة والم اريتتتتتتتة المعلتتتتتت  المتتتتتتتعل  واللتتتتتتلبيات واإليجابيتتتتتتات التتتتتتتتي تتحقتتتتتتق لتتتتتتدى المتتتتتتتعل  متتتتتتتع حيتتتتتت  الجوانتتتتتتب العق
عتتتتتتداد المتتتتتواد التعليميتتتتتتة، ويتعتتتتتترف متتتتتتداخل وألتتتتتتاليب  والوجدانيتتتتتة، والقتتتتتتدرة علتتتتتتى المشتتتتتتاركة فتتتتتي بنتتتتتتاء المتتتتتتن ج واا
تطتتتتوير المتتتتتن ج بأشتتتتتكاله المختلفتتتتتة لتتتتواء المطبوعتتتتتة أو االليكترونيتتتتتة، ومزاياهتتتتتا والتمييتتتتز بتتتتتيع متطلبتتتتتات عناصتتتتتر 

 .المن ج واللبيل نلى تحقيق هذه المتطلبات
  م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغييريمتلك 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 
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التقنيات المتكاملة فى 
 التعليم والتعلم 

  التعليميتتتتة التقليديتتتتتة والمتتتتتواد التعليميتتتتة الرقميتتتتتة، ويتعتتتتترف مفتتتتاهي  الواقتتتتتع االفتراضتتتتتي، وتقنيتتتتتة  التقنيتتتتتاتيميتتتتز بتتتتتيع
عتتتتتتزز، والتعلتتتتتتي  الرقمتتتتتتي ومكوناتتتتتتته والتتتتتتتراتيجياته فتتتتتتي التخصتتتتتت ، ويتتتتتتتمكع متتتتتتع تصتتتتتتمي  والتتتتتتتتخدا  الواقتتتتتتع الم

تطبيقتتتتتات وأدوات التعلتتتتتي  الرقمتتتتتي فتتتتتي مواقتتتتتف التعلتتتتتي  والتتتتتتعل  فتتتتتي تخصصتتتتته بتتتتتالمرحلتيع اإلعتتتتتدادي، والفتتتتتتانوي 
و يرهتتتا متتتتع المتتتتواد TeacherTube- Thinglink- Socrative-Participate- Edmodo مفتتتل

 .وتطبيقات الواقع المعزز في التعلي . ت التعل  الرقميةوملتحدفا
 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 

التعليم االليكتروني 
 وتطبيقاته في التخصص

 متتتع حيتتتت  أنواع تتتتا ( التعلتتتي  اإللكترونتتتتيق، الواقتتتتع االفتراضتتتي، وتقنيتتتتة الواقتتتع المعتتتتزز)مفتتتتاهي   متتتتمكع معرفيتتتتا متتتع
ومميزات تتتتا وفوائتتتتتدها وتطبيقات تتتتتا فتتتتي التخصتتتتت ، ويتتتتتتمكع مكتتتتع توتيتتتتتف م تتتتتارات المعلومتتتتات وولتتتتتائل االعتتتتتال  

التتتتتتخدا  أنتمتتتتتة  والتكنولوجيتتتتا فتتتتتي تخطتتتتيط وتنفيتتتتتذ أنشتتتتتطة التعلتتتتي  والتتتتتتعل  تأكيتتتتتدا لنجتتتتا  التتتتتتدريس ويتتتتتتمكع متتتتع
المتتتتتدونات التعليميتتتتتة  -Easyclass نتتتتتتا  التعلتتتتي  : ومواقتتتتع ومنصتتتتتات وتطبيقتتتتتات التعلتتتتتي  االلكترونتتتتتي مفتتتتتل

منصتتتتة  -quizlet تطبيتتتق  -ThingLink الصتتتتور التفاعليتتتة متتتع  -IQuiz موقتتتتع  -EduBlogs عبتتتر 
و يرهتتتتتا متتتتتع ...  ClassDojo تطبيتتتتتق -Google Classroom تطبيتتتتتق -Udemy التعلتتتتي  والتتتتتتدريب 

 .ا دوات، وتطبيقات الواقع المعزز في التعلي 
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 
  الم نية التي تواج هُيجري بحو  فعل لحل المشكالت. 
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 

 الفروق الفردية

 الفرديتتتة فتتتي مواقتتتف التتتتعل    الفتتتروق الفرديتتتة فتتي علتتت  التتتنفس وتطبيتتتق مبتتتاد  مراعتتاة الفتتتروق متتتمكع متتتع مفتتتاهيم
وكتتتتذلك التعتتتترف علتتتتتى االتجاهتتتتات ا لالتتتتية فتتتتتي تفلتتتتير قيتتتتاس الفتتتتتروق الفرديتتتتة متتتتع توتيتتتتتف م تتتتارات الطتتتتتالب 
فتتتتتي تطبيقتتتتتتات قيتتتتتتاس القتتتتتتدرات التخصصتتتتتية وايضتتتتتتا تنميتتتتتتة م تتتتتتارات التفكيتتتتتر التحليلتتتتتتي لتتتتتتدي الطتتتتتتالب ووعتتتتتتي   

 بذات  
 يتمكع مع المعرفة التربوية واتجاهات ا المعاصرة 
 مقومات ال وية الفقافية الوطنية والفقافات ا خرى ىيع. 

االرشاد والتفكر فى 
 الممارسة المهنية

 مف و  الصحة النفلية واالرشاد النفلي، والنتريات النفلية المختلفة، والمفاهي  النفلية  متمكع معرفيا مع
 .وتصنيفات ا، والجوانب النفلية االيجابية، وكيفية تنميت ا

  لتكامل بيع المجاالت المختلفةيتعاوع مع  .زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق ا
  ًيتواصل بلغة عربية لليمة شف يًا وكتابيا 
  ًيتواصل بطريقة لليمة نحدى اللغات ا جنبية شف يًا وكتابيا. 
 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 
  في فرق ومجموعات عمل م نيةيشارك بفاعلية. 

 تقييم التعلم

 وألاليبه، معنى التقوي  وأنواعه: النترية المتضمنة في محتوي هذا المقرر والتي تشمل متمكع معرفيا مع ،
أنواع برامج التقوي  / والحر  علي اكتلاب الطالب التطبيقات التربوية . االختبارات التحصيلية واالختبارات النفلية

كما يلاعد الطالب المعل  على أع يفرق  .ةنعداد االختبارات الموضوعية والمقالية في المدرل، التجميعي والتكويني
لنواتج في مادة  بيع ا هداف التعليمية ونواتج التعل ، ويصنف نواتج التعل  في مجاالت ا المختلفة، ويتقع صيا ة ا
تخصصه، ويختار أدوات صادقة للتقوي  في مادة تخصصه، ويلتخد  التراتيجيات منالبة للتقيي  التكويني 

 للطالب ويعد أمفلة مع ملف االنجاز .تقيي  مع أجل التعل  وتحليع نواتجه الملت دفةوالتجميعي للتعل  وال
 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 
 ه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ايفتخر بانتمائ 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 
 يتمكع مع المعرفة التربوية واتجاهات ا المعاصرة 

مف تتتتو  التربيتتتتة المقارنتتتة واهتتتتداف ا وتف تتتت  الليالتتتات والتتتتنت  التعليميتتتتة لتتتبعا التتتتدول، واخيتتتترا  متتتتمكع معرفيتتتتا متتتع  التربية المقارنه

https://classroom.google.com/u/0/h
https://www.classdojo.com/


201 
 

 برنامج ومواصفات الخريجالمرجعى للالفكرى إلطار عكس ابما يالعامة  توصيف المقرر متضمنا أهدافه اسم المقرر
 .واقع نتا  التعلي  في المجتمع المصري ملاهمه في تطويرة في ضوء بعا الخبرات االجنبيةودرالة 

 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 
 علميةُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب ال. 
 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 

النظرية التربوية فى 
 الفلسفة واالجتماع

  وأهميت تتتتا فتتتتتى بنتتتتاء ليالتتتتتات التعلتتتتي  فتتتتتى نتريتتتتات التربويتتتتتة فتتتتى علتتتتت  الفللتتتتفة واالجتمتتتتتاع المتتتتتمكع معرفيتتتتا متتتتتع
النتريتتتتات التربويتتتتتة المختلفتتتتة فتتتتتى المقتتتترر اكلتتتتتاب  كمتتتتتا يلتتتتت دف متتتتتع ختتتتالل التتتتتتعراا. المجتمعتتتتات المختلفتتتتة

الطالتتتب القتتتتدرة علتتتى ادراك وحتتتتدة المعرفتتتتة والعالقتتتات التكامليتتتتة بتتتيع مجتتتتاالت العلتتتتو  بفروع تتتا المختلفتتتتة والتتتتوعى 
االنتمتتتتاء التتتتوطني، والديمقراطيتتتتة، والتلتتتتامم : ولمقومتتتات ال ويتتتتة الفقافيتتتتة ل متتتتة وكيفيفتتتتة المشتتتتاركة فتتتتى تنميتتتتة قتتتتي 

 .وقبول اآلخر
 يتمكع مع المعرفة التربوية واتجاهات ا المعاصرة 
 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 
  ل ايفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 

 أساسيات البحث التربوى

 منتتتتتتاهج البحتتتتت  العلمتتتتتى وتطبيقات تتتتتتا فتتتتتى حتتتتتتل المشتتتتتكالت التعليميتتتتتة، وأدواتتتتتتته ومتتتتتداخل الجتتتتتتودة  متتتتتتمكع معرفيتتتتتا
عتتتتتداد خطتتتتتة بحفيتتتتتتة وكتابتتتتتة التقريتتتتتتر  التعليميتتتتتة وتطبيقات تتتتتا، هتتتتتتذا نلتتتتتى جانتتتتتب تقيتتتتتتي  المتتتتتن ج العلمتتتتتى، وتطبيقتتتتتته واا

والمتتتتتتتن ج  العلمتتتتتتى متتتتتتع خلتتتتتتتال درالتتتتتتة التطتتتتتتتور التتتتتتتاريخي لمنتتتتتتتاهج البحتتتتتت  العلمتتتتتتتي، وأنتتتتتتواع البحتتتتتتتو  التربويتتتتتتة،
الوصتتتتتتفي وخطتتتتتتتوات تطبيقتتتتتتته فتتتتتتي مجتتتتتتتال التربيتتتتتتتة، والمتتتتتتن ج التتتتتتتتاريخي وخطتتتتتتتوات تطبيقتتتتتته فتتتتتتتي مجتتتتتتتال التربيتتتتتتتة، 
والمتتتن ج التجريبتتتتي وخطتتتتوات تطبيقتتتته فتتتتي مجتتتتال التربيتتتتة، والمتتتتن ج المقتتتتارع وخطتتتتوات تطبيقتتتته فتتتتي مجتتتتال التربيتتتتة، 

يقتتتتته بنتتتتتاءه، وخطتتتتتوات كتابتتتتتة التقريتتتتتر وطبيعتتتتتة المتتتتتن ج الملتتتتتتقبلي وتقنياتتتتتته المختلفتتتتتة، وأدوات جمتتتتتع البيانتتتتتات وطر 
العلمتتتتي للدرالتتتتتة، وفنيتتتتتات توفيتتتتتق المراجتتتتع العلميتتتتتة وكتابت تتتتتا، والتعامتتتتتل متتتتع المصتتتتتادر االلكترونيتتتتتة فتتتتتي البحتتتتت  

عتتتتداد ور  عمتتتتتل ويعتتتتتب رالجتتتتتزء العملتتتتى متتتتتع المقتتتتترر  .العلمتتتتي التربتتتتتوي، وتنتتتتتي  لتتتتتمينار لتبتتتتادل الخبتتتتترات، واا
 .دا لمشروع التخرا ويقو  على تدريس عضو هيئة تدريسبمفابة قاعة لبخ  لتصمي  بح  فعل تمي 

 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 
 رك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلميةُيشا. 
 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 

 مقررات اللغة العربية

 كتابتتتة الفقتتترة والمقتتتتال والتلختتتي  وكتابتتتة التقتتتتاريرالم تتتارات اللغويتتتة لتتتتدى الطالتتتب متتتع حيتتتت   متتتتمكع معرفيتتتا متتتتع 
وكتابتتتتتة الرلتتتتتتائل الرلتتتتتتمية وكتابتتتتتة اللتتتتتتيرة الذاتيتتتتتتة وا خطتتتتتاء الشتتتتتتائعة وقواعتتتتتتد النحتتتتتو التتتتتتوتيفى البلتتتتتتيط وكتابتتتتتتة 
العتتتدد وعالمتتتتات التتتترقي  ورلتتتت  ال متتتزة والحتتتتذف والزيتتتتادة والتتتتاء وال تتتتاء ورلتتت  االلتتتتف وتحليتتتل النصتتتتو  االدبيتتتتة 

  تر عع تخصصهالشعرية والنفرية و يرها مع ا مور ذات االهمية للمعل  بصرف الن
 مقومات ال وية الفقافية الوطنية والفقافات ا خرى ىيع. 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 
  نلخ... المواطنة العالمية حقوق االنلاع التربية المدنية : يتبنى مفاهي  التنمية الملتدامة. 
 لمدرلة ، وخارج ايل   في برامج التنمية الم نية ، وأنشطت ا داخل ا. 
  ًيتواصل بلغة عربية لليمة شف يًا وكتابيا 

 مقررات اللغة اإلنجليزية
 تعتتتتتتترف مصتتتتتتتطلحات لتتتتتتتدى الطالتتتتتتتب متتتتتتتع حيتتتتتتت  باللغتتتتتتتة االنجليزيتتتتتتتة الم تتتتتتتارات اللغويتتتتتتتة  متتتتتتتمكع معرفيتتتتتتتا متتتتتتتع

الرلتتتتتتتمية كتابتتتتتتة الفقتتتتتتترة والمقتتتتتتال والتلختتتتتتي  وكتابتتتتتتتة التقتتتتتتارير وكتابتتتتتتتة الرلتتتتتتائل التخصتتتتتت  باللغتتتتتتة اإلنجليزيتتتتتتتة و 
  .ئعة وقواعد النحو الوتيفى البليط وقواعد وم ارات الترجمةوكتابة الليرة الذاتية وا خطاء الشا

 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 
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  ًيتواصل بطريقة لليمة نحدى اللغات ا جنبية شف يًا وكتابيا. 
 المجتمع يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية. 
 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 

 المواطنة وحقوق
 ومكافحة الفساد اإلنسان

  والتركيتتتتتز علتتتتتى حقتتتتتوق الطفتتتتتتل بمف تتتتتو  حقتتتتتتوق اإلنلتتتتتاع والموافيتتتتتق الدوليتتتتتة التتتتتتى تتتتتتتدعم ا متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع
وواجبتتتتتتتات الفتتتتتتترد والدولتتتتتتتة وعقوبتتتتتتتات انت تتتتتتتاك تلتتتتتتتك الحقتتتتتتتتوق وأنتتتتتتتواع تلتتتتتتتك الحقتتتتتتتوق ودور التتتتتتتدول فتتتتتتتى تحقيق تتتتتتتا 

رهتتتتتتا متتتتتتع ا متتتتتتور ذات و يوآليتتتتتتات مكافحتتتتتتته  والتعريتتتتتتف بمف تتتتتتو  الفلتتتتتتاد وأنواعتتتتتته وعقوباتتتتتتته وممشتتتتتترات تحقق تتتتتتا
 . العالقة بالمعل 

 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 
 في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر يشارك. 
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 

تقنيات المعلومات 
واالتصال فى التعليم 

 والبحث

   والتتتتتتعل   وأدوات تتتتا وأهتتتتت  التطبيقتتتتات فتتتتتى التخصتتتت متتتتتمكع معرفيتتتتا متتتتتع م تتتتارات االتصتتتتتال فتتتتى التعلتتتتتي  والبحتتتت
وخاصتتتتتة الحتتتتتز  البرمجيتتتتتة الشتتتتت يرة خاصتتتتتة متتتتتع انتقتتتتال التتتتتدول نلتتتتتى التعلتتتتتي  االلكترونتتتتتى فتتتتتى ممللتتتتتات  والبحتتتت 

 . التعلي  الجامعى
 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 

 التعددية الثقافية

  يلتتتت دف المقتتتترر تنميتتتة معتتتتارف ووعتتتى الطالتتتتب المعلتتت  بمف تتتتو  التعدديتتتة الفقافيتتتتة وتاريخ تتتا وأهميت تتتتا وتطبيقات تتتتا
 .ومداخل ا المختلفة ايمانا بدوره فى الحفات علي ا دوع تحول ا نلى ما يملى التبعية الفقافية

 مع المتعلميع والمعنييع يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته. 
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 

مبادئ تعليم ذوى 
القدرات الخاصة 

 واستراتيجاته 

  ذوى القتتتتتدرات الخاصتتتتتتة وكبيفتتتتتة التعامتتتتتل مع تتتتتت   معتتتتتتارف وم تتتتتارات واليتتتتتات التعامتتتتتتل متتتتتعمتتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع
بم نيتتتتتة متتتتتع خلتتتتتتال درالتتتتتة خصتتتتتائ   واحتياجتتتتتتات   ومبتتتتتاد  تعلم تتتتت  وأبتتتتتترز االلتتتتتتراتيجات فتتتتتى التتتتتتتعل  متتتتتع تلتتتتتتك 

 . الفئة
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 
  التعل  الم نيةيشارك بفاعلية في مجتمعات 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 

 التدريب الميدانى

  يحتتتتتل مكتتتتوع التتتتتتدريب الميتتتتدانى موقًعتتتتا بتتتتتارًزا فتتتتى بتتتترامج نعتتتتتداد المعلتتتت ، ويمفتتتتل محتتتتتوًرا مشتتتتترًكا بين تتتتا، وتتتتتتزداد
، ينفتتتتذ فيتتتته الطالتتتتب المعلتتتت  مشتتتتروع  Mediumأهميتتتة هتتتتذا المكتتتتوع فتتتتى المقتتتتتر  الحاضتتتتر  بتتتتالنتر نليتتتته كولتتتتط

 .  التخرا
  بزيتتتتتتتتادة اللتتتتتتتتاعات المعتمتتتتتتتتتدة  -فتتتتتتتتى مقتتتتتتتتتر  برنتتتتتتتتامج نعتتتتتتتتداد معلتتتتتتتتت  التعلتتتتتتتتي  اإلعتتتتتتتتدادى، والفتتتتتتتتانوى  -وُعنتتتتتتتتى

فتتتتتى  -المخصصتتتتة للتتتتتدريب الميتتتتدانى  لتكتتتتوع عشتتتتتر لتتتتاعات معتمتتتتدة، وتطتتتتوير منتومتتتتتة التتتتتدريب نفلتتتته  ليبتتتتدأ 
ويتكامتتتتتل متتتتتتع التتتتتتدريس المصتتتتتتغر، ويتضتتتتتمع حلقتتتتتتات مناقشتتتتتة داختتتتتتل  بالمعايشتتتتتة الميدانيتتتتتتة، -الملتتتتتتوى الفتتتتتتانى 

. Mentorshipمف تتتتتتتو  اإلرشتتتتتتتاد  -متتتتتتتع خاللتتتتتته  -الكليتتتتتتة  لتحليتتتتتتتل أحتتتتتتدا  التتتتتتتتدريب فتتتتتتى المتتتتتتتدارس، وُيفعتتتتتتل 
للتحقتتتتق متتتتع فاعليتتتتة أداءات تتتتتدريس الطالتتتتتب المعلتتتت ، وفاعليتتتتة هتتتتذه ا داءات فتتتتتي تعلتتتت  التالميتتتتذ  يقتتتتو  الطالتتتتتب 

تيتتتتتتتتتار وحتتتتتتتتتتدة درالتتتتتتتتتية فتتتتتتتتتتى مجتتتتتتتتتال التخصتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتى منتتتتتتتتتتاهج المرحلتتتتتتتتتة الفانويتتتتتتتتتتة، اخ : المعل  بما يأتي
الفصتتتتتتتل )والتخطتتتتتتيط بعنايتتتتتتة لتدريلتتتتتت ا، وتتتتتتتدريس الوحتتتتتتتدة فتتتتتتى الفصتتتتتتل الدرالتتتتتتى الفتتتتتتتانى متتتتتتع الملتتتتتتتوى الرابتتتتتتع 

بنتتتتتتتاء أدوات، والتتتتتتتتخدام ا فتتتتتتتى جمتتتتتتتع بيانتتتتتتتتات / واختيتتتتتتتار.   عبتتتتتتتر دروس التتتتتتتتدريب الميتتتتتتتدانى المتصتتتتتتتل(الفتتتتتتتامع
، وتوفيتتتتق اإلجتتتراءات اللتتتابقة فتتتى تقريتتتر شتتتتامل، .ر تتتتدريس هتتتتذه الوحتتتدة فتتتي تعلتتت  التالميتتتذمدققتتتة، وكافيتتتة عتتتع أفتتت

يتضتتتتتتمع تفكتتتتتتر الطالتتتتتتب فيمتتتتتتا قتتتتتتا  بتتتتتته متتتتتتتع أداءات، تتعلتتتتتتق باختيتتتتتتار الوحتتتتتتدة الدرالتتتتتتية، والتخطتتتتتتيط لتدريلتتتتتتت ا، 
المشتتتتترفيع  تُقتتتتتي  أداءات الطالتتتتب المعلتتتتت  المشتتتتتار نلي تتتتتا متتتتتع قبتتتتتل. وتدريلتتتت ا، وتحديتتتتتد أفرهتتتتتا فتتتتتي تعلتتتتت  التالميتتتتتذ

 .على التدريب الميدانى فى نطار الدرجة المخصصة له
 ُيخطط مواقف، وأنشطة نبداعية للتعلي  والتعل ، تقابل االحتياجات المختلفة للمتعلميع. 
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 يلتخد  التراتيجيات تعلي  وتعل  تنالب طبيعة اللياق والمرحلة التعليمية. 
   ُينفذ أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة تتمركز حول المتعل 
 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
  الدرالات العملية في أداءاته الم نيةُيوتف نتائج. 
 يلتخد  بفاعلية آليات اإلرشاد والتوجيه التربوي وتعديل الللوك الصفي مع زمالئه والمتعلميع 

 حلقات السيمنار

  التتتتتى قتتتتا  ب تتتتا الطتتتتالب فتتتتى  الممارلتتتتات الميدانيتتتتةمتتتتمكع معرفيتتتتا متتتتع م تتتتارات التتتتتدريس فتتتتى التخصتتتت  وينقتتتتد
 المدرلة

  واكتلتتتتتاب م تتتتتارات التتتتتعل  متتتتتع ا اختتتتتريع وتقيتتتتتي   بعضتتتتت   وبعتتتتا بالخبتتتترات بتتتتتيع الطتتتتتالتبتتتتتادل يحتتتتر  علتتتتتى
 ا اقراع

 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 

 جغرافيا العالم

 أمريكا الشمالية وأمريكا )لقارات العال  الجديد والليالية  واالقتصادية والبشرية الطبيعية الجوانب متمكع معرفيا مع
اإلقليمية،كذلك درالة  المقارنات م ارة الطالب مع خالل التخدا  المن ج اإلقليمى إلكلاب( الجنوبية وا وقيانولية

 .نماذا مختارة مع الدول باالقلي  
 يمتلك المعرفة في مجاالت مع خارا تخصصه. 
 صصهعرف الملتجدات ذات العالقة بتختي 

 تاريخ مصر وحضارتها

  تتتتاريخ مصتتتتر العفمانيتتتتة والحملتتتتة الفرنلتتتية علتتتتى مصتتتتر ، عصتتتتر محمتتتد علتتتتى وبنتتتتاء مصتتتتر متتتتمكع معرفيتتتتا متتتتع
الموقتتتتف الليالتتتتتي . القتتتتوى المتصتتتتتارعة فتتتتي مصتتتتر و وزارة الشتتتتتعب. الحديفتتتتة و مصتتتتر بعتتتتتد رحيتتتتل محمتتتتد علتتتتتى

 .3796حرب .يوليو 66ونتائج ا على مصر وفورة  62معاهدة . 62 – 62في مصر 
 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 
 مقومات ال وية الفقافية الوطنية والفقافات ا خرى ىيع. 

المعاصرة فى االتجاهات  
 الفلسفة واالجتماع         

 التطتتتتورات لالتجاهتتتتتات النتريتتتتة المعاصتتتتترة فتتتتى الفلتتتتتفة واالجتمتتتتاع كالنقديتتتتتة والبنويتتتتة والتتتتتتى  متتتتتمكع معرفيتتتتا متتتتتع
تشتتتتكل المنطلتتتتق والموجتتتته للبحتتتتو ، والتتتتتى تلتتتت   فتتتتى ف تتتت  نشتتتتأة المجتمتتتتع ونتمتتتته وممللتتتتاته واتجاهتتتتات تطورهتتتتتا 

 .ومايصاحب ذلك مع أحدا  وتغيرات اجتماعية
 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 

 فيزياء عامة

 المفتتتتتاهي  ا لالتتتتية لمبتتتتتاد  الفيزيتتتتتاء العامتتتتتة ويقتتتتد  المبتتتتتاد  الرئيلتتتتتية للميكانيكتتتتتا والحتتتتترارة  متتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع
قتتترر نلتتتتى تنميتتتتة قتتتتدرات الطالتتتتب علتتتى ف تتتت  والتتتتتيعاب هتتتتذه المبتتتتاد  والصتتتوت وختتتتوا  المتتتتادة وي تتتتدف هتتتتذا الم

الرئيلتتتية للفيزيتتتاء العامتتتتة وااللتتتتفادة من تتتتا فتتتي تفلتتتتير عمتتتل ا ج تتتزة، وبنتتتتاء قاعتتتدة ألالتتتتية اللتتتتيعاب المقتتتتررات 
 الالحقة ذات

 يمتلك المعرفة في مجاالت مع خارا تخصصه. 
 الملتجدات ذات العالقة بتخصصه يتعرف 
  المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفةيدرك وحدة. 

 مقدمة فى الكيمياء

 الجتتتتتدول التتتتتدوري  -التركيتتتتتب التتتتذري  -القيتتتتاس الكمتتتتتي  -الوحتتتتدات و ا رقتتتتتا  المعنويتتتتتة  متتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع- 
 -اإلتتتتتتتتتزاع ا يتتتتتتتتوني  -حتتتتتتتتاالت المتتتتتتتتادة   -التتتتتتتتروابط الكيميائيتتتتتتتتة  -الكيميتتتتتتتتاء الحراريتتتتتتتتة  -الحلتتتتتتتاب الكيميتتتتتتتتائي 

 .دمة في الكيمياء العضويةمق
 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 

الشتتتتتمس ، الكواكتتتتتب ، )الطتتتتترق المختلفتتتتتة إلكتشتتتتتاف الكتتتتتوع ووحتتتتتدات المجموعتتتتتة الشملتتتتتية متتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع   الفلك



201 
 

 برنامج ومواصفات الخريجالمرجعى للالفكرى إلطار عكس ابما يالعامة  توصيف المقرر متضمنا أهدافه اسم المقرر
 (.الش ب ، النيازك والمذنباتالكواكب القزمية ، ا قمار ، الكويكبات ، 

 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 

 علوم األرض والفضاء

 مفتتتتاهي  العلتتتتتو  الطبيعيتتتتة المتعلقتتتتة بكوكتتتتب ا را ذلتتتتك العلتتتتت  التتتتذى يتعامتتتتل متتتتع التكتتتتتويع  متتتتتمكع معرفيتتتتا متتتتع
المتتتتتادي لتتتتت را والتفتتتتتتاعالت فتتتتتي باطن تتتتتا مفتتتتتتل التتتتتزالزل والبتتتتتتراكيع والفيضتتتتتانات باإلضتتتتتافة نلتتتتتتى مفتتتتتاهي  علتتتتتتو  

 .الفضاء المتعلقة بالمجموعة الشمية والكواكب والغالف الجودة و يرها مع مكونات الفضاء
 صل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتيتوا. 
  بنك المعرفة وشبكات التواصل االجتماعى: يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا 

التربية والقضايا 
 المعاصرة

 وبيع المجتمع المصرى فى العصر الحالى وتلليم الطالب المعل  تربوية العلو  ال متمكع معرفيا مع العالقة بيع
بالمن ج العلمى لمواج ة بعا مشكالت وقضايا هذا المجتمع ليتحقق ايجابيته فى تنمية مجتمعنا المعاصر وتعميق 

 .وعى الطالب ببعا القضايا التربوية ذات الصلة بالواقع اإلجتماعى
 يتعاوع مع 
  ي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفةزمالئه في تصمي  أنشطة تعل. 
  ًيتواصل بلغة عربية لليمة شف يًا وكتابيا 
  ًيتواصل بطريقة لليمة نحدى اللغات ا جنبية شف يًا وكتابيا. 
 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 

شروع م
 التخرج

  يمفتتتل مشتتتتروع التختتترا آختتتتر مقتتترر متتتتع مقتتتررات نعتتتتداد معلتتت  ، وي تتتتدف نلتتتى نكلتتتتاب الطالتتتب المعلتتتت  الم تتتتارات
ويمكتتتتتتتتد هتتتتتتتذا المقتتتتتتتترر العالقتتتتتتتات البينيتتتتتتتتة بتتتتتتتيع مقتتتتتتتتررات . العمليتتتتتتتة المتطلبتتتتتتتة للتعلتتتتتتتتي  فتتتتتتتى مجتتتتتتتتال التخصتتتتتتت 

التتتتتتتدريب الميتتتتتدانى فتتتتتتى الملتتتتتتتوى بمقتتتتتترر  -فتتتتتتى بنيتتتتتته  -التخصتتتتت ، والمقتتتتتتررات التربويتتتتتتة، والفقافيتتتتتة، ويتتتتتترتبط 
الرابتتتع  حيتتت  يتفكتتتر الطالتتتتب المعلتتت  فتتتى ممارلتتتاته فتتتتى التعلتتتي  والتتتتعل  فتتتى مجتتتتال التخصتتت ، ومتتتا يواج تتته متتتتع 
مشتتتتتتتكالت، وينتتتتتتتتاق  زمتتتتتتتتالءه، والمعلمتتتتتتتيع، والمشتتتتتتتترفيع علتتتتتتتتى التتتتتتتتدريب الميتتتتتتتتدانى فتتتتتتتتى كيفيتتتتتتتة مواج تتتتتتتتة تلتتتتتتتتك 

المقتتتترر فتتتتى بنتتتتاء فقافتتتتتة التنميتتتتة الم نيتتتتة الملتتتتتتمرة  المشتتتتكالت والتحلتتتتيع الملتتتتتمر  داءاتتتتتته  وهكتتتتذا يلتتتت   هتتتتتذا
 .لدى الطالب المعلميع

   بحتتتت  فعتتتتل، وينفتتتتذه فتتتى مدرلتتتتة التتتتتدريب الميتتتتدانى، ويفلتتتتر  -ختتتتالل مشتتتروع التختتتترا  -يصتتتم  الطالتتتتب المعلتتتت
 .نتائجه، ويكتب تقرير المشروع، وُيقيَّ  مشروع التخرا مع قبل مجموعة مع أعضاء هيئة التدريس

  ات التفكير العلمي ، والبح  التربويُيتقع م ار 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 
  العلميةُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب. 
 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 

 
  التخصصية فى برنامج الليسانس فى االداب والتربية تخصص اللغة العربية وأدابها المقررات( 16)مادة 

 
 للبرنامج ومواصفات الخريجتوصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى  اسم المقرر

 المكتبة العربية

 التتتترا  العربتتتتي ا دبتتتي واللغتتتوي ، متتتتع ختتتالل درالتتتتة أم تتتات الكتتتتب والمصتتتتادر التتتتي تزختتتتر  متتتتمكع معرفيتتتا متتتتع
 .ب ا المكتبة العربية

  الملتجدات ذات العالقة بتخصصهيتعرف 
 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 
  بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نيةُيوتف. 
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 للبرنامج ومواصفات الخريجتوصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى  اسم المقرر

 مدخل إلى األدب العربي

 ا دب العربتتتتي فتتتي عصتتتتوره المختلفتتتة شتتتتعرا ونفتتترا ، متتتتع نلقتتتاء الضتتتتوء علتتتى أبتتتترز التتتتتواهر  متتتتمكع معرفيتتتتا متتتع
 .بالقضايا واالتجاهات التي تمفلهوالقضايا ا دبية عبر عصور ا دب المختلفة ، وربط الن  ا دبي 

 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 
 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 

مىىىىىدخل إلىىىىىى البال ىىىىىة 
 العربية

  البال تتتتتتة وتطورهتتتتتا متتتتتتع المالحتتتتتتات التتتتتتى النتريتتتتتات ختتتتتتالل العصتتتتتور المختلفتتتتتتة ، مف تتتتتو  متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتتع
التعريتتتتتتف بتتتتتتتالتواهر وتقلتتتتتتي  البال تتتتتتة نلتتتتتتتى علوم تتتتتتا الفالفتتتتتتة ، و . ودرالتتتتتتة بعتتتتتتا المصتتتتتتادر التتتتتتتي تمفتتتتتتتل ذلتتتتتتك 

 . البال ية في الن  العربي القدي  ، وتحديد مصطلحات هذه التواهر مع خالل نصو  أدبية مختارة
 جوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل ٌيقو  ال.. 
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية.  

 مدخل إلى النقد العربي

 ومعرفتتتتتة اتجاهاتتتتتتته وقضتتتتتاياه الرئيلتتتتتتة عبتتتتتر العصتتتتتتور بالنقتتتتتتد لغتتتتتة واصتتتتتتطالحا  متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتتع التعريتتتتتف ،
 . المختلفة

 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 

 (6)عروض

  وكيفيتتتتة الكتابتتتتة العروضتتتتية ، ودرالتتتتة بعتتتتا البحتتتتور الشتتتتعرية ،  التعريتتتتف بعلتتتت  العتتتتروا ،متتتتتمكع معرفيتتتتا متتتتع
 .مع معرفة بعا الزحافات والعلل الموجودة ب ا

 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
  واالتصاالت في اجراء البحو  العلميةُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات. 

 (6)عروض

  درالتتتتة البحتتتتتور الشتتتتعرية ، وتعريتتتتتف القافيتتتتة وحروف تتتتتا وأنواع تتتتا وعيوب تتتتتا ، ودرالتتتتة التجديتتتتتد متتتتتمكع معرفيتتتتا متتتتتع
 في موليقى الشعر وصوه

 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
  بنك المعرفة وشبكات التواصل : بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا يتعامل

 االجتماعى
 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 

 األدب الجاهلي

  والعوامتتتتتل التتتتتتي أفتتتترت فتتتتتي ا دب الجتتتتتاهلي ، وأبتتتتترز تتتتتاريخ ا دب العربتتتتتي قبتتتتتل اإللتتتتال  ، متتتتتكمع معرفيتتتتتا متتتتتع
قضتتتتتاياه وخصائصتتتتته الفنيتتتتتة ، والوقتتتتتوف علتتتتتى شخصتتتتتياته ا دبيتتتتتة متتتتتع شتتتتتعراء ونتتتتتافريع متتتتتع درالتتتتتة نمتتتتتاذا متتتتتتع 

 .نبداع   ا دبي الشعري والنفري
 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 
 عمل م نية يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات. 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 

علىىىىىم )بال ىىىىة عربيىىىىىة 
 (البيان

  مصتتتتتتطلم البيتتتتتتاع وموضتتتتتتوعاته ، متتتتتع تشتتتتتتبيه والتتتتتتتعارة وكنايتتتتتتة ومجتتتتتتاز عقلتتتتتتي ومرلتتتتتتل ، متتتتتتمكع معرفيتتتتتتا متتتتتتع
 .قواعد عل  البياعويبرز أفرها في جماليات التعبير ا دبي ، مع خالل تحليل بعا النصو  في ضوء 

 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 

علىىىىىم )بال ىىىىة عربيىىىىىة 
 (البديع

  مف تتتتو  علتتتتت  البتتتتديع ودرالتتتتة أهتتتتت  أشتتتتكاله اللفتيتتتتتة والمعنويتتتتة ، متتتتع التركيتتتتتز علتتتتى معالجتتتتتة متتتتتمكع معرفيتتتتا متتتتتع
بعتتتتا النصتتتتتو  متتتتتع زاويتتتتة البتتتتتديع ، والتعتتتتترف علتتتتتى التتتتتواهر اإليقاعيتتتتتة التتتتتتي تولتتتتدها ا شتتتتتكال البديعيتتتتتة فتتتتتي 
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 للبرنامج ومواصفات الخريجتوصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى  اسم المقرر
 .الن  ا دبي

 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 
 عية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميزيشارك في طر  مبادرات نبدا. 
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 

علىىىىىم )بال ىىىىة عربيىىىىىة 
 (المعاني

  الفصل _ القصر _اإلنشاء وأنواعه_الخبر وأ راضه -اإللناد وأحواله : مباح  عل  المعاني متمكع معرفيا مع
 .اإليجاز واإلطناب والملاواة_ والوصل

 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 
  بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ايفتخر 

 األدب اإلسالمي واألموي

  تتتتتاريخ ا دب العربتتتتي فتتتي عصتتتتر اإللتتتتال  وعصتتتتر بنتتتتي أميتتتة شتتتتعرا ونفتتتترا ، وأهتتتت  القضتتتتايا  متتتتمكع معرفيتتتتا متتتتع
 . ا دبية في تلك الحقبة ، مع درالة تراج  لبعا أعالمه ، ونماذا منتقاة مع شعره ونفره

  بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميعينمي الشعور. 
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 

 (6)أدب عباسي

  ويتنتتتتتتتاول التتتتتتتتأفير الليالتتتتتتتتي ( ه663_ه366)درالتتتتتتتة ا دب العربتتتتتتتي فتتتتتتتي الفتتتتتتتترة متتتتتتتع متتتتتتتتمكع معرفيتتتتتتتا متتتتتتتع ،
 .واالجتماعي في ا دب العبالي شعره ونفره ، وأه  فنونه الشعرية والنفرية ، وتراج    برز أعالمه

 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق. 

 (6)أدب عباسي

 فتتتتتتتي المتتتتتتترحلتيع البوي يتتتتتتتتة ( ه252_ه 663)فتتتتتتتي الفتتتتتتتترة متتتتتتتتع رالتتتتتتتتة ا دب العربتتتتتتتي متتتتتتتتمكع معرفيتتتتتتتا متتتتتتتع د ،
واللتتتتتلجوقية ، وتقتتتتتدي  نمتتتتتتاذا منتقتتتتتاه متتتتتتع أدب هتتتتتذه الفتتتتتتترة شتتتتتعرا ونفتتتتترا ، والوقتتتتتتوف علتتتتتى أهتتتتتت  قضتتتتتاياه وأبتتتتتترز 

 .أعالمه
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 

 أدب أندلسي

  ا دب العربتتتتي منتتتذ فتتتتتم ا نتتتتدلس حتتتتى لتتتتقوط  رناطتتتة ، ويعنتتتتى بالكشتتتف عتتتتع الخصتتتتائ  متتتتمكع معرفيتتتتا متتتع
 .الفنية ل دب ا ندللي ، ودرالة نصو  أدبية مختارة مع أدب هذه الفترة

 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 

 نقد عربي قديم
 

  كمتتتا يتتتتدرس أبتتترز القضتتتتايا  ومملفتتتتات   وأبىىىىرز نقىىىىاد العىىىىرب القىىىدامىنشتتتأة النقتتتتد ا دبتتتي، متتتتمكع معرفيتتتا متتتتع ،
الطبتتتتتتتتع  -القتتتتتتتدي  والحتتتتتتتتدي   -اللتتتتتتتترقات الشتتتتتتتتعرية –اللفتتتتتتتتت والمعنتتتتتتتى: والمصتتتتتتتطلحات النقديتتتتتتتتة القديمتتتتتتتة مفتتتتتتتتل 

 .اإلعجاز القرآني  -عمود الشعر  -والصنعة 
 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 
  ، والتنمية الم نيةُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل. 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 

 تحليل النصوص األدبية
  مجموعتتتتتة متتتتتع النصتتتتتو  ا دبيتتتتتتة ، التتتتتتي تمفتتتتتل فنونتتتتتا واتجاهتتتتتات أدبيتتتتتة متنوعتتتتتة ، ب تتتتتتدف متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع

 .لفة ، مع العناية بالموازنةقراءت ا وف م ا وتحليل ا وتذوق ا ، تبعا لمناهج واتجاهات نقدية مخت
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 
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 للبرنامج ومواصفات الخريجتوصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى  اسم المقرر
 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 

 أدب مصر اإلسالمية

  اإللتتتتتالمي ل تتتتتا وحتتتتتتى بدايتتتتتتة ا دب العربتتتتتي شتتتتتتعرا ونفتتتتترا فتتتتتي مصتتتتتر ، منتتتتتذ بدايتتتتتتة الفتتتتتتم متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع
العصتتتر الحتتتتدي  ، حيتتتت  التعتتتترف علتتتى متتتتا يحملتتتته ا دب المصتتتتري متتتتع لتتتمات تمفتتتتل البيئتتتتة المصتتتترية المحليتتتتة 

 .الفاطمييع ، وا يوبييع ، والعفمانييع ، والمماليك: في ع د كل مع 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 
  المحلية ، والدولية ذات الصلةُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 

 (شعر)أدب عربي حديث 

 لشتتتتعر العربتتتتتي الحتتتتدي  ، متتتتع مطلتتتتع القتتتترع التالتتتتتع عشتتتتر حتتتتتى مطلتتتتع القتتتترع العشتتتتتريع ، متتتتتمكع معرفيتتتتا متتتتع ا
متتتتتتع التعريتتتتتتف بتتتتتتتبعا متتتتتتع حيتتتتتت  تتتتتتتواهره الفنيتتتتتتة ومدارلتتتتتته ا دبيتتتتتتة ، متتتتتتتع ختتتتتتالل نصتتتتتتو  أدبيتتتتتتة مختتتتتتتارة ، 

 .الشعراء
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 
 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

 (نثر)عربي حديث أدب 

  النفتتتتتر العربتتتتتتي الحتتتتتدي  ، فتتتتتتي القتتتتترنيع التالتتتتتع عشتتتتتتر والعشتتتتتريع ، متتتتتتع حيتتتتت  خصائصتتتتتته متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتتع
 .ولماته الفنية ، مع خالل نصو  مختارة ، مع التعريف ببعا ا دباء

  التواصل بنك المعرفة وشبكات : يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا
 االجتماعى

 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 
 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 

 نقد أدبي حديث
 

  درالتتتتة االتجاهتتتتتات ا دبيتتتتة النقديتتتتة المتنوعتتتتة ، منتتتتذ ن ايتتتتتة القتتتترع التالتتتتع عشتتتتر حتتتتتى ن ايتتتتتة متتتتتمكع معرفيتتتتا متتتتع
 . القرع العشريع ، وما في ذلك مع تأفر بالفللفات والنتريات النقدية ا وربية 

 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 
 ارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نيةيش 

 علوم القرآن

  التتتتتوحي وألتتتتتتباب النتتتتتزول ، والمكتتتتتتي : الموضتتتتتوعات المتصتتتتتلة بعلتتتتتتو  القتتتتترآع ، متتتتتتع حيتتتتت  متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتتع
 .والمدني ، والقراءات والنلخ ، وجوانب اإلعجاز في القرآع الكري 

 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع.   

 فقه العبادات

  أركتتتاع العبتتتتادات اإللتتتالمية متتتتع ط تتتارة وصتتتتالة وزكتتتاة وصتتتتو  وحتتتج ، كمتتتتا يتنتتتاول حكمت تتتتا متتتتمكع معرفيتتتا متتتتع
 .دوع الدخول في الخالفات الفق ية

  طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميزيشارك في. 
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 
 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 

 فقه المعامالت

  متتتتتع الناحيتتتتتة االقتصتتتتتادية واالجتماعيتتتتتة ، والعالقتتتتتات الدوليتتتتتة ، والحتتتتتدود والقتتتتتي  المعتتتتتامالت متتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع
 .اإللالمية التي تميز حياة الملل  وبخاصة الحرية والملاواة والتلامم والعمل

 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 
  ل ايفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 

علتتتتت  الحتتتتتدي  روايتتتتة ودرايتتتتتة ، وأهتتتتت  مصتتتتطلحاته ، وكتتتتتتب ا حاديتتتتت  اللتتتتتة ، كمتتتتتا يتنتتتتتاول متتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتع   علوم الحديث
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 .درالة نصو  مختارة مع ا حادي  النبوية الشريفة

 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 

 قضايا إسالمية معاصرة 

  نمتتتتتتتداد الطتتتتتتتالب بالمفتتتتتتاهي  والمصتتتتتتتطلحات الضتتتتتتترورية ، والمعتتتتتتارف اللتتتتتتتلوكية المتعلقتتتتتتتة متتتتتتتمكع معرفيتتتتتتتا متتتتتتع
 .اإللالمي والفرد الملل  بالقضايا المعاصرة التي تواجه المجتمع 

 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 

 تفسير وتجويد

  الكري أحكا  التجويد مع قلقلة ومد و ع وتفخي  وترقيق ، وتفلير بعا لور القرآع متمكع معرفيا مع. 
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 

 عقيدة

  خصائصتتتت ا، وأهتتتتداف ا، مف وم تتتتا، موضتتتتوعات ا، مصتتتتادرها، : التعريتتتتف بالعقيتتتتدة اإللتتتتالمية متتتتتمكع معرفيتتتتا متتتتع
تعريفتتتته، ملتتتائله وقضتتتتاياه ، وعوامتتتل نشتتتتأته وتطتتتوره ، وأصتتتتوله متتتتع : كمتتتا يتنتتتتاول متتتدخال نلتتتتى درالتتتة علتتتت  الكتتتال 

القتتترآع الكتتتتري  واللتتتتنة النبويتتتتة الصتتتحيحة، ومتتتتن ج الفاللتتتتفة المتكلمتتتتيع فتتتتي بعتتتا القضتتتتايا، ولمحتتتتة تاريخيتتتتة عتتتتع 
 .بدء ت ور الفرق اإللالمية

 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 

 توصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات الخريج اسم المقرر

 إلى النحو العربي مدخل

  علتتتت  النحتتتتتو ونشتتتتتأته، وأهتتتت  أعالمتتتتته، كمتتتتتا يتنتتتتاول المقتتتتتدمات النحويتتتتتة المختلفتتتتة متتتتتع أقلتتتتتا  متتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع
الكلمتتتتة والبنتتتتاء واإلعتتتتراب، وألقتتتتاب البنتتتتاء وعالمتتتتات اإلعتتتتراب، واإلعتتتتراب ا صتتتتلي والفرعتتتتي، والنكتتتترة والمعرفتتتتتة، 

 .وأنواع المعارف
  المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نيةُيوتف بفاعلية تكنولوجيا. 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 

 6النحو والصرف 

  وأخوات تتتتا، وتتتتتع وأخوات تتتتا،  المبتتتتتدأ والخبتتتتر، وكتتتتاع وأخوات تتتتا، وكتتتتاد)النحتتتتو الجملتتتتة االلتتتتمية متتتتتمكع معرفيتتتتا متتتتع
ع وأخوات تتتتتتتا كمتتتتتتتا يتنتتتتتتتاول الحتتتتتتتروف الملحقتتتتتتتة بلتتتتتتتيس، وال النافيتتتتتتتة للجتتتتتتتنس، ويتنتتتتتتتاول فتتتتتتتي الصتتتتتتترف الميتتتتتتتتزاع ( واا

 .الصرفي وأقلا  الفعل المختلفة
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 
 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
  المشكالت المختلفة بأداءاته الم نيةُيحدد بتدقيق. 

 6النحو والصرف 

 الفاعتتتتل ونائتتتتتب الفاعتتتتل، والمفاعيتتتتتل الخملتتتتة، كمتتتتتا يتنتتتتاول التنتتتتتازع ) النحتتتتتو الجملتتتتة الفعليتتتتتة  متتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتع
 .في الصرف المصادر والمشتقات ويتناول( واالشتغال

 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 

النحتتتتتو الحتتتتتتال والتمييتتتتتتز وااللتتتتتتفناء وألتتتتتتاليب التعجتتتتتتب والتفضتتتتتيل واالختصتتتتتتا ، والمتتتتتتد  متتتتتتمكع معرفيتتتتتتا متتتتتتع   3النحو والصرف 
 .ويتناول في الصرف الجموع والتصغير والنلبوالذ ، واإل راء والتنحذير، 
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 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 
 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
  بنك المعرفة وشبكات التواصل : بين ا يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع

 االجتماعى

 4النحو والصرف 

 النحتتتتتتو نعتتتتتراب الفعتتتتتل  المضتتتتتتارع، متتتتتع رفتتتتتع ونصتتتتتب وجتتتتتتز ، وألتتتتتلوب الشتتتتترط، وألتتتتتتلوب  متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع
 .كما يتناول في الصرف نلناد ا فعال نلى الضمائر، ونوع التوكيد. القل ، وأللوب االلتف ا 

   أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفةيتعاوع مع زمالئه في تصمي. 
 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 

 5النحو والصرف 

  النلتتتتتتق، والنعتتتتتتت الحقيقتتتتتتي التوكيتتتتتتد اللفتتتتتتتي والمعنتتتتتوي، وعطتتتتتتف البيتتتتتتاع وعطتتتتتف )التوابتتتتتع متتتتتتمكع معرفيتتتتتتا متتتتتتع
 .واللببي، والبدل، ويتناول في الصرف اإلبدال في ا حرف الصحيحة

 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 
 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 

 1النحو والصرف 

  النحتتتو الجتتتر بتتتأحرف الجتتتر، ومعتتتتاني كتتتل حتتترف من تتتا، وتنتتتاوب الحتتتروف، كمتتتا يتنتتتاول الجتتتتر متتتتمكع معرفيتتتا متتتع
 باإلضافة، وما يترتب على اإلضافة مع  تغيرات، ويتناول في الصرف اإلعالل في أحرف العلة وال مزة

 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 
 ي تطوير التعلي ، وتنمية المجتمعيدرك دوره كقائد ف. 
 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 

 مدخل إلى علم اللغة

  اللغتتتة وخصائصتتتت ا، والتعريتتتتف بعلتتت  اللغتتتتة متتتتع حيتتت  المف تتتتو  والفتتتتروع، والعالقتتتة بتتتتيع علتتتت  متتتتمكع معرفيتتتتا متتتتع
 .البح  اللغوي، وفكرة عامة عع ملتويات التحليل اللغوي اللغة و يره مع العلو  اإلنلانية، ومناهج

 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 
 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 
  ،والتلامم وقبول اآلخريشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية. 

 علم األصوات

  علتتتتت  ا صتتتتوات، والوحتتتتتدات الصتتتتتوتية فتتتتي العربيتتتتتة، وأعضتتتتاء النطتتتتتق واللتتتتمع ودورهتتتتتا فتتتتتي متتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتع
ننتتتتتتاا ا صتتتتتتوات والتتتتتتقبال ا، وتصتتتتتتنيف ا صتتتتتوات العربيتتتتتتة وفقتتتتتا لمخارج تتتتتتا وصتتتتتفات ا، والتعتتتتتترف علتتتتتى ج تتتتتتود 

 .العرب القدامى والمحدفيع في درالة ا صوات 
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 

 فقه اللغة

  مف تتتتو  فقتتته اللغتتتة، والفتتترق بينتتتته وبتتتيع علتتت  اللغتتتة، ومجاالتتتتته وقضتتتاياه، ودرالتتتاته فتتتي التتتتترا  متتتتمكع معرفيتتتا متتتع
 .العربي

 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 

 معاجم وداللة

  مصتتتتتطلحية عتتتتتتع المعجتتتتت  والداللتتتتتتة، ونبتتتتتذة عتتتتتتع المعتتتتتاج  العربيتتتتتتة، والمتتتتتدارس المعجميتتتتتتة متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتتع
ونمتتتتوذا تطبيقيتتتتة، ومشتتتتروعات مجمتتتتع اللغتتتتة العربيتتتتة بالقتتتتاهرة، وتعريتتتتف الطالتتتتب بتتتتأه  نتريتتتتات درالتتتتة المعنتتتتى، 

 . وقضايا المعنى المتعدد
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 
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 للبرنامج ومواصفات الخريجتوصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى  اسم المقرر
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 

 علم اللغة التطبيقي

  علتتتت  اللغتتتة التطبيقتتتي ومصتتتادره العلميتتتتة، وفروعتتته، متتتع تتتتدريب الطتتتتالب علتتتى مقارنتتتة أنتمتتتتة متتتتمكع معرفيتتتا متتتع
 .وتحليل الغوية مختلفة، وتدريب   على اكتشاف ا خطاء 

 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 

 تدريبات لغوية وأدبية

 بنتتتتاء الجمتتتتتل فتتتتتي اللغتتتتة العربيتتتتتة والتتتتتتخدام ا التتتتتخداما صتتتتتحيحا نتقتتتتتا وكتابتتتتة متتتتتع ختتتتتالل  متتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع
لقاء الشعر. نصو  لغوية معاصرة ، واا  .كما يتناول تدريب الطالب على الَق ِّ

 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نيةُيوتف بفاعلية. 

 
 برنامج الليسانس فى اآلداب والتربية تخصص اللغة األلمانية وآدابها( 13)مادة 

 
 توصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات الخريج المقرراسم 

 حلب اإلطار المرجعى ا وروبى  A2النصو  الل لة البليطة بلغة المانية تنالب ملتوى  متمكع معرفيا مع A2   (6)الكتابة 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
  الم نيةُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته. 

حلب اإلطار المرجعى   A2قراءة النصو  الل لة البليطة بلغة المانية تنالب ملتوى  متمكع معرفيا مع A2   (6)القراءة 
 ا وروبى

 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 
  المحلية ، والدولية ذات الصلةُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية. 

 (6)استماع ومحادثة 
A2  

 البليطة بلغة المانية تنالب ملتوى  ماع للنصوصىاإللت متمكع معرفيا معA2  حلب اإلطار المرجعى ا وروبى 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 
   ا لاليب العلميةُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا. 
 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 

 حلب اإلطار المرجعى ا وروبى  A2قواعد  اللغة المانية المنالبة لملتوى  متمكع معرفيا مع A2   (6)القواعد 
  المعلومات واالتصاالتيتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا. 
  بنك المعرفة وشبكات التواصل : يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا

 االجتماعى
 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 

نطق الحروف المتحركة و اللاكنة و المضغمة و يتعرف على  مواضع و مخارا ا صوات فى  متمكع معرفيا مع   الصوتيات
 . اللغة ا لمانية و يتدرب علي ا

 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
  متنوعة بصفة ملتمرةينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية. 

حلب اإلطار المرجعى   B1كتابة النصو   بلغة المانية متولطة الصعوبة تنالب ملتوى  متمكع معرفيا مع B1   (6)الكتابة 
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 ا وروبى
 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 
  المعل  التى تمكنه مع ندارة التغييريمتلك م ارات التقاللية 

حلب اإلطار المرجعى   B1قراءة النصو   بلغة المانية متولطة الصعوبة تنالب ملتوى  متمكع معرفيا مع B1  (6)القراءة 
 ا وروبى

 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 
 وتحقيق التميز يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ،. 
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 

حلب اإلطار   B1اإللتماع للنصوصى  بلغة المانية متولطة الصعوبة  تنالب ملتوى  متمكع معرفيا مع B1  استماع 
 المرجعى ا وروبى

  تعامالته مع المتعلميع والمعنييعيلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في. 
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 

حلب اإلطار   B1نجراء محادفات حول المواقف الحياتية اليومية  بلغة المانية تنالب ملتوى  متمكع معرفيا مع B1  محادثة
 المرجعى ا وروبى

 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 

 حلب اإلطار المرجعى ا وروبى  B1لملتوىاللغة المانية المنالبة قواعد  متمكع معرفيا مع B1 ( 6)القواعد 
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 

 قراءة نصوص متقدمة
B2  

 قراءة النصو   بلغة المانية متقدمة تنالب ملتوى متمكع معرفيا معB2  حلب اإلطار المرجعى ا وروبى 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 

كتابة نصوص متقدمة 
B2 

 بلغة المانية متقدمة تنالب ملتوىكتابة النصو    متمكع معرفيا معB2  حلب اإلطار المرجعى ا وروبى 
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 

 (6)  استماع  ومحادثة
B2  

  إللتماع لنصو  و نجراء محادفات   بلغة المانية متقدمة  تنالب ملتوى ا معمتمكع معرفياB2   حلب اإلطار
 المرجعى ا وروبى

 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 
 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 
 المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل  ٌيقو  الجوانب.. 

 تقلي  الكلمات حلب ألس عل  المورفولوجى و قواعد بنية الكلمة مع حي  اإلشتقاق و التركيب متمكع معرفيا مع  بنية الكلمة/ مورفولوجيا 
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
  أداءاته الم نيةُيوتف نتائج الدرالات العملية في. 
 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
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 علم الداللة/ علم التراكيب

   

 المفاهي  الرئيلية لعل  تركيب الجملة ا لمانية و التفرقة بيع أنواع الجمل المختلفة و كذلك مباد   متمكع معرفيا مع
 Wortfeldtheorieعل  الداللة و أه  نترياته مفل 

  بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نيةُيحدد. 
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 

حضارة الدول الناطقة 
 باأللمانية

 

 الفقافة و المدنية و أه  مقومات الحضارة مف و  الحضارة و التفرقة بيع مفاهي  مفل الحضارة و و  متمكع معرفيا مع
 و الفقافة للدول الناطقة با لمانية

 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 
 وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتيتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية ،. 

 تحليل نصوص أدبية
 

 مقومات الن  ا دبى و أه  نتريات تحليل الن  ا دبى مع التطبيق على عدة نصو  أدبية  متمكع معرفيا مع
 معاصرة

  التواصل بنك المعرفة وشبكات : يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا
 االجتماعى

 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 
 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 

آليات البحث والمناقشة 
 والعرض 

 فعاال و مناقشت ا مناقشة علمية موضوعية باللغة البح  عع المادة العلمية و عرض ا عرضا  متمكع معرفيا مع
 ا لمانية و كيفية البح  فى أرشيف المكتبات و كيفية اإلقتباس العلمى

 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 
 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 

أه  نتريات تعل  اللغات ا جنبية و التفرقة بين ا و بيع تعل  اللغة ا   و كذلك تطبيقات ا فى تعل   متمكع معرفيا مع  نظريات تعلم اللغة
 اللغة ا لمانية كلغة أجنبية  

 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 
 ندارة التغيير يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 

ا لس العلمية الصحيحة لقراءة و تحليل النصو  العلمية باللغة ا لمانية و كيفيية كتابة ن   متمكع معرفيا مع  القراءة والكتابة العلمية  
 . علمى بلغة المانية لليمة

  ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميزيشارك في طر  مبادرات نبداعية. 
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 
 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 

مدخل إلى علم 
 األدب 

 ا لالية لعل  أ دب و ا جناس ا دبية المختلفة ا طر النترية و المفاهي  متمكع معرفيا مع -أ 
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 

إشكاليات فى 
 علم األدب

 المعالجة ا دبية لعدة قضايا مجتمعية و فللفية مع خالل تعامل عدة أدباء الماع مع هذه  متمكع معرفيا مع -ب
 القضايا مفل العدل أو الحرية و  يرها

 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
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 اختبارات اللغات األجنبية 
 

 و تطبيق ا ( محادفة –نلتماع  -كتابة –قراءة )ا لس العلمية إلختبار القدرات اللغوية ا ربعة  متمكع معرفيا مع
 على اختبارات اللغة ا لمانية كلغة أجنبية

 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 

تحليل  - أ
النصوص 
والخطاب 
 اللغوي 

 علم لغة النص - ب
 

 ا طر النترية لتحليل النصو  و أه  مفاهي  تحليل الخطاب اللغوى و توتيف ا فى تعل  اللغة  متمكع معرفيا مع
 ا لمانية كلغة  أحنبية  

 أه  مفاهي  عل  لغة الن  مفل التنا  و التمالك اللغوى و تطبيقات ا فى تعل  اللغة  متمكع معرفيا مع -ب
 ا لمانية كلغة  أحنبية

 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 

 حضارة معاصرة  - أ
 حضارة تاريخية  - ب

 عدة موضوعات معاصرة مع حضارة و فقافة الدول الناطقة با لمانية و خاصة فى عالقت ا  متمكع معرفيا مع
 بالعال  العربى مفل وضع ا جانب أو مكانة المرأة أو اإللال  و أوروبا 

 عدة نشكاليات تاريخية فى الفقافة ا لمانية مفل الحربيع العالميتيع ا ولى و الفانية  أو بناء  متمكع معرفيا مع -ب
 لور برليع و الوحدة ا لمانية 

 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
  البينية بيع مجاالت ا المختلفةيدرك وحدة المعرفة والعالقات. 

العصور   -أ
األدبية 
 األلمانية

تاريخ األدب  -ب
 األلمانى

 أللمات ا دبية لعدة عصور أدبية مفل عصر التنوير أو العصف و الدفع و  يرها مع التطبيق  متمكع معرفيا مع
 على نصو  أدبية مع هذا العصر

 على الملتوى التاريخى منذ بداياته حتى العصر الحدي اللمات ا دبية ل دب ا لمانى  متمكع معرفيا مع -ب. 
 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 

 تحليل األخطاء
 

 أه  مباد  عل  تحليل ا خطاء وأه  مصادر ا خطاء مفل تأفير اللغة ا   و اللغة ا جنبيةة  متمكع معرفيا مع
 . أ ولى مع التطبيق على تعل  اللغة ا لمانية كلغة أجنبية

 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 
 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 

ا طر النترية لعل  اللغة البراجماتى و مف و  اللغة مع منتور هذا العل  مع التطبيق على تعل   متمكع معرفيا مع  علم اللغة البراجماتى 
 .اللغة ا لمانية كلغة أجنبية

  ذات الصلةُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 

الحضارة  - أ
وتدريس 
 اللغات

التواصل  - ب
الحضارى  و 
 .تدريس اللغات

 مف و  الحضارة ا جنبية و عالقته بتعل  اللغات ا جنبية و على وجه الخصو  اللغة ا لمانية  متمكع معرفيا مع
 . كلغة أجنبية

 مف و  التواصل بيع الحضارى و تطبيقاته فى تعل  اللغات ا جنبية و على وجه الخصو   متمكع معرفيا مع -ب
 .ارة العربيةالتواصل بيع الحضارى بيع الحضارة الناطقة با لمانية و اللحض

 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 
 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
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  التواصل بنك المعرفة وشبكات : يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا
 االجتماعى

األدب وتدريس  - أ
 اللغات 

تطبيقات األدب  - ب
فى تدريس 

 اللغات 

 ألس و مباد  عل  ا دب التطبيقى و كيفية توتيفه فى تعل  اللغة ا لمانية كلغة أجنبية متمكع معرفيا مع . 
 عدة تطبيقات عملية لنصو  أدبية فى تعل  اللغة ا لمانية كلغة أجنبية متمكع معرفيا مع -ب 
 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 
 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 

علم اللغة  - أ
 . التطبيقى

علم اللغة و  - ب
 تدريس اللغات

  ا لس النترية لعل  اللغة التطبيقى و أه  مفاهيمه و توتيف ا فى تعل  اللغة ا لمانية كلغة  معمتمكع معرفيا
 . أجنبية

 العالقة بيع عل  اللغة و تعل  اللغات ا جنبية و خاصة تطبيقات عل  اللغة فى تعل  اللغة  متمكع معرفيا مع -ب
 . ا لمانية كلغة أجنبية

  عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرةينمي ذاته م نيًا ، ويبني. 
 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 

نظريات  - أ
التواصل بين 

 الحضاري 
نظريات علم  - ب

الحضارة 
 المقارن

 عدة نتريات لمف و  التواصل بيع الحضارى مع التطبيق على التواصل بيع الحضارة الناطقة  متمكع معرفيا مع
 . ا لمانية و الحضارة العربية

 ا طر النترية للمقارنة بيع الحضارات و تطبيقات ا على تعل  اللغة ا لمانية كلغة أجنبية متمكع معرفيا مع -ب . 
 ه مع ندارة التغييريمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكن 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 
 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 

 
 تعريف المقررات التخصصية لبررنامج الليسانس فى األداب والتربية تخصص اللغة الفرنسية وأدابها( 14)مادة 

 
 اسم المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات الخريجتوصيف المقرر 

 صيا ة جمل وتوتيف ا في حوارات وكتابات مختلفة مع التأكيد علي اختالف معاني ا فعال حلب  متمكع معرفيا مع
 الجمل الموتفة ب ا

  ، وزمالئهيجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع. 
 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 

 مهارات القراءة و محادثة

  ومعرفة المعني المجازي والمباشر لبعا المصطلحات مع الموضوعات تعتمد علي التعبير والحوار متمكع معرفيا
 والكلمات الفرنلية

 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 

 تعبير كتابي

 اللغوية مع خالل تكويع جمل بليطة ومركبةاتقاع القدرة  متمكع معرفيا مع 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 

 قواعد

 لترجمة النصو  العامة مع الفرنلية الي اكتلاب المفردات والقواعد اللغوية المختلفة الالزمة  متمكع معرفيا مع
 العربية والعكس

 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 

 ترجمة
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   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 القدرة علي ادراك وف   البنياع العا  للنصو  المعاصرة مع مختلف ا نواع ا دبية مع درالة  متمكع معرفيا مع

 بال ية 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 

 نصوص معاصرة

 لتعرف علي أنواع ا دب المختلفة مع خالل التيارات والحركات ا دبية عبر العصور المختلفة مع ا متمكع معرفيا مع
 62حتي ال  32القرع ال 

 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 
  بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نيةُيوتف. 

مدخل الي األدب 
 الفرنسي

 درالة مفصلة للحروف اللاكنة والمتحركة لت يئة الطالب للنطق الللي  مع درالة للرموز الكتابية  متمكع معرفيا مع
 ل صوات 

   الجوانب المختلفة للتعل ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو.. 
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
  الات العملية في أداءاته الم نيةُيوتف نتائج الدر 

 صوتيات

 التمييز بيع المعاني المختلفة للكلمات المشتركة في  –محادفات متنوعة مع خالل ا حدا  اليومية  متمكع معرفيا مع
 تعبيرات لغوية وأمفال فرنليةدرالة  –نغمة النطق 

 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 

 مهارات القراءة و محادثة

 مختلفة وأيضا درالة الترادف والتضاد واختالف معاني صيا ة الجمل وتوتيف ا في موضوعات  متمكع معرفيا مع
 ا فعال حلب معني الجملة

 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
   العلميةُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو. 

 تعبير كتابي

 درالة عالمات التنقيط واالضافة والربط بيع الجمل والتحول بيع الجمل الموصولة بعالمات التنقيط  متمكع معرفيا مع
 وأيضا المركبة بفعل مصرف أو  ير مصرف –وا خري الموصولة بأدوات الربط 

  المعلومات واالتصاالتيتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا. 
  بنك المعرفة وشبكات التواصل : يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا

 االجتماعى
 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 

 قواعد

 الملتحلنة والخاصة بفع التعامل والذوق مع خالل التعرف علي فقافة االخر  درالة بعا العادات متمكع معرفيا مع
 الفرنلي

 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 

 ثقافة عامة

 عل  الترجمة مع تطبيقات في مجاالت مختلفة مع والي الفرنلية متمكع معرفيا مع 
 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 

 ترجمة
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 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 
 علي ادراك وف   معاني النصو  والتيعاب التراكيب ا دبية والقيمة الداللية للمصطلحات القدرة  متمكع معرفيا مع

 العبارات المعبرة عع افكار الكاتب في أعمال مختلفة+و
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 
 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 
 د نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئهيجل. 

 نصوص مختارة

 اكتلاب مفردات لغوية باللغة الفرنلية خاصة بالوتائف االدارية والتجارية والعمل بالشركات وداخل  متمكع معرفيا مع
 الممللات للتواصل في تلك المواقف المختلفة

  التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييعيلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة. 
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 

لغة فرنسية أل راض 
 خاصة

 درالة مختلف النغمات المصاحبة لنطق الكلمات المنفردة أو الجمل الخبرية وااللتف امية والتعجبية  متمكع معرفيا مع
 وأيضا نغمات التأكيد 

 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 

 صوتيات

 الف   المتعمق لموضوعات عامة عع طريق البح  واالطالع الكتلاب القدرة علي الكتابة بلغة  متمكع معرفيا مع
 فرنلية لليمة

 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 

 تعبير كتابي

 ترجمة مقاطع مع الصحف اليومية ومع مصادر اخري متنوعة مع والي الفرنلية متمكع معرفيا مع 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 

 ترجمة

 االرلتقراطية والبرجوازية والعامة وأيضا الصالونات ا دبية والتعلي  : طبقات المجتمع المختلفة  متمكع معرفيا مع
 وليالات ملوك هذا القرع

 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 

 حضارة

 درالة تبعية الفعل للفاعل والنعت في  –واقع ا زمنة وتوتيف ا التعبيري في اللغة الفرنلية المعاصرة  متمكع معرفيا مع
 مختلف االلتخدامات

  المختلفةيدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا. 
 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 

 قواعد

 31 – 39تحليل نقدي  عمال أربعة مع كتاب القرنيع   شر  و متمكع معرفيا مع 
  الم نية ويعمل على تطويرهايتفكر في ممارلاته 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 
 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 

 61نصوص نثر القرون 
- 61 
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 درالة مفصلة لمجموعة مع كتاب تلك الحقبتيع مع عمل مقاالت أدبية عع المدرلة الفكرية لكل  متمكع معرفيا مع
 كاتب 

 بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية ُيحدد. 
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 

مقال أدبي نثر القرون 
61 - 61  

 مراعاة قواعد اللغةاتقاع التعبير االنشائي كتابة وشفاهة في مجاالت مختلفة مع  متمكع معرفيا مع 
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 
 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

ارات ورشة عمل و مه
 كتابة

 درالة جزيئات الجملة والقواعد التي تحك  صيا ت ا في االلتخدامات المتعددة  متمكع معرفيا مع 
  بنك المعرفة وشبكات التواصل : يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا

 االجتماعى
  تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفةيتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ،. 
 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 

 قواعد

 معني عل  اللغويات ومجاالته ومدارله وتوتيفه عند تحليل النصو  وتفليرها لغويا متمكع معرفيا مع 
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
  م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرةينمي ذاته. 
 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 

 لغويات

 ترجمة أش ر المصطلحات والمفاهي  الليالية والقانونية مع والي الفرنلية مع مراعاة قواعد اللغتيع متمكع معرفيا مع 
  الم نيةيمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات. 
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 

 ترجمة

 التعرف علي مفاهي  وعبارات خاصة باللغة الفرنلية في مجال الفندقة والدبلومالية متمكع معرفيا مع 
  ندارة التغيير ، وتحقيق التميزيشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في. 
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 
 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 

لغة فرنسية أل راض 
 خاصة

 القدرة علي تحليل النصو  ا دبية بطريقة من جية وادراك ألس تنتي  النصو  النفرية مع  متمكع معرفيا مع
 شخصيات وحبكة واطار زماني ومكاني

 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 قة بالنفس لدى المتعلميعينمي الشعور بالكرامة، والف. 

 61نصوص نثر القرون 
- 62 

 مفل الرومانلي والواقعي ودرالة تيار الرواية الحديفة في  37درالة التيارات المختلفة في القرع ال متمكع معرفيا مع
  62القرع ال

 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 

مقال أدبي نثر القرون 
61 - 62 

 اسم المقرر توصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات الخريج
 التعبير بلغة فرنلية لليمة في المواقف المختلفة مع خالل أنشطة متنوعة متمكع معرفيا مع 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 

ورشة عمل و مهارات 
 كتابة
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   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 
 النحوية الخاصة بالجملة التابعة الموصولة عند التقبال النصو  وتفليرها المفاهي  والمعارف  متمكع معرفيا مع

 وانتاج ا في المواقف المختلفة باالضافة الي ضبط التخدا  الجملة المركبة
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 

 قواعد

 درالة لبعا النصو  ا دبية مع التدريب علي تحليل ا مع خالل عل  اللغويات متمكع معرفيا مع 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
  المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفةيدرك وحدة. 

 لغويات

 التدريب علي معرفة قدر كبير مع المصطلحات في المجاالت المختلفة وترجمت ا مع والي الفرنلية متمكع معرفيا مع 
 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 
 المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل  ٌيقو  الجوانب.. 
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 

 ترجمة

 االقتصادية  –وحتي قيا  الفورة الفرنلية مع النواحي الليالية  33درالة الفترة مع وفاة لويس ال متمكع معرفيا مع
 والفنية وأيضا الن ضة  العلمية  والحركة الفللفية

 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 
 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية.  

 حضارة

 و  التمييز بيع االنواع الشعرية المتعددة وتحليل القصائد الشعرية في تلك الحقبة مع خالل القافية متمكع معرفيا مع
 التنا   الصوتي و متاهر الجمال

 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 

نصوص شعر القرون 
61 – 61 - 61 

 درالة الخصائ  الشعرية لقصائد شعراء تلك الحقب مع متمكع معرفيا 
 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 
 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
   بنك المعرفة وشبكات التواصل : ومع بين ا  يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 االجتماعى

مقال أدبي شعر القرون 
61 – 61 - 61 

 القدرة علي التعبير بلغة فرنلية لليمة في المواقف المختلفة مع خالل أنشطة متنوعة متمكع معرفيا مع 
  المجاالت المختلفةيتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع. 
 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 

ورشة عمل و مهارات 
 كتابة

 درالة الجملة المركبة والتخدا  أدوات الربط مع تحقيق التوافق الزمني ب ا متمكع معرفيا مع 
  ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرةينمي ذاته م نيًا. 
 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 

 قواعد

 درالة المفاهي  والنتريات الخاصة بعل  اللغويات وكيفية تطبيق ا علي نصو  متنوعة متمكع معرفيا مع 
  المعل  التى تمكنه مع ندارة التغييريمتلك م ارات التقاللية 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 

 لغويات
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 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 
 نصو  في الخ والتدريب علي ترجمة ... -الطب  –اللياحة  –درالة مفردات مجاالت التجارة  متمكع معرفيا مع

 تلك المجاالت مع مراعاة قواعد اللغة
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 
 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 
 ول اآلخريشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقب. 

 ترجمة خاصة

 أدب شعبي كأدب الليرة  –ملر   –شعر : نشأة وتطور ا دب الفرنكفوني مع درالة أه  المدارس  متمكع معرفيا مع
 الشعبية أو ا نشودة الشعبية مع درالة  همية الراوي في المجتمع القبلي بافريقيا اللوداء

 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 

 أدب فرنكوفوني

 درالة المالمم الخاصة للتركيبة الشعرية والتمييز بيع أنواع الشعر المختلفة خالل تلك الحقبة مع  متمكع معرفيا مع
 تطبيق تحليلي علي بعا القصائد

 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 

نصوص شعر القرون 
61 – 62 

 خالل موضوعات درالة أعمال كبار الشعراء ومدي تأفره  بالمدارس الشعرية المنتميع الي ا مع  متمكع معرفيا مع
 مقالية تقو  علي البح  وجمع الماجة العلمية

 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 

مقال أدبي شعر القرون 
61 – 62 

  القدرة علي التعبير بلغة فرنلية لليمة في المواقف المختلفة مع خالل أنشطة متنوعة معمتمكع معرفيا 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل.  

ورشة عمل و مهارات 
 كتابة

 مراجعة للجملة البليطة والمركبة مع التركيز علي الجملة الترفية وولائل التعبير المختلفة  عع  متمكع معرفيا مع
 الشرطي  -اللببي  –الزمني : المفعول الترفي 

 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
 المختلفة يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا. 
 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 

 قواعد

 درالة لغة االتصال وطرق ا المختلفة مع تطبيق تحليلي متمكع معرفيا مع 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 
 ويعمل على تطويرها يتفكر في ممارلاته الم نية 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 

 لغويات

 ترجمة لبعا المقتطفات ا دبية مع والي الفرنلية متمكع معرفيا مع 
 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 
  العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلةُيحلل ناقدًا الدرالات. 

 ترجمة

 درالة التطورات الليالية واالجتماعية واالقتصادية والفقافية في المجتمع الفرنلي خالل القروع  متمكع معرفيا مع
37-62  

 حضارة
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 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 
  ، بإلتخدا  ا لاليب العلميةُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية. 
 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 
 تفليرها وتذوق ا مع تطبيقات  –تحليل ا : توتيف المفاهي  اللغوية عند درالة النصو  الملرحية  متمكع معرفيا مع

 علي الملر  التراجيدي وال زلي
  ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتيتواصل بفاعلية. 
  بنك المعرفة وشبكات التواصل : يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا

 االجتماعى
 ةيتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلف. 

نصوص مسرح القرون 
61 – 61 - 61 

 درالة الملر  التراجيدي والكوميدي في تلك الحقب مع درالات نقدية  ش ر الكتاب  متمكع معرفيا مع 
 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
 عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة ينمي ذاته م نيًا ، ويبني. 

مقال أدبي مسرح القرون 
61 – 61 - 61 

 ترجمة مقاطع مع الجرائد مع العربية الي الفرنلية والعكس ومراعاة تجنب الترجمة الحرفية متمكع معرفيا مع 
 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 
  الم نيةيمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات. 
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 

 ترجمة

 خصائصه وأه  كتابه في المجاالت المختلفة –نشأته : ادب شمال افريقيا الفرنكفوني  متمكع معرفيا مع 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 
 ندارة التغيير ، وتحقيق التميز يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في. 
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 

 أدب فرنكوفوني

 المفعول الترفي التناقضي والغايتي ال دفي والمقارني متمكع معرفيا مع 
  والمعنييعيلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع. 
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا  

 قواعد

 نشأة وتطور المدارس المختلفة  لاليب االقناع مع درالة  ه  المدارس وتطبيقات ا العملية متمكع معرفيا مع 
  بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميعينمي الشعور. 
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 

 لغويات

 62الوأيضا درالة نقدية لملرحية كاملة لكاتب القرع  37تحليل مقتطفات  ش ر كتاب القرع ال متمكع معرفيا مع 
 ميترالنك

 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 

نصوص مسرح القرون 
61 – 62 

 مع  62وملر  العب  بالقرع ال 37الفودفيل والملر  الرمزي في القرع ال –درالة الملر  ال زلي  متمكع معرفيا مع
 درالات نقدية  ش ر الكتاب

   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 

مقال أدبي مسرح القرون 
61 – 62 

 نقد أدبي مع التطبيق علي نصو  أدبية  62و 37درالة ألس المدارس النقدية المختلفة في القرع ال متمكع معرفيا مع 
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 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 

 
 وآدابها االنجليزيةبرنامج اليسانس فى االداب والتربية تخصص اللغة تعريف المقررات التخصصية فى ( 15)مادة 

 
 توصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات الخريج اسم المقرر

مقرر استماع وتحدث 
(6) 

 التخاطب مع خالل التخدا  اللغة بالشكل ا مفل مع التركيز على المواقف تدريب الدارليع على  متمكع معرفيا مع
يتدرب الطالب في هذا المقرر ايضا على م ارات االلتماع وف   مقتطفات شف ية مع  الحياتية وا حادي  اليومية،

 .خالل االلتماع نلى مقتطفات ملجلة
 لفةيدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المخت. 
 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 

مقرر أساسيات القراءة 
 والفهم

 القراءة اللريعة والقراءة التفصيليةالتراتيجيات و م ارات  القراءة، كما يتعرف على الفرق بيع  متمكع معرفيا مع. 
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 
 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 

 (6)مقرر صوتيات 

 بناًء على مكاع وطريقة النطق وحالة ا صوات اللاكنة و المتحركة و كيفية تصنيف ا صوات  متمكع معرفيا مع
 .الحبال الصوتية، ف  يتدرب الطالب على التنلاخ الكلمات والجمل بالتخدا  الرموز الصوتية 

 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 
  الم نية التي تواج هُيجري بحو  فعل لحل المشكالت. 

 (6)مقرر قواعد 

 أه  قواعد النحو والصرف اإلنجليزي باإلضافة نلي  التراكيب ا لالية في اللغة اإلنجليزية و  متمكع معرفيا مع
 .العبارات االلمية و الترفية و ا زمنة المختلفة

  العلميةُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب. 
 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 
 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

 مقرر مدخل إلى القصة

 ا دبي النفري بالتحليل والتطبيق النفر وأشكاله وتاريخه في اللغة اإلنجليزية  و عناصر الن   متمكع معرفيا مع
 .العملي

  بنك المعرفة وشبكات التواصل االجتماعى: يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا 
 لتكامل بيع المجاالت المختلفة  .يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق ا
 زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي يبني عالقات نيجابية مع. 

 مقرر مبادئ الكتابة

 أه  مباد  و م ارات و مراحل الكتابة، كما يتعرف على مكونات الجملة و أنواع الجمل و العبارات  متمكع معرفيا مع
 .و كيفية التخدا  عالمات الترقي  

 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
  م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرةينمي ذاته. 
 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 

 مقرر مدخل إلى الدراما

 مف و  الملرحية و لمات ا المميزة كلوع أدبي يختلف عع الرواية و الشعر، كما يتعرف الطالب  متمكع معرفيا مع
 .على عناصر الن  الملرحي

  لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نيةيمتلك االلتعداد. 
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 
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مبادئ الترجمة 
 التحريرية

 أه  مباد  الترجمة التحريرية مع خالل ترجمة عدة نصو  في مجاالت شتى مع و نلي  متمكع معرفيا مع
 .اإلنجليزية ، كما يكتلب الطالب المفاهي  ا لالية عع المقاربات

 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 
 ، وزمالئه يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع. 
 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 

مقرر مدخل إلى الشعر 
 اإلنجليزى

 أشكال الشعر المختلفة ويوضم االختالف بين ا و  على كيفية تحليل النصو  الشعرية المختلفة  متمكع معرفيا مع
 .لمجموعة مع ا عمال ال امة لعدد مع الشعراء

 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع ينمي الشعور. 

مقرر تدريبات لغوية 
(6) 

 طبيعة مفردات و تراكيب اللغة اإلنجليزية مع خالل تدريبات تلاعد الطالب على االلتخدا   متمكع معرفيا مع
 .لدي   الصحيم لمفردات و عبارات و التعبيرات االصطالحية للغة اإلنجليزية و تحليع م ارات الكتابة و التحد 

 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 

 ومواصفات الخريجتوصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج  اسم المقرر

مقرر استماع  وتحدث 
(6) 

 تطتتتتوير م تتتتارات التحتتتتد  لتتتتدى الطتتتتالب، متتتتع التركيتتتتز علتتتتى المحادفتتتتات اليوميتتتتة و التعليمتتتتات  متتتتمكع معرفيتتتتا متتتتع
و التوجي تتتتتتتات، والطلبتتتتتتتات، والوصتتتتتتتف، وتقتتتتتتتدي  االعتتتتتتتتذارات واالقتراحتتتتتتتات  و يتتتتتتتت  تتتتتتتتدريب الطتتتتتتتالب أيضتتتتتتتا علتتتتتتتى 

 .االلتماع و الوصول الى التدالالت والتنتاجات
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 
 التخص  مجال في عملياتهو  البح  طرق . 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 

مقرر قواعد وتدريبات 
 (6) لغوية

 أللتتتتتت ا وم ارات ا،كمتتتتتا  يتتتتتتدرب علتتتتتتى ألتتتتتس عمليتتتتتتة : م تتتتتارات التواصتتتتتل باللغتتتتتتة اإلنجليزيتتتتتة متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتتع
 .التواصل بلغة صحيحة

 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 

 ( 6)مقرر كتابة 
 القصصية

 كتابتتتتتة مجموعتتتتة متنوعتتتتتة  متتتتتع الجمتتتتتل صتتتتتحيحة القواعتتتتد فتتتتتي فقتتتتترات متنالتتتتتقة و مترابطتتتتتة  ،  متتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع
 .يتعرف الطالب على مف و  الكتابة الوصفية و القصصيةكما 

 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 

مقرر مدخل إلى النقد 
 األدبي

 مف تتتتو  النقتتتتتد ا دبتتتتي و أهتتتتت  المصتتتتطلحات المتعلقتتتتة بالنقتتتتتد ا دبتتتتي والفتتتتتروق بين تتتتا،  ويركتتتتتز  متتتتتع متتتتتمكع معرفيتتتتا
المقتتتتترر  علتتتتتى نبتتتتتتراز المتغيتتتتترات أ لالتتتتتتية فتتتتتي النقتتتتتد متتتتتتع ختتتتتالل نبتتتتتتراز النقتتتتتاد والمنتتتتتتريع الفعتتتتتتاليع فتتتتتي تتتتتتتاريخ 

تجاهات    .ومجاالت النقد ا دبي واا
 في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 

 مقرر مهارات القراءة
 كمتتتتا يتتتتذكر الفقافتتتة اإلنجليزيتتتتة متتتتع ختتتتالل قتتتراءة وتحليتتتتل وتفلتتتتير النصتتتتو  ا دبيتتتة واللغويتتتتة،  متتتتمكع معرفيتتتتا متتتتع

 .الطالب الخلفية الفقافية والتاريخية واالجتماعية للنصو  المختلفة
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 
 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
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 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 

 (6)مقرر صوتيات 

 تصنيف ا صوات المزدوجة و اللمات التي تميزها عع االصوات المتحركة طبيعة و متمكع معرفيا مع. 
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 

الصرف  مقرر علم
 والتراكيب

 و أنتتتتتتواع اللواحتتتتتتق متتتتتتتع (  لواحتتتتتتق -لتتتتتتتوابق -جتتتتتتذور)الوحتتتتتتتدة الصتتتتتترفية و أنواع تتتتتتا مف تتتتتتو   متتتتتتتمكع معرفيتتتتتتا متتتتتتع
اشتتتتتتتقاقية نلتتتتتتى صتتتتتترفية ، و يتعتتتتتترف الطتتتتتتالب فتتتتتتي هتتتتتتذا المقتتتتتترر بنتتتتتتتا  االشتتتتتتتقاق و نتتتتتتتا  الصتتتتتترف فتتتتتتي اللغتتتتتتتة 

 .    اإلنجليزية
  اجراء البحو  العلميةُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في. 
 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
  بنك المعرفة وشبكات التواصل االجتماعى: يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا 

  (6)مقرر كتابة 
 الجدلية

 مقتتتتتتاالت تحليليتتتتتة وجدليتتتتتة متتتتتع اكتلتتتتتاب القتتتتتتدرة علتتتتتى مناقشتتتتتة وتحليتتتتتل مشتتتتتكلة معينتتتتتتة كتابتتتتتة  متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع
 .والقدرة على التنتير

 لتكامل بيع المجاالت المختلفة  .يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق ا
 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 
  بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نيةيشارك. 

 مقرر فن القصة

 االتجاهتتتات ا دبيتتتتة للقتتتترع الفتتتتامع عشتتتر متتتتع ختتتتالل الروايتتتتات المقترحتتتة لعتتتتدد متتتتع التتتتروائييع ،  متتتتمكع معرفيتتتتا متتتتع
 .و يتدرب على نقد العمل الروائي نقدا أدبياً 

 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 
  بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نيةيشارك 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 

 مقرر الدراما

 لتتتتتمات و عناصتتتتتر الملتتتتتر  الكاللتتتتتيكي متتتتتع ختتتتتالل درالتتتتتة عتتتتتدة نصتتتتتو  ملتتتتترحية ، كمتتتتتتا  متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع
 .يتعرف على ا للوب ا دبي لملرحيات شكلبير

   التى تمكنه مع ندارة التغييريمتلك م ارات التقاللية المعل 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 
 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 

 مقرر قراءة  تحليلية
 مع الحقائق و الوقائع المقدمة في قطع القراءة و وج ات النتر لتداللاال م ارات متمكع معرفيا مع. 
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 
 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 
 طية، والتلامم وقبول اآلخريشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقرا. 

 توصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات الخريج اسم المقرر

 مقرر العرض الشفهي

 م تتتتتتتارة التحتتتتتتد  التلقتتتتتتائي ، كمتتتتتتتا يتتتتتتتدرب الطتتتتتتالب علتتتتتتتى م تتتتتتارات العتتتتتترا و المحادفتتتتتتتات  متتتتتتتمكع معرفيتتتتتتا متتتتتتع
 . وجللات النقا  الجماعية المتطورة مع مراعاة الدقة والطالقة

 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 

 مقرر شكسبير

 تقتتتتدي  الكاتتتتتب اإلنجليتتتتتزي الشتتتت ير شكلتتتتبير عبتتتتتر عتتتتدد متتتتع ملتتتتترحياته الكوميديتتتتة والتراجيديتتتتتة  متتتتتمكع معرفيتتتتا متتتتتع
والتاريخيتتتتتتة بحيتتتتتتت  يتعتتتتتتترف الطتتتتتتتالب علتتتتتتى طريقتتتتتتتة الكاتتتتتتتتب فتتتتتتتي بنتتتتتتاء الملتتتتتتترحية وا شتتتتتتتخا  وا فكتتتتتتتار وعلتتتتتتتى 

التتتتتتتي لتتتتتاهمت فتتتتتتي تكتتتتتويع عبقريتتتتتته ، هتتتتتتذا باإلضتتتتتافة نلتتتتتتي عتتتتتدد متتتتتتع  التتتتتتروف االجتماعيتتتتتة والليالتتتتتتية والفقافيتتتتتة
 . قصائده الش يرة

 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
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 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 

مقرر الترجمة إلى 
 العربية

 أهتتتتت  مبتتتتتاد  الترجمتتتتتة متتتتتع اإلنجليزيتتتتتة نلتتتتتى العربيتتتتتة متتتتتع ختتتتتالل ترجمتتتتتة عتتتتتدة نصتتتتتو  فتتتتتتي  متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع
 .مجاالت شتى مع اإلنجليزية نلى العربية

 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 

 مقرر قراءة نقدية

 م تتتتارات القتتتراءة النقديتتتتة و التفكيتتتتر فتتتتي متتتا يقولتتتته التتتتن ، متتتتا يصتتتفه ومتتتتا يعنيتتتته، عتتتتع طريتتتتق  متتتتمكع معرفيتتتتا متتتتع
 .فح  أللوب وبنياع الكتابة، واللغة الملتخدمة وكذلك المحتوى

 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 

مقرر الشعر الرومانسي 
 والفيكتوري

 فتتتتتع الشتتتتتتعر الرومانلتتتتتي و الفيكتتتتتتوري فتتتتتي القتتتتترع التالتتتتتتع عشتتتتتر وخصائصتتتتته وأهتتتتت  مميزاتتتتتتته  متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع
وأشتتت ر شتتتعراء تلتتتتك الفتتتترة ومتتتا أفتتتتر فتتتي كتابتتتات   وأفكتتتتاره  متتتع درالتتتة نمتتتتاذا وافيتتتة متتتع القصتتتتائد التتتتي تعبتتتر عتتتتع 

 . القرع ومدارله الشعرية
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
  البينية بيع مجاالت ا المختلفةيدرك وحدة المعرفة والعالقات. 
 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 

مقرر تاريخ اللغة 
 اإلنجليزية

 
 (علم المعاجم)

 طبيعة اللغة اإلنجليزية وأصول ا الحضارية والتاريخية متمكع معرفيا مع. 
   وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل.. 
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 
 المعج  لغة واصطالحا، و مراحل التتأليف المعجمي، و عالقة عل  المعاج  بعل  الداللة و  متمكع معرفيا مع

 .ملتوياته
  التفكير العلمي ، والبح  التربويُيتقع م ارات 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 

مقرر تحليل تقابلي 
ء  وتحليل أخطا

 اللغتتتتتتة  نتريتتتتتة التقابتتتتتل اللغتتتتتوي  فتتتتتي مقابتتتتتل تحليتتتتتل ا خطتتتتتاء ودور كتتتتتل من متتتتتا فتتتتتي تتتتتتدريس متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع
كمتتتا ي تتتدف المقتتتترر نلتتتى نفارةاهتمتتتا  الدارلتتتيع بألتتتباب وقتتتتوع . ا جنبيتتتة وأهميتتتة كتتتل من متتتا لمتتتتدرس اللغتتتة ا جنبيتتتة

كتتتتتذلك ي تتتتتدف المقتتتتترر نلتتتتتى تتتتتتدريب الدارلتتتتتيع . طتتتتتالب اللغتتتتتة ا جنبيتتتتتة عامتتتتتة واللغتتتتتة العربيتتتتتة خاصتتتتتة با خطتتتتتاء 
 .ية مع  ير الناطقيع ب ا على تحليل ا خطاء اللغوية  التي يقع ب ا دارلو اللغة العرب

 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 

مقرر رواية القرن 
 التاسع عشر

  روايتتتتات تنتمتتتي للقتتتترع التالتتتع عشتتتتر لدلمتتتتا  باالتجاهتتتات ا دبيتتتتة فتتتي فتتتتع الروايتتتة لتلتتتتك الفتتتتترة معرفيتتتتا متتتعمتتتتمكع .
 .يتضمع ذلك التدريب على تحليل الموضوعات ا دبية ومكونات ا مع ا لاليب الفنية وطريقة تطبيق ا

  االتصاالتيتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات و. 
  بنك المعرفة وشبكات التواصل االجتماعى: يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا 
 لتكامل بيع المجاالت المختلفة  .يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق ا

 (3)مقرر صوتيات 
 الصتتتتتوتية ويتتتتتت  التطتتتتترق نلتتتتتى بعتتتتتا أشتتتتتكال تلتتتتتك القواعتتتتتد كاإلد تتتتتتا  صتتتتتي  وعمتتتتتل القواعتتتتتد  متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع

 .والحذف واإلدراا
 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
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 توصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات الخريج اسم المقرر
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 

مقرر مدخل إلى علم 
 اللغة

 طبيعتتتتتة اللغتتتتتة اإلنلتتتتتانية و مكونات تتتتتا ، كمتتتتتا يتعتتتتترف علتتتتتى مجتتتتتاالت علتتتتت  اللغتتتتتة المختلفتتتتتتة و  متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع
 .المفاهي  ا لالية في كل مجال

 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 
   التى تمكنه مع ندارة التغييريمتلك م ارات التقاللية المعل 

 توصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات الخريج اسم المقرر

مقرر الشعر الحديث 
 والمعاصر

 شعر في القرع العشريع والشعر المعاصر وخصائصه وأه  مميزاته وأش ر شعراء الفترة وما أفر متمكع معرفيا مع ال
 . في كتابات   وأفكاره  مع درالة نماذا وافية مع القصائد التي تعبر عع القرع ومدارله الشعرية

 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 
  ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميزيشارك في طر  مبادرات نبداعية. 
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 

مقرر الرواية الحديثة 
 والمعاصرة

 روايات تنتمي للقرع العشريع والعصر الحدي  في ا دب اإلنجليزي وا مريكي لدلما  باالتجاهات  متمكع معرفيا مع
المعاصر واختالف موضوعاته وانتشار أنواع جديدة مع الرواية التي تختلق ا لطورة للتعبير  ا دبية في فع الرواية

 .عع موضوعات حدافية في نطار جاذب وفريد
 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 
 يمقراطية، والتلامم وقبول اآلخريشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والد. 
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 

مقرر علم اللغة النفسي 
 واالجتماعي

 ألس عل  اللغة االجتماعي ومناهجه ومجاالته وخاصة ما يتصل بالتنوعات اللغوية و العالقة بيع  متمكع معرفيا مع
البنية والوتيفة والفكرة واللغة واللع، نضافة نلى اللياق االجتماعي والفقافي، كما يتناول المقرر مفاهي  عل  اللغة 

 .اللغة النفلي و العالقة بيع الللوك اللغوي و النفلي و مراحل اكتلاب
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 

 مقرر تحليل الخطاب

 التعريف  بالربط النصي  القول، و يتناول المقررالخطاب ، الن  ، الملفوت ، : المفاهي  ا لالية  متمكع معرفيا مع
 .الكالمية وأدواته واالتلاق الداللي والمنطقي  والخطاب ونترية ا فعال

 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 

 مقرر علم األساليب

  المفاهي  االلالية في عل  ا لاليب و يتعرف الطالب على عالقة اللغة باللياق، كما يتدرب  معرفيا معمتمكع
 .الطالب على نجراء التحليل ا للوبي لعدة نصو  تنتمي لمجاالت متنوعة

   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 

مقرر الخطاب الصحفى 
 و اإلعالمى

 
 مهارات التواصل

 
 الترجمة المتقدمة

 مكونات الخطاب اإلعالمي، و مميزاته، و تعرا مدارس الخطاب اإلعالمي، و أدواته و  متمكع معرفيا مع
 .التطبيق على عدد مع ا مفلة التطبيقيةنشكالياته، مع 

 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
 كلابه الم ارات ا لالية في مجال التواصل مع المفاهي  والنتريات في مجال االتصال اإلنلاني  متمكع معرفيا مع واا

ليومية والعملية بالتخدا  ألاليب جدية تعتمد على التدريب والتقوي   الذات واآلخريع وتعزيز ممارلت ا في حياته ا
 .المتنوع والفعال
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 توصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات الخريج اسم المقرر
 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 
  مات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نيةُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلو. 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 
 لتركيب اللغوي وبنية الكتابة وبياع االختالف بيع  متمكع معرفيا مع ترجمة فقرات متنوعة ومتدرجة الصعوبة مع حي  ا

كما يتدرب الطالب على كيفية ترجمة التعبيرات االصطالحية و . مع الناحية التركيبية اللغة اإلنجليزية واللغة العربية
 االلتعارات

 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 
 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 

 مقرر الكتابة المتقدمة

 كتابة مقاالت تحليلية وجدلية تتل  بالتمالك و الترابط مع اكتلاب القدرة على ترتيب ا فكار  معرفيا مع متمكع
 .كذلك التدريب على توفيق  المراجع بشكل علمي. بمنطقية مع اعتماد من جية علمية وأدبية في الكتابة

 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 
  الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلةُيحلل ناقدًا. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 

 مقرر أدب مقارن

 مدى التفاعل بيع اآلداب العالمية المختلفة ومعرفة موقع ا دب العربي من ا، ر بة في كشف أهمية  متمكع معرفيا مع
 . التأفر والتأفير بيع الفقافات واآلداب المختلفة

 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
 ي اجراء البحو  العلميةُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف. 
 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

مقرر دراما القرن 
 العشرين

 كذلك يعنى . الملر  الحدي  في القرع العشريع ومدارله المختلفة كملر  العب  والملر  الرمزي متمكع معرفيا مع
 . المقرر بإطالع الطالب على التطور في فع الملر  الحدي 

  بنك المعرفة وشبكات التواصل االجتماعى: يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا 
  لتكامل بيع المجاالت المختلفةيتعاوع مع ز  .مالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق ا
 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 

 مقرر الداللة و التداولية

 النشأة والتطور عالقة عل  الداللة بعلو  اللغة، ومكانة الداللة مع ملتويات الدرس  –عل  الداللة  متمكع معرفيا مع
، كما (الصوتية والصرفية والنحويةوالمعجمية، واللياقية ) اللغوي عالقة عل  الداللة بعل  الرموز أنواع الدالالت اللغوية 

 . جتماعي و الفقافييتناول المقرر المعنى التداولي و عالقته باللياق اال
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 
 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 

مقرر الترجمة اإلعالمية 
 و األدبية

 
 

 علم اللغة الحاسوبى

 ولائل اإلعال  لواء المقروء من ا أو الملموع أو المرئي مع التركيز على الترجمة اإلعالمية لجميع  متمكع معرفيا مع
بناء قاعدة بيانات للمصطلحات اإلعالمية في اللغتيع العربية واإلنجليزية ،  كما يحتوى المقرر على محاضرات فى 

 .عربية ننجليزية الترجمة ا دبية بيع اللغتيع العربية االنجليزية  تجمع نصو  أدبية  عمال أدبية نشكالية
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 
 اآللية لخصائ  اللغات الطبيعية ،  المفاهي   النترية  وا دوات التحليلية الملتخدمة في المعالجة متمكع معرفيا مع

 .الصوتية والصرفية والنحوية والداللية والمعجمية والعروضية والتداولية 
 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 
  ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييعيلتز  بالقي  االنلانية. 
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 المقررات التخصصية لبرنامج الليسانس فى األداب والتربية تخصص علم النفس تعريف ( 11)مادة 
 

 الخريجتوصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات  ال  المقرر
مصطلم تاريخ عل  النفس، و أهمية درالة هذا التاريخ، و النتريات التى يعتمد علي ا فى تدويع  متمكع معرفيا مع  تاريخ علم النفس

 .التطور التاريخى للدرالات و اإلتجاهات فى عل  النفس
 قبل ( ، أفالطوع و يرهمالقراط)وكذلك التعرف على اآلراء التى تنتمى نلى عل  النفس فى أفكار فاللفة اليوناع

 .ننفصال عل  النفس عع الفللفة
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 

تعريف ديناميات الجماعة ، نشأت ا ) نتريات عل  النفس االجتماعي وتطبيقات ا وديناميات الجماعة  متمكع معرفيا مع  علم نفس اجتماعي
 (، أنواع الجماعات ، المناهج الملتخدمة

 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 

االحصاء النفسي 
 (الوصفي)

 يعد اإلحصاء عل  وليلى يخد  جميع العلو  من ا التربوية و النفلية فى تحقيق أهداف ا متمكع معرفيا مع. 
 مقاييس النزعة المركزية،) و يتعرف الطالب خالل المقررعلى المفاهي  النترية اإلحصائية الخاصة باإلحصاء الوصفى 

 (.مقاييس التشتت، مقاييس العالقات
 أع يتمكع الطالب مع تطبيق و تفلير مفاهي  اإلحصاء الوصفى على أى بيانات بحفية 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 

مدخل الي الطب 
 النفسي

 مف و  نضطرابات الشخصية ومتاهرها العامة، والعوامل الممدية نلي ا، وأنواع ا المختلفة و كيفية  متمكع معرفيا مع
 .عالج ا

 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 

، ألاليب القيادة الرشيدة ومعايير تقييم ا، المناحي النترية المفلرة، أهميت ا، طبيعت ا، مفاهي  القيادة متمكع معرفيا مع  سيكولوجية القيادة
ارة الفعالة لمواج ة اإلد، التدريب للموارد البشرية، توصيف العمل، فعالية ندارة الوقت، أنتمة ندارة الموارد البشرية

 طبيعة عملية صنع القرار .الضغوط
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 

علم النفس 
 الفسيولوجي

 حول عالقة المخ بالللوك مع التركيز بإهتما  على ( نلبياً )يراعي تقدي  الحقائق العلمية  الرالخة متمكع معرفيا مع
دور التعل  و التدريب فى تغيير و تعديل و نصال  نضطربات المخ الوتيفية، وكذلك تقدي  المداخل العلمية لتفلير 

و علو  النفس و اإلبتعاد تمامُا عع التفكير  الللوك على ألاس تداخل المعرفة العلمية بيع علو  المخ و ا عصاب
 .الخرافى فى تفلير الللوك

 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 
  تطويرهايتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على 

التوصل نلى صفات ا صل اإلحصائى أو مجتمع العينة فى ضوء اإلحصاءات الوصفية للعينة  متمكع معرفيا مع  احصاء استداللي
 البحفية ، ودرالة ا لاليب اإلحصائية الملتخدمة فى التحقق مع الفروا العلمية للبح 
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 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 
  م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربويُيتقع 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 

المفاهي  والنتريات الخاصة بالموهبة واالبداع و اكتلاب م ارات طرق تحديد الموهوبيع و البرامج  متمكع معرفيا مع  سيكولوجية الموهوبين
 التي تقد  نلي   لرعايت  

  الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلةُيحلل ناقدًا. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 

أفر ضبط التجربة على نتائج البح  دور التجريب في عل  النفس وأركاع التجربة العلمية ، و  متمكع معرفيا مع  علم النفس التجريبي
لتجارب في مياديع عل  النفس،وكذلك أع يكتلب الطالب الم ارات  العلمي التجريبي،أع يتعرف الطالب على مختلف ا

 الالزمة لتصمي  التجربة المعملية
 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 
 دمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتيتواصل بفاعلية ، ملتخ. 
  بنك المعرفة وشبكات التواصل : يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا

 االجتماعى
 .معنى الشخصية متمكع معرفيا مع  علم نفس الشخصية

 .التعرف على خصائ  الشخصية اللوية -    
 .التعرف على المحددات الورافية للشخصية -    
 . التعرف على العوامل البيئية للشخصية -    
 التعرف على بعا نتريات الشخصية  -    
 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 
 ،والمجتمع المحلي يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور. 
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 

سيكولوجية التفكير 
 واالبتكار

 كلياق  –كخصائ  مميزة للشخ  المبتكر  –كناتج  –المفاهي  الخاصة باالبتكار كعملية  متمكع معرفيا مع
اجتماعي،و تفلير مدارس عل  النفس  المختلفة لالبتكار، كذلك تأفير المناخ علي فعالية االبتكارلواء في الوحدات 

 اآلبتكارية أو جماعات االبتكار
  عة بصفة ملتمرةينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنو. 
 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 

لنفس الللوكي في تعديل الللوك، وتطبيق مباد  تعديل الللوك في مواقف التعل ،  متمكع معرفيا مع  السلوك وتعديله مفاهي  عل  ا
  ا لالية في تفلير التاهرة الللوكيةكذلك التعرف على االتجاهات 

 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 
 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 

المعرفة النترية عع تطور الدرالات فى عل  النفس ا لرى و أهميته النترية و التطبيقية، وكذلك  متمكع معرفيا مع  علم النفس االسري
 .تنمية الوعى بمشكالت ا لرة النفلية و اإلجتماعية، و طرق الوقاية من ا، و التصدى ل ا

 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 
  ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييعيلتز  بالقي  االنلانية. 
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 

قراءات باللغة 
االنجليزية في 

 خالل مقاالت بحفية أو موضوعات حديفة باللغة اإلنجليزية في عل  النفس التربوي وف م ا مع  متمكع معرفيا مع
 .فصول في كتب ما تشكل مادة عامة أو مرتبطة بالموضوعات البحفية المعاصرة
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/ نتريات/ وكذلك اكتلاب القدرة على تحليل ونقد نصو  أجنبية متخصصة في عل  النفس التربوي تتناول نماذا   التخصص
 .بحو  في هذا المجال، والتوصل نلى خالصات علمية من ا

  لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ايفتخر بانتمائه 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 

مناهج البحث في علم 
 النفس

 و انواع .تقويم اخطوات البح  العلمى الللوكى، توضيم مف و  المشكلة البحفية وكيفية اختيارها و  متمكع معرفيا مع
 .مناهج البح  فى عل  النفس

 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 

اإلنلاع فى جميع مراحل حياته وخاصة فى مراحل الرشد درالة التغيرات التى تطرأ على للوك  متمكع معرفيا مع  سيكولوجية الكبار 
 .المبكر ،   ولط العمر ، الشيخوخة 

 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 

عل  النفس الم ني ، و دوره كأخصائي نفلي في الممللة التي ليعمل ب ا ، و ملئولياته في  متمكع معرفيا مع  المهنيعلم النفس 
عمليات التوجيه ،و االختيار الم ني ، و التدريب ، ملتخدمًا معارفه حول نتريات االختيار ، وألاليب جمع البيانات 

 .....و ألاليب التدريب 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 

 .مف و  التواصل ، و اهميته ، و وتائفه متمكع معرفيا مع  سيكولوجية التواصل
  ، أع يتعرف الطالب علي مف و  التفاعل االجتماعي ، و عالقته بالتواصل 
 و العوامل الممفرة فيه، و أنواعه ، والعوامل المترتبة عليه، و تكويع المعايير االجتماعية 
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 
 علية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نيةُيوتف بفا. 

بناء االختبارات 
 النفسية والتحصيلة

 بيع النترية التقليدية والنترية الحديفة في بناء المقاييس النفلية، حي  ي ت  الطالب التميز  متمكع معرفيا مع
 .النفليةبالمشكالت ا لالية في مجال المقاييس 

 و يميز الطالب بيع المجاالت المختلفة لالختبارات والمقاييس النفلية 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 

المعارف النترية المتضمنة عع موضوعات المحتوى كالتعريف بأدوار عل  النفس المدرلى تجاه  معرفيا معمتمكع   علم نفس مدرسي
المدرلة الفعالة ، من جية و طرائق البح  فى عل  النفس المدرلى باعتباره علما ذا هوية م نية باإلضافة نلى 

 المناحى النترية التى يوتف ا عل  النفس المدرلى
 فكير العلمي ، والبح  التربويُيتقع م ارات الت 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 

استخدام الحاسب 
االلي في تحليل 

 التخدامات الحالب اآللى في تحليل البيانات متمكع معرفيا مع 
  و على برنامجword   و التخداماته ، و على برنامجexcel و التخداماته 
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 و التخداماته spssو برنامج   البيانات
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
  العلميةُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  . 

درالة التأفيرات االجتماعية والوجدانية على الللوك، القدرات، االتجاهات، القي ، المعايير : متمكع معرفيا مع  سيكولوجية الوجدان
االجتماعية ، ديناميات الجماعة، التواصل، ا دوار والمكانة االجتماعية، العالقات المتبادلة بيع أفراد الجماعة، 

التوج ات القيمية، التنشئة االجتماعية، التعل  االجتماعي، اإلدراك االجتماعي، المعرفة االجتماعية، المعتقدات ، 
 تكويع االنطباع عع اآلخريع

 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
 بنك المعرفة وشبكات التواصل :   ومع بين ا  يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 االجتماعى
 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 

دوافع تقد  التفليرات الحديفة للدوافع واالنفعاالت ، ويوتف الطالب االتجاهات النترية لل متمكع معرفيا مع  الدوافع واالنفعاالت
 واالنفعاالت في تفلير الللوك مع خالل ا دوات والمقاييس النفلية للدوافع واالنفعاالت

 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 

سيكولوجية صعوبات 
 التعلم

 لتعل  و ذوي صعوبات تعل ، تحديد  متمكع معرفيا مع مف و  صعوبات التعل  و يعرف مفاهي  المتأخريع دراليا وبطئ ا
 . يذكر مف و  التدخل المبكر

  يصف صعوبات التعل  النمائيةويتعرف علي صعوبات التعل  ا كاديمية 
  والتذكرويعرف مفاهي  خاصة باالنتباه واالدراك 
 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 

النفس المعرفى و جذوره، و تعريف عل  : ا المفاهي  ا لالية فى المقرر، و التى تشملالتعر ا متمكع معرفيا مع  علم النفس المعرفي
 (الذاكرة واالنتباه واالدراك) طرق البح  فى عل  النفس المعرفى، و العمليات المعرفية ا لالية

 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 
 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 
  ًيحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه يجلد نموذجًا قياديا. 

العوامل والعمليات التي تل   في ازدهار ا فراد ، والجماعات، والممللات، أو تل   في تحقيق  متمكع معرفيا مع  علم النفس االيجابي
 .أفضل أداء لدي  

  واللعادة، ، وجذوره، مف و  التفامل معنى عل  النفس اإليجابي : حي  يتقع التكوينات المعرفية ا لالية ل ذا المقرر
والتراتيجيات مواج ة الضغوط ، واإلبداع وألاليب تنميته، والتلامم ، وفعالية الذات ومالمح ا ووتائف ا،وا مل

 ، ودور العوامل البيئية والورافية،   في عل  النفس.وأنماط ا ووتائف ا
 داب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييعيلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآ. 
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 

لبح  و كيفية تحديد المشكلة وص متمكع معرفيا مع  مشروع التخرج  يا ة الفروا المعرفة النترية والتطبيقية بعناصر خطة ا
   و يكتلب الطالب م ارات البح  فى مصادر المعلومات التى تتعلق بمشروع البح 
  و يوتف الطالب معارفه النفلية المتخصصة ملتفيدا مع مصادر البحو  التى تتعلق بموضوع مشروع البح 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 
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 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 

 
 التاريخالليسانس فى األداب والتربية تخصص  برنامجالتخصصية لمقررات التعريف ( 11)مادة 

 
 ومواصفات الخريج توصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج اسم المقرر

معالم التاريخ المصرى 
معالم تاريخ + القديم

 الشرق االدنى

 أهميتتتة الحضتتارة المصتترية القديمتتة، أهميتتتة  ا لتترات المصتترية، تتتاريخ مصتتتر القتتدي  عبتتر متتتمكع معرفيتتا متتع
 العصتور فتي العربيتة الجزيترة شتبه تتاريخ وفتارس، معتال  ولتوريا العتراق القتدي  ا دنتى الشترق حضتارات

 .القديمة
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 

 منهج البحث التاريخي

 - النتريتتتتتات والتفلتتتتتتير . متتتتتن ج البحتتتتت  والفتتتتترق بتتتتتتيع التتتتتتاريخ والتتتتتتأريخ والعلتتتتتو  الملتتتتتاعدة متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع
 .خصائ  الباح ، اخالقيات البح  العلمي. واإلشكاليات التي تواجه الباح  في التاريخ

   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 

معالم التاريخ األوربي 
 الوسيط

 - ألتتتتتتباب لتتتتتتقوط اإلمبراطوريتتتتتتة الرومانيتتتتتة القديمتتتتتتة، بدايتتتتتتة تتتتتتتاريخ أوربتتتتتتا فتتتتتتي العصتتتتتتور  متتتتتتمكع معرفيتتتتتتا متتتتتتع
 .الولطي والغزوات الجرمانية وتتويج شارلماع

 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 

معالم تاريخ اليونان 
 الرومان

 - الجم وريتتتات دول المتتتدع وعصتتتور . اليونانيتتتة والرومانيتتة للحضتتارة ا صتتول التاريخيتتتة متتتمكع معرفيتتتا متتتع
 .ب ا

 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 
 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 

تاريخ الدولة العربية 
 وحضارتها اإلسالمية

 - بدايتتتتتتة اإللتتتتتتال  وت تتتتتتوره وانتشتتتتتتاره وحضتتتتتتارته ،عصتتتتتتر الخلفتتتتتتاء الراشتتتتتتديع وأعمتتتتتتتال   متتتتتتتمكع معرفيتتتتتتا متتتتتتع  .
 .الدولة ا موية وألباب لقوط ا

 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 
  ، والبح  التربويُيتقع م ارات التفكير العلمي 

 حضارة مصر القديمة

 - واالقتصتتادية واالجتماعيتتة الليالتتية الحضتارة المصتترية القديمتتة وانجازات تتا فتي التتنت  متتمكع معرفيتتا متتع 
 .والدينية

 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 
  بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج هُيجري. 

حضارة اليونان 
 والرومان

 اإلطتتتتتتتتار التتتتتتتتتاريخي والجغرافتتتتتتتتتي للحضتتتتتتتتارة اليونانيتتتتتتتتة والرومانيتتتتتتتتتة والحضتتتتتتتتارة اإليجيتتتتتتتتتة  متتتتتتتتتمكع معرفيتتتتتتتتا متتتتتتتتتع
 (. الكريتية)

 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
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  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلميةُيوتف نمكانات. 
 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

تاريخ األيوبيون 
 والمماليك

 الدولتتتتتة ا يوبيتتتتتة و تأليلتتتتت ا، عصتتتتتر وصتتتتتال  التتتتتديع ا يتتتتتوبي و دور صتتتتتال  التتتتتديع فتتتتتي  متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع
 .ن اية الدولة ا يوبية وقيا  الدولة المملوكية. مواج ة الصليبييع

  بنك المعرفة وشبكات التواصل : يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا
 االجتماعى

  زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفةيتعاوع مع. 
 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 

 تاريخ الدولة البيزنطية
 وحضارتها

 وصتتتتتول قلتتتتتطنطيع التتتتتى العتتتتتر  الرومتتتتتاني، عصتتتتتور جلتتتتتتنياع و هرقتتتتتل  وحكتتتتت  ا لتتتتتترة  متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع
الحملتتتتتتتتة الصتتتتتتتليبية الرابعتتتتتتتتة و ألتتتتتتتتباب لتتتتتتتقوط القلتتتتتتتتطنطينية، الجوانتتتتتتتب الحضتتتتتتتتارية لدمبراطوريتتتتتتتتة .المقدونيتتتتتتتة 

 .البيزنطية
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
 صفة ملتمرةينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة ب. 
 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 

مصر في العصرين 
 اليوناني والروماني

 دور الشتتتتتعب المصتتتتتري نزاء الغتتتتتزو اليونتتتتتاني . ألتتتتتباب الفتتتتتتم اليونتتتتتاني والرومتتتتتاني لمصتتتتتر متتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع
 .والروماني، أحوال مصر قبل الغزو اليوناني والروماني وأحوال ا بعد الغزو

  االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نيةيمتلك. 
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 

العالقات بين الشرق 
والغرب في العصور 

 الوسطي

 التتتتدروس الملتتتتتتفادة . الحمتتتتالت الصتتتتليبية ومصتتتتتاحب ا متتتتع ن تتتتتب ولتتتتلب ومتتتتذابم جماعيتتتتتة متتتتتمكع معرفيتتتتا متتتتتع
 .مع وحدة الصف العربي

 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 
  م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييعيلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات. 

 تاريخ الدولة العباسية

 قيتتتتتا  الدولتتتتتة العبالتتتتتية خلفتتتتتاء الدولتتتتتة العبالتتتتتية عصتتتتتور المنصتتتتتور و الم تتتتتدي و هتتتتتتاروع  متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع
 .الرشيد

 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 
  بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ايفتخر 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 

تاريخ أوروبا الحديث 
 صراوالمع

 الفتتتتتتورة الفرنلتتتتتتتية . ان يتتتتتتار النتتتتتتتا  اإلقطتتتتتتتاعي وعصتتتتتتر الن ضتتتتتتة الحركتتتتتتتات اإلصتتتتتتالحية متتتتتتتمكع معرفيتتتتتتا متتتتتتتع
نتتتتتا  التحالفتتتتتات ا وربيتتتتتة قبتتتتل الحتتتتترب العالميتتتتتة . ا نتمتتتتة الجديتتتتتدة التتتتتتي ت تتتترت فتتتتتي فتتتتتترة متتتتا بتتتتتيع الحتتتتتربيع

 .الحرب العالمية الفانية. نشأة ا م  المتحدة. نشأة النتا  النازي والفاشي. ا ولى وممتمر فرلاي
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 

حضارة الشرق األدنى 
 القديم

 يتتتتتتراعحضتتتتتتارة بتتتتتالد العتتتتتراق  متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع وحضتتتتتارة بتتتتتالد التتتتتيمع، حضتتتتتتارة بتتتتتالد الشتتتتتا  ومعاصتتتتتترت ا  واا
 .لحضارة مصر القديمة والتأفير المتبادل بين ما

 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 
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تاريخ العرب الحديث 
 والمعاصر

 ألتتتباب الفتتتتورة العربيتتتة ودور مصتتتتر تجتتتاه تحريتتتر الشتتتتعوب متتتع نيتتتتل االلتتتتعمار وا وضتتتتاع  متتتتمكع معرفيتتتا متتتتع
وبعتتتتده، تتتتتاريخ التتتتوطع العربتتتتي تحتتتتتت الليالتتتتية واالقتصتتتتادية واالجتماعيتتتتة فتتتتي العتتتترب الحتتتتدي  قبتتتتل االلتتتتتعمار 

 .الحركات االلتقاللية وتصاعد االلتعمار ا وروبي. الحك  العفماني ونتا  الحك  العفماني
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 

تاريخ المشرق اإلسالمي 
ونظام الحضارة 

 اإلسالمية
 

 ننجتتتازات خلفتتتتاء أهميتتتة الحضتتتتارة فتتتي المشتتتترق . المشتتتترق اإللتتتالمي و ألتتتتباب الفتتتورات فيتتتته متتتتمكع معرفيتتتتا متتتع
 .الحجابة  -النت  والحضارة اإللالمية، الوزارة . اإللالمي

 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 

قراءات ونصوص باللغة 
 االنجليزية فى التخصص

 نمتتتتتتاذا متتتتتتتع النصتتتتتتو  التاريخيتتتتتتة فتتتتتتي العصتتتتتتتر . تحليتتتتتتل النصتتتتتتتو  و التعليتتتتتتق علي تتتتتتا متتتتتتتمكع معرفيتتتتتتا متتتتتتع
 ..الوليط

  نماذا مع النصو  اليونانية الرومانية. تحليل النصو  و التعليق علي ا.. 
  نماذا مع النصو  المصرية القديمة. تحليل النصو  و التعليق علي ا. 
  نماذا مع النصو  التاريخية في العصر الحدي . تحليل النصو  و التعليق علي ا. 
 االت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نيةُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتص. 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 

 مدخل إلي علم اآلثار

 علتتتتتت  اآلفتتتتتتار وأهدافتتتتته وطتتتتتترق البحتتتتتت  ا فتتتتتري طتتتتتترق الحفتتتتتتات علتتتتتي اآلفتتتتتتار وتلتتتتتتجيل ا  متتتتتتمكع معرفيتتتتتتا متتتتتع ،
  .البعفات االفرية ، أنواع المتاحف وألاليب العرا المتحفي

 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 
 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 

تاريخ وحضارة الدولة 
 الفاطمية

 تاريخ تتتا وع تتتتد القائتتتتد الفتتتتاطمي جتتتتوهر  –متتتتذهب ا الشتتتتيعي  –نشتتتأة الدولتتتتة الفاطميتتتتة تتتتتاريخ  متتتتمكع معرفيتتتتا متتتتع
هتتتتت ، وكيتتتتف  أصتتتتبحت مصتتتتتر 657الصتتتتقلي والقضتتتتاء علتتتتى دولتتتتة ا دارلتتتتة، وكيتتتتف دختتتتتل مصتتتتر فاتحتتتتًا عتتتتا  

 .هتت 626واليًة فاطميًة و انتقال الخالفة الفاطمية نلى القاهرة في عا  
 حلية ، والدولية ذات الصلةُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية الم. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 

تاريخ آسيا الحديث 
 والمعاصر

 قيا  الن ضة اليابانية وعوامل ن ضة الصيع  متمكع معرفيا مع 
  اآلليوي بعد الحرب العالمية الفانيةا وضاع في المجتمع. 
 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 
 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
  بنك المعرفة وشبكات التواصل : يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا

 االجتماعى

مصر في العصر 
 البيزنطي

 وصتتتتتول قلتتتتتتطنطيع التتتتتتى العتتتتتر  الرومتتتتتتاني عصتتتتتتور جلتتتتتتنياع و هرقتتتتتتل وحكتتتتتت  ا لتتتتتترة  متتتتتتمكع معرفيتتتتتتا متتتتتتع
 .الحملة الصليبية الرابعة وألباب  لقوط القلطنطينية. المقدونية

 قق التكامل بيع المجاالت المختلفةيتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تح. 
 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 
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 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 

 تاريخ الفكر السياسي
 عبر العصور القديمة 

 نرهاصتتتتتات الفكتتتتر الليالتتتتتي فتتتتي مصتتتتتر القديمتتتتة، نمتتتتتاذا متتتتع الفكتتتتتر الليالتتتتي فتتتتتي بتتتتتالد  متتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتع
 .الفكر الليالي اإللالمي.  اليوناع والروماع

 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 
 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 
  الم نيةيمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات. 

تاريخ أفريقيا الحديث 
 والمعاصر

 الكشتتتتتتوف الجغرافيتتتتتتتة  فريقيتتتتتتا، دوافتتتتتتتع كتتتتتتل دولتتتتتتتة التتتتتتتعمارية وتنميتتتتتتتة التتتتتتوعي بألتتتتتتتاليب  متتتتتتتمكع معرفيتتتتتتا متتتتتتتع
 .االلتعمار الجديدة

 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 
 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 

تاريخ الواليات المتحدة 
 األمريكية 

 ألتتتتتتباب وعوامتتتتتتل نشتتتتتتأة الواليتتتتتات المتحتتتتتتدة ا مريكيتتتتتتة وأهميتتتتتتة دور أمريكتتتتتتا فتتتتتتي الحتتتتتترب  متتتتتتمكع معرفيتتتتتتا متتتتتتع
 .العالمية ا ولى والفانية

 المتعلميع ، وزمالئه يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل. 
 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 

 تاريخ المغرب واألندلس

 عصتتتتر اإلمتتتارات الملتتتتتقلة وحكتتت  الخلفتتتتاء . عصتتتر التتتوالة. الفتتتتم اإللتتتتالمي لتتتبالد المغتتتترب متتتتمكع معرفيتتتا متتتتع
 والحضارة اإللالمية ب ا. ع د المرابطوع والموحدوع. الفاطميوع

 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 

مدخل لألثار اليونانية 
 والرومانية

 درالتتتتة افتتتتار وفنتتتوع الحضتتتتارة اليونانيتتتتة الرومانيتتتتة متتتتع مقتتتابر ومعابتتتتد ومتتتتدع ومتتتتدى تأفرهتتتتا  متتتتمكع معرفيتتتتا متتتتع
 .بالعمارة والفع في مصر القديمة

 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 

 وثائق وارشيفات

 نمتتتتتتاذا متتتتتتع النصتتتتتتو  .النصتتتتتتو  والوفتتتتتائق وكيفيتتتتتتة  تحليتتتتتتل الوفتتتتتتائق والتعليتتتتتق علي تتتتتتا  متتتتتتمكع معرفيتتتتتتا متتتتتتع
 .التاريخية لعصور مختلفة

 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 

الفنون والعمارة فى 
 مصر القديمة

 درالتتتتتة افتتتتتار وفنتتتتتوع الحضتتتتتارة المصتتتتترية متتتتتع مقتتتتتابر ومعابتتتتتد ومتتتتتدع واهرامتتتتتات ودرالتتتتتتة  متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع
 .للفنوع الصغرى

 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 

تاريخ مصر الحديث 
 والمعاصر

 تتتتاريخ مصتتتر العفمانيتتتتة والحملتتتة الفرنلتتتية علتتتتى مصتتتر ، عصتتتر محمتتتتد علتتتى وبنتتتاء مصتتتتر  متتتتمكع معرفيتتتا متتتتع
الموقتتتتف الليالتتتتي . القتتتتوى المتصتتتتارعة فتتتتي مصتتتتر و وزارة الشتتتتعب. الحديفتتتة و مصتتتتر بعتتتتد رحيتتتتل محمتتتتد علتتتتى

 .3796حرب .يوليو 66ونتائج ا على مصر وفورة  62معاهدة . 62 – 62في مصر 
 بتخصصهعرف الملتجدات ذات العالقة تي 
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 ومواصفات الخريج توصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج اسم المقرر
 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 
 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 

الدولة العثمانية والعلم 
 العربي

 وعصتتتتتر اللتتتتتلطاع درالتتتتتة نشتتتتتأة الدولتتتتتة العفمانيتتتتتة وفتوحات تتتتتا وعوامتتتتتل ضتتتتتعف ا ولتتتتتقوط ا  متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع
 .عبد الحميد الفاني ونشأة الجامعة اإللالمية

  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 

 فنون واثار بيزنطية

 افار وفنوع الحضارة البيزنطة مع مقابر ومعابد ومدع ومدى تأفرها بالعمارة والفع في مصر درالة  متمكع معرفيا مع
 .القديمة

 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 

لينستى العصر اله
 وحضارته

 ق 666عا   اإللكندر ا كبردرالة الفترة بعد وفاة  متمكع معرفيا مع. ،  
   ووضع الملتوطنيع الخارجيع مع اليوناع اللتعمار المدع .  .ق 332حتى الغزو الروماني لقلب اليوناع في عا

 .وأفريقيا آلياوالممالك اليونانية في 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 

 مخطوط تحقيق

 خطوات نعداد البح  العلمي والتعرف على المخطوط ا صلي وكيفية قراءاته متمكع معرفيا مع.  
 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
  وشبكات التواصل بنك المعرفة : يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا

 االجتماعى
 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 

فنون وعمارة الشرق 
 األدنى القديم

 درالة افار وفنوع حضارات الشرق ا دنى القدي   مع مقابر ومعابد ومدع وزاكورات والتأفير  متمكع معرفيا مع
 .بين ا وبيع بعض ا البعا في الفنوع والعمارةالمتبادل 

 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 

تاريخ مصر والشام في 
 العصور الوسطى

  درالة لتاريخ مصر والشا  في العصور الولطى ومدى ارتباط العصور الولطى في أوربا بالمنطقة  معمتمكع معرفيا
 العربية وافرها في نقل الفقافات اإللالمية الى أوربا

 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 
  المعل  التى تمكنه مع ندارة التغييريمتلك م ارات التقاللية 

 الفنون واالثار اإلسالمية

 درالة افار وفنوع الدولة العربية اإللالمية ومصر   مع مقابر وأضرحة وملاجد وبيوت اللالطيع  متمكع معرفيا مع
 .والتأفير الذى احدفته على العال  العربي

 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 
 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 

 الفكر ودرالةتتبع لتاريخ العالقات بيع حضارات اليوناع والروماع والعرب منذ اقد  العصور  متمكع معرفيا مع العالقات بين اليونان 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7


210 
 

 ومواصفات الخريج توصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج اسم المقرر
 .الليالي في هذه الفترة وافرة على النشاط العالمي في البحر المتولط والرومان والعرب

 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 
  بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ايفتخر 

تاريخ العالقات الدولية 
 الحديثة والمعاصرة

 درالة العالقات التي نشأت منذ العصر الحدي  والممتمرات والتحالفات الخارجية التي افرت على  متمكع معرفيا مع
 .مصر والعال  حتى التاريخ المعاصر

 المتعلميع ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى. 
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 

 التربية القومية

 الحدي  وتنمية رو  الحس الوطني  العصر في القومية قيا  ألس متمكع معرفيا مع 
 العال  في اإللالمي والليالي الفكري اإلصال  قادة  ه  درالة 
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 

 مدخل إلي علم الوثائق

 النصو  والوفائق وكيفية  تحليل الوفائق والتعليق علي ا متمكع معرفيا مع. 
  لعصور مختلفةنماذا مع النصو  التاريخية. 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 

 
 المعلومات الجغرافيةتعريف المقررات التخصصصية فى برنامج الجغرافيا ونظم ( 11)مادة 

 
 توصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات الخريج سم المقررا

 مبادئ الخرائط

 تنمية معارف الطالب حول مف و  وأهمية وأنواع الخرائط الجغرافية والتخدام ا فى المجاالت  متمكع معرفيا مع
خالل درالة الرموز والعالمات االصطالحية وا لواع الملتخدمة فى الخرائط المختلفة ودرالة المختلفة، وذلك مع 

والتعرف ( خطوط الكنتور)مقاييس الرل  بأنواع ا وتصميم ا، وا لاليب المختلفة لتمفيل البعد الفال  على الخرائط 
 .الخرائط الكنتوريةعلى االشكال التضاريلية المختلفة، ورل  القطاعات التضاريلة مع خالل 

 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 

جغرافية البيئات 
 الطبيعية

 ادراك مف و  البيئة والنتا  االيكولوجى ومكوناته وتوازنه، وتطبيق هذه المفاهي  مع خالل درالة  متمكع معرفيا مع
مع حي  مكونات ا وخصائص ا ( اللاحلية، الجبلية، الفيضية، الباردة، الجافة، المدارية)البيئات الطبيعية المختلفة 

ة ل ذه المشكالت لواء كانت طبيعية أو بشرية، والمشكالت البيئية المرتبطة بكل من ا مع تحديد العوامل الملبب
 .   واقترا  بعا الحلول للحد مع هذه المشكالت أو التخل  من ا

 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 
 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 
   الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل ٌيقو.. 

 الجغرافيا الطبيعية
 وكما يتضمع أيضا درالة التواهر والتاهرات الطبيعية في درالة نشأة الكوع وا جرا  الكونية،  متمكع معرفيا مع

العالقة فيما بين  ، وذلك مع خالل ودرالة ( النباتي والحيواني)ا  لفة ا ربعة ال وائي والمائي والصخري والحيوي 
 .درالة التواهر والتاهرات الطبيعية المختلفة وتفليرها وتحليل ا والربط فيما بين ا
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 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 
 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 

 الجغرافيا االقتصادية

 درالة الجغرافية االقتصادية نلى درالة ا نشطة االقتصادية العالمية وعالقة ذلك بالبيئة ومع أه   متمكع معرفيا مع
 .هذه ا نشطة النشاط الزراعي والصناعي والتعديني والتجاري والنقلي والتجاري وموارد الطاقة

  الم نيةُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته. 
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 

الجغرافيا البشرية 
والنصوص الجغرافية 

 البشرية

 ئة الطبيعية على الجغرافيا البشرية نلى درالة تعريف ا وأقلام ا ومجاالت ا،  تافير بعا عوامل البي متمكع معرفيا مع
اإلنلاع، اللالالت البشرية في العال ، خصائ  اللكاع، الزراعة والرعي، التعديع والصناعة، اإلنلاع والصحة، 

 .المراكز العمرانية، البيئة وعالقت ا باالنلاع
 أما النصو  الجغرافية البشرية ف ي أحد فروع الجغرافيا البشرية، وت دف نلى تزويد الطالب بالمصطلحات 

والمفاهيتت  الرئيلية فى هذا المجال  مما يلاعده  على قراءة النصتتتو  الجغرافيتتة باللغتتتة اإلنجليزية، وف م تتا والقدرة 
 .على ترجمتتة معاني المصطلحات الجغرافيتتة الواردة في ا نلى اللغة العربية

  العلميةُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب. 
 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 
 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

مبادئ  نظم 
 المعلومات الجغرافية

 مصطلم نت  المعلومات الجغرافية، وأهميت ا ومراحل تطورها، : مباد  نت  المعلومات الجغرافية متمكع معرفيا مع
وتحديد هل هي عل  قائ  بذاته أ  أن ا وليلة، مع تعريف الطالب بقواعد البيانات وأنواع ا، والتعريف بأه  برامج 

ريبي للمقرر لتدريب الطالب على التخدا  نت  المعلومات الجغرافية، واالختالفات ا لالية بين ا، ويضاف جزء تد
 .    أحد برامج نت  المعلومات الجغرافية منذ مرحلة ندخال البيانات وحتى نخراا الخريطة

  بنك المعرفة وشبكات التواصل : يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا
 االجتماعى

   أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفةيتعاوع مع زمالئه في تصمي. 
 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 

جغرافية أفريقيا 
 وحوض النيل

 الدرالة درالة أهمية قارة أفريقيا، وتوضيم الخصائ  الطبيعية والبشرية للقارة باإلضافة نلى  متمكع معرفيا مع
 .التفصيلية لحوا ن ر النيل مع الناحية الطبيعية والبشرية

 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 
 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 

 أرصاد جوية

 مجال عل  ا رصاد، ويعرف ألس وقواعد اختيار مواقع محطات تعريف الرصد الجوي، ويحدد  متمكع معرفيا مع
التي يت  التخدام ا في ( الجدولية)الرصد الجوي، وماهي عناصر المناخ التي يت  قيال ا وتلجيل ا على النماذا 

تلجيل تلك البيانات، معرفة عدد محطات ا رصاد على ملتوى الجم ورية ومواقع ا وخصائص ا، يل  بألس رل  
ط الطقس والمناخ، يعدد الجوانب العملية التطبيقية لبيانات المناخ، يتعرف على التغيرات التي طرأت على طريقة خرائ

 .ومدى التلجيل المناخي خالل العصر الحدي 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 

 جغرافية السكان
 مف و  جغرافية اللكاع وعالقت ا بعل  اللكاع، كما يتناول درالة مراحل النمو اللكانى وعناصره،  متمكع معرفيا مع

 .وتوزيع اللكاع والعوامل الممفرة فى توزيع  ، نضافة نلى درالة الخصائ  اللكانية المختلفة
 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 
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 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 
 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 

جيومورفولوجيا 
ونصوص جغرافية 

 طبيعية

 (درالة أشكال لطم ا را)مقرر الجيومورفولوجيا تعريف الطالب بمف و  عل  الجيومورفولوجيا  متمكع معرفيا مع ،
وتطوره، ومناهج البح  فيه، وا لس والمفاهي  الرئيلة التي يقو  علي ا، والعوامل والعمليات الململة عع تشكيل 

 .تمييز بين ا ودرالة تأفير ذلك على اإلنلاع ومنشأته الحيويةلطم ا را لواء كانت باطنية أ  لطحية ب دف ال
 يشمل المقرر نصوصا مختارة تغطى الفروع الرئيلة للجغرافيا الطبيعية : ونصو  جغرافية طبيعية

الجيومورفولوجيا،،جغرافية البحار والمحيطات، جغرافية المياه العذبة، جغرافية المناخ، الجغرافيا الحيوية، جغرافية )
، وذلك ب دف تنمية قدرة الطالب على قراءة وف   المراجع المنشورة بلغة أجنبية والقدرة على ترجمت ا، (التربة

 .وتحصيل أكبر عدد مع المصطلحات الجغرافية المتخصصة في كل من ا
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 
 تعلي  ، ويت ر حبه ل ايفتخر بانتمائه لم نة ال 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 

 جغرافية أوراسيا

 تحقيق الدرالة اإلقليمية المتكاملة لقارتي آليا وأوروبا مع خالل التعرف على مالمح   الجغرافية  متمكع معرفيا مع
 .دول القارتيعالطبيعية والبشرية، عالوة على الدرالة التفصيلية لنماذا مع 

 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 

جغرافية التعدين 
 والصناعة

 الممفرة فيه، وتعريف جغرافية الصناعة ومناهج البح  مف و  اإلنتاا المعدنى والعوامل الجغرافية  متمكع معرفيا مع
الملتخدمة باإلضافة نلى درالة عوامل قيا  وتوطع الصناعة مع درالة لنماذا لبعا ا قالي  الصناعية فى العال  

 .والوقوف على مشكالت التنمية الصناعية فى الدول النامية
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 
 التخص  مجال في هوعمليات البح  طرق . 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 

الجغرافيا المناخية 
 والحيوية

 مف و  الجغرافيا المناخيه والحيوية وعالقت ما بفروع الجغرافيا والعلو  االخرى و درالة الغالف  متمكع معرفيا مع
( تقلي  كوبع، تقلي  التع ميلر)تقلي  العال  نلى اقالي  مناخية وعناصر المناخ وألس ( مكوناته وطبقاته)الجوى 

الجزر  -النينو  –العواصف المدارية )ونماذا مع أقالي  العال  المناخية وفكرة مبلطة عع التواهر المناخية الشاذة 
عوامل الجغرافيه  ، با ضافه نلى درالة الجوانب التطبيقية للجغرافيا المناخيه، ال...(المطر الحمضي –الحرارية 

، الغابات بانواع ا)الممفره فى الغطاء الحيوى، والعناصر المناخيه الممفره فى الغطاء الحيوى، الغطاء النباتى
، الغطاء الحيوانى، مشكالت الغطاء الحيوى، ودرالة طرق عالا مشكالت (الصحارى بانواع ا، الحشائ  بانواع ا

 .الغطاء الحيوى
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 

 جغرافية السياحة

 ل ماكع أحد فروع الجغرافية البشرية التي تدرس النشاط اللياحي، والتوزيع الجغرافي ان ا هي  متمكع معرفيا مع
لنواحي االقتصادية االجتماعية  اللياحة في ا قالي  المختلفة مع العال ، وأفر الحركة اللياحية على البيئة، وعلى ا

 .والفقافية لللكاع، مع درالة عناصر الترفية واإلقامة اللياحية عالوة على حج  النقل اللياحي ومدى تطورة
 وا جنبية العربية: باللغة ميةالعل والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 

جغرافية األراضى 
 الرطبة

 ا راضي الرطبة وكيفية رل  حدودها، واالتفاقيات الدولية المرتبطة ب ا، وتوزيع ا الجغرافي على  متمكع معرفيا مع
ملتوى العال  مع التركيز على مصر والعال  العربي، كما يدرس الخصائ  الجغرافية الطبيعية لتك ا قالي  مع 
حي  أشكال لطم ا را، وأنماط التربة، وأنواع الحياة النباتية والحيوانية اللائدة، كما يتناول المقرر أهمية تلك 
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 .الوعى بأهميت ا والحفات علي ا وتطويرهاالمناطق للحفات على التنوع البيئي وذلك ب دف تنمية 
 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 

 جيواركيولوجى

 عل  الجيوأركيولوجي، ومجاالته، وطرق وألاليب البح  الحديفة فيه، وا دوات الملتخدمة في  مع متمكع معرفيا
مجال درالاته لدنلاع القدي  وادواته، وتطوره، والمفاهي  ا لالية التى يقو  علي ا، كما يتناول درالة أنواع المواد 

نلاع مع جماج  وعتا ، وأفاره ب دف التعرف على الملتخدمة في الدرالة مفل ا دوات الحجرية والمعدنية وبقايا اإل
مناطق التوزيع البشري خالل العصور اللابقة والتعرف على حضاراته والبيئات التي عا  في ا ومقارنت ا بالبيئات 

 .الحالية
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 
 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
 بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية ُيحدد. 

 جغرافية فلكية

 ادراك مف و  الجغرافيا الفلكية واإللما  بنتريات نشأة الكوع ونشأة المجموعة الشملية، كما ي دف  متمكع معرفيا مع
ت أيضًا نلى درالة كواكب المجموعة الشملية وخصائص   وكذلك درالة الشمس والقمر وخصائص   والتاهرا

 .الفلكية المرتبطة ب ما وتأفيرت ما على كوكب ا را
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية.    

 مساحة وخرائط

  تنمية معارف الطالب بمف و  عل  الملاحة الجغرافية وأقلامه، والتخدا  ا دوات وا الت  معرفيا معمتمكع
الشريط، البوصلة )المختلفة الملتخدمة فى قياس الملافات وا طوال وقياس الزوايا الرألية وا فقية فى الطبيعة 

ة طبقًا لالنحراف الدائري، وتصحيم االنحرافات ورل  الترافيرس بأنواعة المختلف( المنشورية والفيودوليت الرقمى
 .الدائرية بطريقتي الجاذبية المحلية والمتولطات

 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 
 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
  بنك المعرفة وشبكات التواصل : مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا يتعامل بم ارة

 االجتماعى

 جغرافية عمران

 تزويد الطالب بمف و  جغرافية العمراع، وتعريف الطالب بتطور درالة جغرافية العمراع، ودرالة  متمكع معرفيا مع
ومناهج البح  في جغرافية العمراع، ودرالة أنماط العمراع، ودرالة العالقة بيع جغرافية العمراع والعلو  ا خرى، 

ألس التصنيف بيع العمراع الريفى والعمراع الحضرى، ودرالة بعا نماذا العمراع على الملتوى المحلى 
 .والعالمى

 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 
 ي عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلييبن. 
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 

 جغرافية تاريخية

 ادراك مف و  الجغرافيا التاريخية وعالقته بعل  التاريخ واآلفار واالنفربولوجى، كما ي دف نلى  متمكع معرفيا مع
الزمع الرابع وتأفيرات ا على الكرة ا رضية، ودرالة التطور الحضارى للجماعات  التعرف على التغيرات المناخية في

 .البشرية عبر العصور الحجرية حتى الفورة الحضارية في عصر المعدع
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 
 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 
  لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نيةيمتلك االلتعداد. 

جغرافية العالم 
 اإلسالمى

 مف و  العال  االلالمى وأبعاده مع حي  الموقع واالمتداد، وأه  دوله وخصائصه الجغرافية، كذلك  متمكع معرفيا مع
 .التعرف على البيئة الطبيعية والدرالة البشرية والنشاط االقتصادى في العال  اإللالمي
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  م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغييريمتلك 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 
 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 

 الجغرافيا الطبية

 البح  الملتخدمة والتطورات التى أدت الى الجغرافية الطبية وعالقت ا بالعلو  ا خرى، ومناهج  متمكع معرفيا مع
 .تقدم ا، نضافة نلى العوامل الطبيعية والبشرية الممفرة على صحة االنلاع

 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 
 يعيلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعني. 
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 

 الجغرافيا الكمية

 المفاهي  اإلحصائية ا لالية متمكع معرفيا مع. 
 التعرف على ألاليب جمع البيانات . 
 تصنيف وجدولة البيانات. 
 العرا البياني للبيانات اإلحصائية. 
 مقاييس النزعة المركزية. 
  واالختالف( التشتت)مقاييس االنحراف. 
 تحليل االرتباط. 
 تحليل االنحدار. 
 مقاييس الحركة والتدفق 
 التخدا  الكمبيوتر في التحليل اإلحصائي في مجال الجغرافيا( . برنامجSPSS) 
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 

الجغرافية الزراعية الى درالة الالندلكيب الزراعى وتركز على كل ما يتعلق بعمليات االنتاا  متمكع معرفيا مع  الجغرافيا الزراعية
 الزراعى ودرالة المحاصيل المختلفة واالنماط الزراعية وتبايع االقالي  الزراعية

 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 

مناخ  -3تضاريس الوطع العربي  -6بنية الوطع العربي  -6موقع الوطع العربي واهميتة  - متمكع معرفيا مع  3 جغرافية الوطن العربي
التكامل  -1موارد المياة في الوطع العربي  -9لكاع الوطع العربي  -2التربة والنبات الطبيعي  -5الوطع العربي 

 البترول والمعادع في الوطع العربي -7االقتصادي في الوطع العربي 
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 
   لحضاراتا وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 

الميدانية البشرية وأهميته ، والعوامل الممفرة في الدرالة الميدانية ، وتحديد مراحل الدرالة الدرالة  متمكع معرفيا مع  دراسة ميدانية بشرية
 .وألاليبه،ودرالة مشاكل الدرالة الميدانية وكيفية التغلب علي االميدانية ودرالة ألاليات العمل الميدانى 

 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 

تحليل الخريطة 
 الكنتورية

 مع أه  أدوات الجغرافي لدرالة أشكال لطم ا را الطبيعية، تعتبر الخريطة الكنتورية  اع متمكع معرفيا مع
وي دف المقرر نلى تدريب الطالب على كيفية التعامل مع تلك الخرائط مع خالل تدريبه على تمييز والتنباط أشكال 

وذلك ب دف االلتفادة . التضاريلية وقياس االنحدارات اللطم من ا وقياس تلك ا شكال مورفومتريا، ورل  القطاعات
 .من ا في التخطيط مدنيا وعلكريا

 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
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 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 
  الم نيةُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية. 

مورفولوجية األراضي 
 الجافة

 درالة المتاهر المورفولوجية التي تميز المناطق الجافة عع  يرها مع ا قالي  الجغرافية، ويشمل  متمكع معرفيا مع
درالة تضاريل ا وأشكال اللطم التى تميزها والعوامل الململة عع نشات ا، كما يتضمع درالة مناخ المناطق 

لحيويفي ا، وذلك ب دف التعرف على كيفية تعتي  االلتفادة من ا والتعرف على المشكالت البيئية الجافة، والغطاء ا
 .التي تواج  ا، وكيفية التغلب علي ا

  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
  العملية في أداءاته الم نيةُيوتف نتائج الدرالات. 

جغرافية المياه العذبة 
 (الهيدرولوجي)

 المفاهي  ا لالية فى مجال جغرافية المياه العذبة، وتعريف الطالب بمصادرها المختلفة مع  متمكع معرفيا مع
دام ا ، ودرالة أمطار وأن ار وبحيرات عذبة ومياه جوفية والجليد بأشكاله وتحلية مياه البحر والمياه المعاد التخ

التغيرات المناخية  وأفرها على كمية المياه العذبة، والتعرف على أهميت ا وطرق الحفات علي ا وعرا لبعا 
مشكالت المياه العذبة فى بعا مناطق العال   والصراعات الملتقبلية حول ا والحلول المقترحة ل ا، وملتقبل 

 .التغالل ا
  ، والبح  التربويُيتقع م ارات التفكير العلمي 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 

تنمية معارف وم ارات المتعلميع حول مف و  خرائط التوزيعات وانواع ا ، "  خرائط التوزيعات "  متمكع معرفيا مع  خرائط التوزيعات
والطرق الرياضية وال ندلية المختلفة  الملتخدمة فى رل  وتصمي  ( كمية  –نوعية ) وز الملتخدمة في ا وانواع الرم

وخرائط ( خريطة النقطة الكمية ، الدوائر والمفلفات والمربعات والكور والمكعبات النلبية ) خرائط الموضع الكمية 
ودرالة وتصمص   االشكال البيانية ( الكوروبل  ) وخرائط التتليل النلبى ( خرائط الحركة ) الخطوط الكمية 

. وتحديد نوع البيانات االحصائية الملتخدمة فى كل نوع ( المنحنيات واالعمدة البيانية ، ال ر  اللكانى ) المختلفة 
 .ودراله الخرائط النوعية كخرائط التخدا  االما 

 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 
 ي حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلميةُيشارك ف. 
 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 

الخدمات جغرافية   مف و  جغرافية الخدمات، والتعرف على المجالالت المختلفة للخدمات داخل المجتمع، والتعرف  متمكع معرفيا مع
 العالقة بيع جغرافية الخدمات وفروع الجغرافيا ا خرىعلى 

 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
  بنك المعرفة وشبكات التواصل : يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا

 االجتماعى
  في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفةيتعاوع مع زمالئه. 

جغرافية البحار 
 والمحيطات

 مف و  جغرافية البحار والمحيطات ، العلو  المرتبطة بدرالة البحار والمحيطات وعالقت ا  متمكع معرفيا مع
وتطور ا شكال الجيومورفولوجية المرتبطة باللواحل  بالجغرافيا ، تحديد العوامل البحرية والمحيطية الممفرة في نشأة

) ، درالة عمليات النحت واالرلاب على الشواطئ وأشكال اللطم المرتبطة ب ا ، كما ي ت  بتناول الجانب التطبيقى 
 .مع وراء درالة جغرافية البحار والمحيطات ( النفعى

 مع المحلييبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجت. 
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 

جغرافية النقل هى  ذلك الفرع مع الجغرافيا االقتصادية الذي يدرس التوزيتتتتع الجغرافتتتتتتتتتي اع  متمكع معرفيا مع  جغرافية النقل والتجارة
النقل وخصائص ا، نلى جانب درالة حركة ا فراد والبضائع بالتخدا  وليلة نقل معينتتتتتة، بتكلفتتتتتة محددة، لشبكات 

 .ب دف الحصتتتتتول على منفعتتتتتة ما،  ويت  ذلك فى زمتتتتتتتتتتع معيتتتع،   وفى نطار مكاع أو نقلي  ما
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 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 
  االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نيةيمتلك. 
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 

تطور الفكر الجغرافي في الجغرافيا : الجغرافيا بيع نترية المعرفة وعل  المن ج ،الفصل الفاني متمكع معرفيا مع  الجغرافيا االجتماعية
 جتمع في حيزه االجتماعية والبح  عع الم

  اجناله ولالالته وخصائصه الجلمية، لكاع المجتمع مع منتور النمو والتركيب –االنلاع 
   المجتمعات البشرية وفقا (مجتمع المرأة) المجتمعات البشرية وفقا للفئات العمرية، المجتمعات البشرية تبعا للنوع ،

 للنشاط االقتصادي 
  المجتمعات الجديدة(الحضرية الفقيرة نموذا المجتمعات) المجتمعات الطبقية ،. 
 البدو والمجتماعات الرعوية 
 الجماعات والمجتمعات المتخصصة. 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 
 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 
 علميع ، وزمالئهيجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المت. 

جغرافية العمران 
 الريفي

 ف   وتحليل البيئة الريفية، ودرالة تطور القرية وصواًل للقرية المعاصرة، درالة التروف والعوامل  متمكع معرفيا مع
التى نشأت وتطورت خالل ا ا نماط اللكانية واللكنية في الريف، ودرالة درجات العمراع الريفى، ودرالة خصائ  
اللكاع في الريف وا نشطه االقتصاد ة التى يعتمدوع علي ا وآفر ذلك على نمط العمراع، درالة خصائ  العمراع 

 الريفى، ودرالة مشكالت العمراع الريفى
 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 
 ماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخريشارك في تنمية قي  االنت. 
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 

جغرافية الجريمة وكيفية تأفير البيئة الجغرافية على ارتكاب الجريمة، أيضا تحديد مصادر بيانات  متمكع معرفيا مع  جغرافية الجريمة
 الزمنى والمكاني للجريمة، مع معرفة االتجاهات الحديفة في جغرافية الجريمةالجريمة التى يت  التخدام ا في التحليل 

 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 

 معرفيا معمتمكع   جغرافية سياسية
 مناهج البح  في ا -6تعريف الجغرافيا الليالية    -3
 العوامل الطبيعية والبشرية الممفرة في قوة الدولة -6
 نماذا لبعا المشكالت الليالية -5الحدود الليالية ومشكالت ا  -3
 النتريات الليالية -2
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 

جغرافية مصر 
 الطبيعية

 درالة  قالي  مصر الطبيعية، وما يميز كل من ا مع أشكال اللطم والمناخ والتربة والغطاء  متمكع معرفيا مع
والمشكالت التي تواجه كل وذلك ب دف التعرف على تلك ا قالي  وخصائص ا ( النبات والحيواع الطبيعي)الحيوي 

من ا والتفكير في حلول لتلك المشكالت الناجمة عع تفاعل اإلنلاع مع بيئته الطبيعية، ولتعتي  مشاعر الحب 
 .واالنتماء للوطع

   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 

التيعاب المعارف ا لالية الخاصة بالدرالة الميدانية وتنمية بعا الم ارات مفل المالحتة  متمكع معرفيا مع  دراسة ميدانية 
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التكنولوجية الحديفة في تحليل وتفلير والتخدا  ا لاليب . وتوجية الخريطة والتخدا  أدوات الرصد والقياس ميدانياً 
 .البيانات والمعلومات التي ت  تجميع ا

 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 

مف و  التخطيط االقليمى وأهميته وأنماطة ، كما يتضمع المقومات الطبيعية والبشرية للتخطيط  معرفيا معمتمكع   التخطيط االقليمي
االقليمى ، اضافة الى درالة نماذا مختلفة لتطبيقات التخطيط االقليمى فى مجال اللكاع والعمراع والصناعة 

 .و يرها مع المجاالت 
  مجاالت ا المختلفةيدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع. 
 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 

جغرافية العمران 
 الحضري

 تطور ت ور المدع تاريخيًا، ودرالة التركيب الداخلى للمدينة وخطة المدينة، والتعرف على أحجا   متمكع معرفيا مع
المدع وتوزيع ا، وتحليل الوتائف التى تقو  ب ا المدع وأفرها على اإلقلي  المحيط ب ا، ودرالة النمو الرألى وا فقى 

ينة، ودرالة نقلي  المدينة والعالقات المتبادبة بيع للمدينة، والتعرف على اإللتخدامات المختلفة ل راا في المد
قليم ا  .المدينة واا

 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 
 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 

الجغرافي فى العصور المختلفة ، والعوامل الممفرة على تطور الفكر الجغرافى فى تطور الفكر  متمكع معرفيا مع  الفكر الجغرافي
 أوروبا فى العصور الولطى ، اضافة الى العوامل الممفرة على تطور الفكر الجغرافى عند العرب

 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 
  ، والدولية ذات الصلةُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 

مف و  جغرافية التنمية وتطوره ،وعالقة الجغرافيا بالتنمية والتخطيط ، والمقومات ا لالية للتنمية   متمكع معرفيا مع  جغرافية التنمية 
 .ومجاالت ا ،والتقنيات الجغرافية الحديفة وتطبيقات ا فى مجاالت التنمية المختلفة وتحديات التنمية 

 لميةُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب الع. 
 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 
 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

درالة الجوانب البشرية لجغرافية مصر مع خالل من ج نقليمي ي دف نلى التعرف على ا وضاع  متمكع معرفيا مع  جغرافية مصر البشرية
والشخصية البشرية لمصر ما يمدى نلى ادراك مف و  البنية البشرية لدقلي  وكيف تمفر على شخصية الدولة، و 

لي  مصر، وذلك مع خالل درالة كيفية التفاعل الذى يتحقق بيع البيئة الطبيعية والبيئة البشرية في مختلف أقا
الشخصية الجغرافية لمصر لواء في الجوانب اللكانية أو العمرانية أو االقتصادية وذلك لواء على ملتوى الدولة 
ككل أو مع خالل التعرف على التباينات التي تحقق ا أقالي  مصر التفصيلية المختلفة، كما ي ت  المقرر بملتقبل 

 .تل التطورات المتوقعةالوضع البشرى في مصر في 
  بنك المعرفة وشبكات التواصل : يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا

 االجتماعى
 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 
  ا مور، والمجتمع المحلييبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء. 

أمريكا )والليالية لقارات العال  الجديد  واالقتصادية والبشرية الطبيعية على الجوانب التعرف متمكع معرفيا مع  جغرافية العالم الجديد
 المقارنات م ارة الطالب مع خالل التخدا  المن ج اإلقليمى إلكلاب( الشمالية وأمريكا الجنوبية وا وقيانولية

 .اإلقليمية،كذلك درالة نماذا مختارة مع الدول باالقلي  
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 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 
 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 

مشروع تطبيقى لنظم 
 المعلومات الجغرافية

 د مجاالت تطبيقات نت  المعلومات الجغرافية المتعلقة بعل  الجغرافيا وفروعه، واهمية هذه  متمكع معرفيا مع تحدي
التطبيقات، وتعريف الطالب بالبرامج التي تخد  هذه التطبيقات، وخطوات التطبيق، ويكلف الطالب بعمل مشروع 

التطبيقي بمرحلة جمع الطالب تطبيقي على أحد هذه المجاالت بشكل فردي او تعاوني، ويبدأ نعداد المشروع 
 . للبيانات المتعلقة بمشروعة وصواًل نلى اإلخراا الن ائي للمشروع

 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 

جغرافية االخطار 
 الطبيعية

 المفاهي  االلالية المتعلقة با خطار الطبيعية، والوعى بما تلببه العمليات الطبيعية مع اخطار  متمكع معرفيا مع
( بيولوجية -جيمورفولوجية -مائية -مناخية -جيولوجية)على اإلنلاع وبيئته، والتعرف على أنواع ا خطار الطبيعية 

التخفيف مع خلائرها ، والتعرف على أه  التقنيات التى يمكع االعتماد علي ا فى ندارة وألباب حدوف ا وطرق 
 .المخاطر الطبيعية

 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 
  ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييعيلتز  بالقي  االنلانية. 

جغرافية البنية 
 والتضاريس

 درالة أشكال البنية والتضاريس المختلفة وتحديد مف و  كل شكل مع أشكال ا ، درالة ننشاء  متمكع معرفيا مع
رامج نت  المعلومات الجغرافية االلتشعار عع الخريطة الكنتورية والتخال  ا شكال التضاريلية من ا ، التخدا  ب

 .. ( .اتجاهات االنحدار  –درجات االنحدار ) بعد في ننشاء الخرائط الكنتورية وخرائط اللطم المختلفة 
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 مي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميعين. 

دراله مف و  المشكالت المناخية وأهمية درالت ا و دراله المتغيرات المناخية وأفر كل من ا على  متمكع معرفيا مع  مشكالت مناخية
 ...(الصقيع -الضباب-ا مطار-العواصف وا عاصير-الريا -الحرارة-الضغط الجوي. )البيئة واإلنلاع

  العواصف )قصيرة ومتولطة المدى مفل مشكالت ناشئة عع نشاط الريا  )ودراله أنماط المشكالت المناخية
 (نتائج ا-متاهرها –ألباب ا )مشكالت طويلة المدى مفل  التغيرات المناخية )أ و(وا عاصير بأنواع ا

  على ملتقبل المشكالت المناخية ودور اإلنلاع باإلضافه لدراله عوامل والباب حدو  المشكالت المناخية للوقوف
 .وعالا المشكالت المناخية/ والتأقل  مع/ للحد من ا والج ود الدولية للتخفيف مع

 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 

 
 الفلسفةتخصص ( اإلعدادى والثانوى)داب والتربية آلالليسانس فى اامج  نالمقررات التخصصية لبر تعريف ( 11)مادة 

 
 إسم المقرر توصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات الخريج

 الفللفة الدرالة التم يدية للفللفة وتاريخ ا وتحديد العالقات التي تربط ا بالمواضيع قصد بمدخل  متمكع معرفيا مع
ا ُخرى مفل الديع وا دب والعل ، والبح  في القضايا ا لالية التى تطرح ا  مع خالل قراءات مختارة  ه  الفاللفة 

 .القدامى والمحدفيع
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 

 مدخل الى الفلسفة
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   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 
 البدايات ا ولى للتفللف وتمفل مجموعة اإلبداعات في جميع المياديع ا دبية، والفنية، والعلمية،  متمكع معرفيا مع

،  يليائيةلفللفة اا، ا يونيةلفللفة ا" والجزء ا ول مع الفللفة اليونانية يتناول مرحلة ما قبل لقراط . والفللفية
 . نلى أرلطو"  وريةالفيفا

 والتكنولوجيا للعل  المختلفة روعالف بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 

(6)فلسفة يونانية  

 مبح  اجتماعى يتناول مف و  الفقافة وال وية، والعالقة بين  ، وحدود ال وية متمكع معرفيا مع. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 

الثقافة والهوية 
(اختيارى)المصرية   

 وعمليات ا ووتائف ا ودور االخصائي  درالة ماهية ادارة الممللات االجتماعية ومجاالت ا واهميت ا متمكع معرفيا مع
 .االجتماعي في ادارة الممللات االجتماعية والم ارات المطلوبة لذلك

 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 
 ارلاته الم نية ويعمل على تطويرهايتفكر في مم 

مؤسسات الخدمة 
 االجتماعية

(اختيارى)  

 وموضوعات ا مع نتريات انفروبولوجية كالليكية وحديفة   ،التعرف على  أبرز مفاهي  االنفروبولوجيا  متمكع معرفيا مع
 .ومناهج بح  انفروبولوجى 

 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 
 م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي ُيتقع 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 

مدخل الى 
 االنثروبولوجيا

 قصد بمدخل عل  االجتماع الدرالة التم يدية لعل  االجتماع مع حي  موضوعه ومجاالته وأه   متمكع معرفيا مع
 .وعالقته بالعلو  ا خرى كالتاريخ والفللفة واالقتصادالمفاهي  التى يلتخدم ا علماء االجتماع، 

 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 

مدخل الي علم 
 االجتماع

 البدايات ا ولى للتفللف وتمفل مجموعة اإلبداعات في جميع المياديع ا دبية، والفنية، والعلمية،  متمكع معرفيا مع
الفللفة الرواقية و  " والجزء الفانى مع الفللفة اليونانية يتناول مرحلة ما بعد أرلطو وانت اء العصر ال لينلى. والفللفية

 ".  االبيقورية وا فالطونية المحدفة
 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 
 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
 بنك المعرفة وشبكات التواصل : صاالت   ومع بين ا يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالت

 االجتماعى

(6)فلسفة يونانية  

 ما نعرفه بال  المنطق الفللفي أو االعتيادي والميزاع لمعرفة التفكير الصحيم، وهو درالة االلتدالل  متمكع معرفيا مع
 .وااللتنباط بطريقة صريحة ورلمية

   وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفةيتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي. 
 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 

 منطق صوري

 قصد بفللفة الحضارة درالة الحضارات مع ناحية ألباب وجودها وت ورها ومع ف  عوامل قيام ا  متمكع معرفيا مع
 . وديمومت ا وأه  ألباب وعوامل االن يار الذى قد يلحق ب ا مع وج ه  نتر فللفية 

 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 

 فلسفة الحضارة 
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   الم نيةيشارك بفاعلية في مجتمعات التعل 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 
 مفاهي  ومصطلحات تفليرية وفللفية  باللغة  االنجليزية في الفللفة الحديفة والقديمة، تتيم للطالب  متمكع معرفيا مع

 . ف   الفللفة وا طوار التي مرت ب ا
  المعل  التى تمكنه مع ندارة التغييريمتلك م ارات التقاللية 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 
 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 

قراءات فى -
باللغة  الفلسفة

     االنجليزية

 ومعالجة في مشكالت المرأة في الوقت نفله  والمجتمع،درالة الفعل وردود الفعل بيع المرأة  متمكع معرفيا مع
  الموضوعيه والذاتية من ا بعد تشخيص ا وتحديد الباب ا وافارها ومعالجت ا

 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 
  المتعلميع والمعنييعيلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع. 
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 

قضايا المرأة في 
رالمجتمع المعاص  

 تصورات ا للمجتمع : طتور نتريتتات عل  االجتماع الكالليكية وخاصة نتريات كونت، ماركسدرالة ت متمكع معرفيا مع
والنتا  االجتماعي ومناهج درالة المجتمع،وكذلك رمية هذه النتريات للوحدات ا لالية وألس العالقتات االجتماعية 

ليات الفبات والتغير االجتماعي  .المكونة للمجتمع وعالقات ا وتفاعالت تا، آ
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 

النظريات 
الكالسيكية في علم 

 االجتماع

 التعرف على طبيعة المشكالت االجتماعية والمداخل النترية المختلفة لتحليل ا وتفليرها، وتطبيق هذه  متمكع معرفيا مع
 . المعرفة النترية على بعا المشكالت االجتماعية المعاصرة

 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 

مشكالت اجتماعية 
  (اختيارى)معاصرة 

 عل  يدرس العالقات االجتماعية فى محيط الصناعة وتنتيمات ا، والطبيعة االجتماعية للعمل ، ويحلل  متمكع معرفيا مع
البناء الحرفى والم نى ، ويبح  فى كل حرفة وكل م نة بحفا شامال، ويقتصى عالقات البناء الحرفى والم نى بالبناء 

 .  االجتماعى العا 
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 

علم االجتماع 
 الصناعي

 فبات صحت ا والدفاع عن ا با دلة  متمكع معرفيا مع أحد أبرز العلو  االلالمية الذى ي ت  بمبح  العقائد االلالمية واا
المعتزلتة وا شتاعرة : ألباب نشوء عل  الكال  وأهدافه   آراء المتكلميع المللميعالعقلية والنقلية ويتناول هذه المقرر 

خواع الصفا  التاهرية في قضايا الص فات  مذاهب المتكلميع في الطبيعة   النتريتة الذريتة   ا لعلتة والماتريديتة واا
  والمعلول

 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 

الفلسفة   
علم )االسالمية 
(الكالم  

 درالة للتفكير الناقد وأهميته وخصائصه وم اراته وعالقته بالتفكير االبداعى متمكع معرفيا مع . 
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 
  واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نيةُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات. 

مهارات التفكير 
 النقدي

 درالٌة لطبيعة الحياة اللائدة في المجتمعات الحضرية، مع خالل التعرف على طبيعِة تفاعل اللكاع  متمكع معرفيا مع علم االجتماع 
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يه مع قضايا عامة، والمشكالت معًا مع خالل االعتماد على درالة هيكل المجتمع الحضري بكافقِة العناصر الُممفرة ف
 .التي ترتبُط بطبيعة اللكع

  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 

 الحضري

 مناهج البح  العلمى فى الموضوعات الفللفية ويلت دل تنمية م ارات الطالب بأدوات البح  وطرق  متمكع معرفيا مع
 تطبيق ا وتصمي  البح  الفللفى وكتابة التقرير الخا  به

 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 
 العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة ُيحلل ناقدًا الدرالات. 

مناهج البحث فى 
 الفلسفة

 مناهج البح  العلمى فى الموضوعات االجتماعية ويلت دل تنمية م ارات الطالب بأدوات البح   متمكع معرفيا مع
 وطرق تطبيق ا وتصمي  البح  االجتماعى وكتابة التقرير الخا  به

 ية التي تواج هُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم ن. 
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 

مناهج البحث فى 
 االجتماع

 النشأة والخصائ  والمالمم وخصائ  الفكر المصرى القدي  والفكر الفللفى فى الحضارة الصينية   متمكع معرفيا مع
 والفكر ال ندلى فى الحضارة ال ندية والفكر الفارلى والفكر فى بابل وأشور

 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
 بنك المعرفة وشبكات التواصل : أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا  يتعامل بم ارة مع

 االجتماعى
 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 

 فكر شرقى قديم

 والعلماء والتطور الذى لحق ب ا وأه  مبادئ ا مف و  وألس فللفة التنوير والنشأة والخصائ   متمكع معرفيا مع
 وتطبيقات ا

 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 

 فلسفة التنوير

 والعلماء والتطور الذى لحق ب ا وأه  ألس الفللفة االلالمية وخصائص ا ومصادرها ومقومات ا  متمكع معرفيا مع
 مبادئ ا وتطبيقات ا

 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 

 مدخل إلى الفلسفة
 الفسلفة االسالمية

 مع فروع الفللفة كما أن ا في نفس الوقت فرعا مع فروع العلو  الليالية،وهي نحدى المحاور  ا ان متمكع معرفيا مع
وتتناول كذلك الليالات المتبعة أو التي يجب أع تتبع، عع الملكيات العامة . ا لالية لموضوعات الفكر الليالي

   .والخاصة وعع القانوع
 تمعيدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المج. 
 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 

 فلسفة سياسية

 قصد بفللفة العصور الولطى الفللفة الموجودة فى القروع الولطى وهى الفترة الممتددة مع لقوط  متمكع معرفيا مع
والفللفة المليحية هى . االمبراطورية الرومانية الغربية فى القرع الخامس حتى عصر الن ضة فى القرع الخامس عشر

 أحد أه  محطقات تطوقر الفللفة المتأفقرة بالالهوت المليحيق 
 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 

فلسفة  
عصور وسطى 

  مسيحية
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 شارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخري. 
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 لفاللفة نظريات اواإللالمي لفكر في العقلى تطور االتجاه افرع مع فروع الفللفة يرصد  ا ان متمكع معرفيا مع

 .لغزالىينا واتن لتوابلرازى رابي والفاي والكندا:يل جرمس الخان القرق حتى المشرفي االمللميع 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 

فلسفة اسالمية 
(المشرق)  

 والجزء ا ول يدرس الطالب الفللفة . الفللفة التى ت رت فى أوروبا الغربية فى القرع اللابع عشر متمكع معرفيا مع
 كانط:لوك، هيو ، والفللفة المفالية: جريبية، والفللفة التلبينوازاالعقلية التى يمفل ا ديكارت و 

 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 

(6)فلسفة حديثة  

 التجربة الصوفية عمومًا وصلت ا بالفللفة   نشأة التصوف اإللالمي والممفرات التي حفزتته قصد به  متمكع معرفيا مع
 . الشريعة والحقيقة   خصائ  التصوف في القرع الفال  ال جري. نلتى التطور 

   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 

 تصوف اسالمي

 أحد فروع الفللفة التى تعنى بالنتريات الفللفية التى تبح  فى تطور النترة لعل  الجمال وتبدل ا  نذ  متمكع معرفيا مع
يبح  عل  الجمال فى التعبير الجميل عما يدركه االنلاع واللمات المشتركة بيع ا شياء التى تولد هذا الشعور وتحليل 

 . هذا الشعور تحليال فللفياً 
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 

 فلسفة الجمال

 ا طروحات الفللفية التي تحاول تفلير ووصف الطبيعة ا ولى ل شياء، أي أصل تكوين ا ومبدأ  متمكع معرفيا مع
 وخصائص ا ا ولية، وبنية كينونت ا، وألاِل انشأت ا، 

 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 
 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 

ميتافزيقا    
(اختيارى ) 

 كماهية وطبيعة الرب وقضية وجوده، فرع مع فروع الفللفة يتعلق با لئلة المختصة بالديع ا ان متمكع معرفيا مع ،
 .والعالقة بيع الديع والعل ، وتحليل المفردات والنصو  الدينية، وتفحق  التجربة الدينية

 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 
 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 

 فلسفة الدين
(اختيارى)  

 لفاللفة نظريات اواإللالمي لفكر في العقلى تطور االتجاه افرع مع فروع الفللفة يرصد  ت ان متمكع معرفيا مع
 .وابن رشد وابن حزمل ابن باجة وابن طفي: يل جرمس الخان القرحتى المغرب في االمللميع 

 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 
 ة ذات الصلةُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولي. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 

فلسفة اسالمية 
(المغرب)  

 والجزء الفانى يدرس الطالب فللفة . الفللفة التى ت رت فى أوروبا الغربية فى القرع اللابع عشر متمكع معرفيا مع
، وفللفة التنوير فى ةتبوبيلرعة النزوالتير فو، نونللقادرالته ومونتيلكيو ل، عند بيلنزعة الشكية ا: التنويرفى فرنلا

 . لفوو، يوستكريلتيان فومال :ألمانيا

(6)فلسفة حديثة   
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 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 
  ًقدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يتواصل بفاعلية ، ملتخدما. 
 درالة التجريدات الرمزية التي تجلد اللمات الرلمية لاللتدالل المنطقي متمكع معرفيا مع . 
  بنك المعرفة وشبكات التواصل : يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا

 جتماعىاال
 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 
 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 

 منطق رمزي

 قضايا محورية كنلبية ا خالق  هى العل  الذى ي ت  بالقواعد والمبأدى ا خالقية عند الفاللفة ويتناول متمكع معرفيا مع
 .وأخالق العل  و يرها مع القضايا ا خالقية بيع الفاللفة

 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 
 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 

 فلسفة االخالق

 أحد فروع الفللفة التى ت ت  بدرالة التاريخ مع منتور فللفى وهى ا لس النترية للممارلات ان ا  متمكع معرفيا مع
 .والتطبيقات والتغيرات االجتماعية التى حدفت على مدى التاريخ

 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 
  التغييريمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 

 فلسفة التاريخ 
(اختيارى ) 

 الدور الذي يمكع أع تلعبه الفللفة في حياة الفرد، والمجتمع، وأهميت ا، فالفللفة هي بمرة البح ،  متمكع معرفيا مع
للبح ، والتقصي، والتفنيد، وكشف  موا الواقع، والتفكير، ف ي ا   للائر العلو ، والمعارف، التي تلعى دائما 

والوصول للحقيقة وكذلك كشف العالقات بيع الوجود، والموجودات، والفرد، والمجتمع، مع خالل من ج ا التأملي، 
 .التحليلي، العقلي

 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 
 حتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئهيجلد نموذجًا قياديًا ي. 
 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 

الفلسفة وقضايا 
(اختيارى) المجتمع  

 العلمية، باإلضافة هى الفللفة التى ت رت مع بداية القرع التالع عشر وت ت  بدرالة ونقد المعرفة  متمكع معرفيا مع
نلى اهتمام ا في معنى الوجود اإلنلاني، ومعالجة قضايا اإلنلاع االجتماعية والليالية، ويدرس الطالب فى الجزء 

 ا ول أه  االتجاهات الفللفية المعاصرة كالتاهرتية، والوجودية والوجودية
  اآلخريشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول. 
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 

(6) فلسفة  
 معاصرة

 أحد فروع الفللفة وتعنى بدرالة طرق وألس ومضاميع العل ، أى تعنى بماهو ممهل  ع يلقب ان ا  متمكع معرفيا مع
 .على النتريات العلمية، وال دف الن ائى للعل  بالعل ، ومدى القدرة على االعتماد

 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 

 فلسفة العلوم

 نحدى المحاور فرع مع فروع الفللفة وفى الوقت نفله فرعا مع فروع العلو  الليالية، وهى ان ا  متمكع معرفيا مع
وتتناول كذلك الليالات المتبعة أو التي يجب أع تتبع، عع الملكيات العامة الفكر الليالى  ا لالية لموضوعات
   .والخاصة وعع القانوع

 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 

فلسفة سياسية 
(6)حديثة   
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   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 
 العل  الذى يدرس عل  القي  المفل العليا والقي  المطلقة ومدى ارتباط ا بالعل  وخصائ  التفكير العلمى  متمكع معرفيا مع

ويعنى المقرر بالبح  فى طبيعة القي  . باعتبارها المعرفة العلمية واحدة مع أه  فاعليات النشاط االنلانى وأرقاها
 . وأصناف ا ومعاييرها

 والتكنولوجيا للعل  المختلفة وعالفر  بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 

 فلسفة القيم

 فللفة الللاع وهي مجال فللفي يبح  في الجوانب المختلفة للغة، الكلمات والمصطلحات، بما في  متمكع معرفيا مع
وقدرة اللغة اع تعبر عع حقيقة معنى الكلمات والجمل التي يلتعمل ا   ذلك العالقة بيع المبنى الفكري للتعبير الللاني

 .اإلنلاع في حياته، نلى جانب قدرة الترجمة على نقل دقيق للمعنى
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 

 فلسفة اللغة 
(اختيارى ) 

 و فرع مع فروع الفللفة والقانوع ي دف نلى تقدي  نجابة عع ألئلة متعلقة بالقانوع والنتا  القضائى ان  متمكع معرفيا مع
قانوعمفل  لتي؟ وما هو ال قانوع وا خالق ما هي الضوابط ا عالقة بيع ال ما وما ال   .تحك  صحة قرار 

  ، والتنمية الم نيةُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل. 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 

 فلسفة القانون
(اختيارى)  

 نلى الفللفة التى ت رت مع بداية القرع التالع عشر وت ت  بدرالة ونقد المعرفة العلمية، باإلضافة  متمكع معرفيا مع
اهتمام ا في معنى الوجود اإلنلاني، ومعالجة قضايا اإلنلاع االجتماعية والليالية، ويدرس الطالب فى الجزء الفانى 

كلية ،  المارةتيلنقدة اتيلنترا:تل                ة مفتاهنلفللفية الرأفكار فاللفة معاصرين أفروا في االتجاهات ا
 جيةلليكولوية اينولبالفللفية ، منيوطيقا ال يرا، يدة لجدا

 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 
 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 

(6)معاصرة فلسفة   

 طبيعة التكنولوجيا وآفارها االجتماعيةفللفة التقنية أيضا وهى أحد فروع الفللفة التى ت ت  بدرالة  متمكع معرفيا مع. 
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 

 فلسفة التكنولوجيا

 التيارات الفكرية ھو فللفي وشر  وتفلير اھو فكر ديني وما ھالس الفكر العربي وتمييز ما متمكع معرفيا مع  
 .ا بالديعھ  التيارات المعاصرة وعالقاتھات الفكرية االخري تقيي  أھا باالتجاھالمعاصرة وعالقات

 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 
  بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتيتواصل. 
  بنك المعرفة وشبكات التواصل : يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا

 االجتماعى

فكر عربي حديث 
 ومعاصر

 وهى أخالقيات تتعلق باالجراءات الواقعية واالعتبارات  ا خالقيةتشير نلى التطبيق العملي لالعتبارات  متمكع معرفيا مع
 .االخالقية فى مجاالت الحياة العامة والخاصة والم ع والصحة والتكنولوجيا والقانوع

 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 
 ئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلييبني عالقات نيجابية مع زمال. 
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 

 االخالق التطبيقية
(اختيارى  ) 
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 تخصص االجتماع( اإلعدادى والثانوى)تعريف المقررات التخصصية لبرنامج  الليسانس فى اآداب والتربية ( 12)مادة 
 

 إسم المقرر يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات الخريجتوصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما 
 قصد بمدخل الفللفة الدرالة التم يدية للفللفة وتاريخ ا وتحديد العالقات التي تربط ا بالمواضيع  متمكع معرفيا مع

قراءات مختارة  ه  الفاللفة ا ُخرى مفل الديع وا دب والعل ، والبح  في القضايا ا لالية التى تطرح ا  مع خالل 
 .القدامى والمحدفيع

 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 
 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 

 مدخل الى الفلسفة

 البدايات ا ولى للتفللف وتمفل مجموعة اإلبداعات في جميع المياديع ا دبية، والفنية، والعلمية،  متمكع معرفيا مع
،  يليائيةلفللفة اا، ا يونيةلفللفة ا" والجزء ا ول مع الفللفة اليونانية يتناول مرحلة ما قبل لقراط . والفللفية

 . نلى أرلطو"  وريةالفيفا
   التى تمكنه مع ندارة التغييريمتلك م ارات التقاللية المعل 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 
 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 

(6)فلسفة يونانية  

 مف و  الفقافة وال وية، والعالقة بين  ، وحدود ال وية متمكع معرفيا مع. 
  ًيحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه يجلد نموذجًا قياديا. 
 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 

الثقافة والهوية 
(اختيارى)المصرية   

 درالة ماهية ادارة الممللات االجتماعية ومجاالت ا واهميت ا وعمليات ا ووتائف ا ودور االخصائي  متمكع معرفيا مع
 .االجتماعي في ادارة الممللات االجتماعية والم ارات المطلوبة لذلك

 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس اتالنتري. 

مؤسسات الخدمة 
 االجتماعية

(اختيارى)  

 وموضوعات ا مع نتريات انفروبولوجية كالليكية وحديفة   ،التعرف على  أبرز مفاهي  االنفروبولوجيا متمكع معرفيا مع
 .ومناهج بح  انفروبولوجى 

 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 

مدخل الى 
 االنثروبولوجيا

 قصد بمدخل عل  االجتماع الدرالة التم يدية لعل  االجتماع مع حي  موضوعه ومجاالته وأه   متمكع معرفيا مع
 .علماء االجتماع، وعالقته بالعلو  ا خرى كالتاريخ والفللفة واالقتصادالمفاهي  التى يلتخدم ا 

 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 

مدخل الي علم 
 االجتماع

 إسم المقرر المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات الخريجتوصيف 
 البدايات ا ولى للتفللف وتمفل مجموعة اإلبداعات في جميع المياديع ا دبية، والفنية، والعلمية،  متمكع معرفيا مع

الفللفة الرواقية و  " مرحلة ما بعد أرلطو وانت اء العصر ال لينلى والجزء الفانى مع الفللفة اليونانية يتناول. والفللفية
 ".  االبيقورية وا فالطونية المحدفة

 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 

(6)فلسفة يونانية  
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 ما نعرفه بال  المنطق الفللفي أو االعتيادي والميزاع لمعرفة التفكير الصحيم، وهو درالة هو  متمكع معرفيا مع
 .االلتدالل وااللتنباط بطريقة صريحة ورلمية

 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
 مجاالت ا المختلفة يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع. 
 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 

 منطق صوري

 قصد بفللفة الحضارة درالة الحضارات مع ناحية ألباب وجودها وت ورها ومع ف  عوامل قيام ا  متمكع معرفيا مع
 . وديمومت ا وأه  ألباب وعوامل االن يار الذى قد يلحق ب ا مع وج ه  نتر فللفية 

  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 
 على تطويرها يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 

فلسفة الحضارة  
        

 مفاهي  ومصطلحات تفليرية وفللفية  باللغة  االنجليزية في الفللفة الحديفة والقديمة، تتيم للطالب  متمكع معرفيا مع
 . ف   الفللفة وا طوار التي مرت ب ا

  العلمي ، والبح  التربويُيتقع م ارات التفكير 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 

قراءات فى -
الفلسفة باللغة 

     االنجليزية

 المرأة في الوقت نفله ومعالجة في مشكالت  درالة الفعل وردود الفعل بيع المرأة والمجتمع، متمكع معرفيا مع
  الموضوعيه والذاتية من ا بعد تشخيص ا وتحديد الباب ا وافارها ومعالجت ا

 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
 في اجراء البحو  العلمية ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

قضايا المرأة في 
رالمجتمع المعاص  

 تصورات ا للمجتمع : طتور نتريتتات عل  االجتماع الكالليكية وخاصة نتريات كونت، ماركسدرالة ت متمكع معرفيا مع
للوحدات ا لالية وألس العالقتات االجتماعية والنتا  االجتماعي ومناهج درالة المجتمع،وكذلك رمية هذه النتريات 

ليات الفبات والتغير االجتماعي  .المكونة للمجتمع وعالقات ا وتفاعالت تا، آ
 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
  التواصل  بنك المعرفة وشبكات: يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا

 االجتماعى
 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 

النظريات 
الكالسيكية في علم 

 االجتماع

 التعرف على طبيعة المشكالت االجتماعية والمداخل النترية المختلفة لتحليل ا وتفليرها، وتطبيق هذه  متمكع معرفيا مع
 . معرفة النترية على بعا المشكالت االجتماعية المعاصرةال

 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 

مشكالت اجتماعية 
  (اختيارى)معاصرة 

 عل  يدرس العالقات االجتماعية فى محيط الصناعة وتنتيمات ا، والطبيعة االجتماعية للعمل ، ويحلل  متمكع معرفيا مع
البناء الحرفى والم نى ، ويبح  فى كل حرفة وكل م نة بحفا شامال، ويقتصى عالقات البناء الحرفى والم نى بالبناء 

 .  االجتماعى العا 
 التعل  الم نية يشارك بفاعلية في مجتمعات 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 

علم االجتماع 
 الصناعي

 فبات صحت ا والدفاع عن ا با دلة  متمكع معرفيا مع أحد أبرز العلو  االلالمية الذى ي ت  بمبح  العقائد االلالمية واا
المعتزلتة وا شتاعرة : ألباب نشوء عل  الكال  وأهدافه   آراء المتكلميع المللميعالعقلية والنقلية ويتناول هذه المقرر 

خواع الصفا  التاهرية في قضايا الص و  فات  مذاهب المتكلميع في الطبيعة   النتريتة لذريتة   ا لعلتةوالماتريديتة واا

الفلسفة   
علم )االسالمية 
(الكالم  
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  المعلول
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 
 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 
 درالة للتفكير الناقد وأهميته وخصائصه وم اراته وعالقته بالتفكير االبداعى متمكع معرفيا مع . 
 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 
 يمقراطية، والتلامم وقبول اآلخريشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والد. 
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 

مهارات التفكير 
 النقدي

 درالٌة لطبيعة الحياة اللائدة في المجتمعات الحضرية، مع خالل التعرف على طبيعِة تفاعل اللكاع  متمكع معرفيا مع
الحضري بكافقِة العناصر الُممفرة فيه مع قضايا عامة، والمشكالت معًا مع خالل االعتماد على درالة هيكل المجتمع 

 .التي ترتبُط بطبيعة اللكع
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 

االجتماع علم 
 الحضري

 البح  العلمى فى الموضوعات الفللفية ويلت دل تنمية م ارات الطالب بأدوات البح  وطرق تطبيق ا  متمكع معرفيا مع
 وتصمي  البح  الفللفى وكتابة التقرير الخا  به

 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 

مناهج البحث فى 
 الفلسفة

 البح  العلمى فى الموضوعات االجتماعية ويلت دل تنمية م ارات الطالب بأدوات البح  وطرق  متمكع معرفيا مع
 تطبيق ا وتصمي  البح  االجتماعى وكتابة التقرير الخا  به

   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 

مناهج البحث فى 
 االجتماع

 النشأة والخصائ  والمالمم وخصائ  الفكر المصرى القدي  والفكر الفللفى فى الحضارة الصينية   متمكع معرفيا مع
 والفكر ال ندلى فى الحضارة ال ندية والفكر الفارلى والفكر فى بابل وأشور

 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 

 فكر شرقى قديم

 مف و  وألس فللفة التنوير والنشأة والخصائ  والعلماء والتطور الذى لحق ب ا وأه  مبادئ ا  متمكع معرفيا مع
 وتطبيقات ا

 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 
 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 
 تلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل ٌيقو  الجوانب المخ.. 

 فلسفة التنوير

 ألس الفللفة االلالمية وخصائص ا ومصادرها ومقومات ا والعلماء والتطور الذى لحق ب ا وأه   متمكع معرفيا مع
 مبادئ ا وتطبيقات ا

 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
 أداءاته الم نية ُيوتف نتائج الدرالات العملية في. 
 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 

مدخل إلى الفلسفة 
 الفسلفة االسالمية

 فروع الفللفة كما أن ا في نفس الوقت فرعا مع فروع العلو  الليالية،وهي نحدى المحاور ا لالية  متمكع معرفيا مع
وتتناول كذلك الليالات المتبعة أو التي يجب أع تتبع، عع الملكيات العامة والخاصة وعع . لموضوعات الفكر الليالي

 فلسفة سياسية
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   .القانوع
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 
 قصد بفللفة العصور الولطى الفللفة الموجودة فى القروع الولطى وهى الفترة الممتددة مع لقوط  متمكع معرفيا مع

والفللفة المليحية هى . ة فى القرع الخامس حتى عصر الن ضة فى القرع الخامس عشراالمبراطورية الرومانية الغربي
 أحد أه  محطقات تطوقر الفللفة المتأفقرة بالالهوت المليحيق 

 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
  اجراء البحو  العلميةُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في. 
 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

فلسفة  
عصور وسطى 

  مسيحية

 درالة  برز التطورات لالتجاهات النترية المعاصرة كالنقدية والبنوية والتى تشكل المنطلق والموجه  متمكع معرفيا مع
للبحو ، والتى تل   فى ف   نشأة المجتمع ونتمه وممللاته واتجاهات تطورها ومايصاحب ذلك مع أحدا  وتغيرات 

 . اجتماعية
 بنك المعرفة وشبكات التواصل : ت   ومع بين ا يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاال

 االجتماعى
 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 
 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 

النظريات 
االجتماعية الحديثة 

 والمعاصرة

  درالة العملية اإلعالمية باعتبارها اتصاال يقو  بيع ا فراد والجماعات االجتماعية والذيع يمارلوع مع  معرفيا معمتمكع
خالل ا العديد مع ا فعال االجتماعية المحددة في نطار التنتي  االجتماعي القائ  مع الوضع في االعتبار مدى التغيير 

 .في كلياته أو في فرعياته  االجتماعي الذي يصيب مفل هذا الكياع لواء
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 
 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 

مهارات االتصال 
 واالعالم

 االجتماعي الذي نشأمع خالله، وهو أيضًا درالة اآلفار واللياق بيع الفكر االنلانى  درالة العالقة متمكع معرفيا مع
 .التي تُحدف ا ا فكار اللائدة على المجتمعات

 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 

علم االجتماع 
 المعرفي

 مجموعة الفنوع القديمة والقص  والحكايات وا لاطير المنحصرة ضمع عادات وتقاليد مجموعة  متمكع معرفيا مع
 لكانية معينة في بلد ما

 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 
  المتعلميع ، وزمالئهيجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل. 
 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 

 علم الفلكلور

 عل  يخت  بالمحتمل والممكع والمفضل مع الملتقبل، بجانب ا شياء ذات االحتماليات القليلة لكع  متمكع معرفيا مع
التي يمكع أع تصاحب حدوف ا، حتى مع ا حدا  المتوقعة ذات االحتماليات العالية، مفل ذات التأفيرات الكبيرة 

  " ..."انخفاا تكاليف االتصاالت، أو تضخ  اإلنترنت
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع ينمي الشعور. 

علم اجتماع  
 المستقبل

(اختيارى ) 

 درالة ا دوار والوتائف التي يمدي ا المجتمع المدني عموما، بيع تدعي  تمالك الفئات االجتماعية أو  متمكع معرفيا مع
لتأليس الممارلة الديمقراطية وتأكيد قيم ا تذكية التوترات بين ا، والتفاوا بصي  مختلفة حول توفير الشروط الضرورية 

المجتمع المدني 
 وثقافة الديمقراطية
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 وتجديد ممارلت ا
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 

(اختيارى)  

 العل  الذي يلعى لف   ألباب الللوك االنحرافي ب دف ف   وعزل تفاعل العوامل المختلفة التي تدفع  متمكع معرفيا مع
 .ببعا الناس القتراف بعا ا فعال اإلنحرافية هادفًا بذلك عالا الجاني وتقليل حدو  الفعل اإلجرامي

 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 

علم االجتماع 
 الجنائي

 درالة التواهر التي تحد  داخل محيط ا لرة، وشكل النليج االجتماعي داخل ا لرة، وأيضا يقو   متمكع معرفيا مع
لكل مجتمع طقوس وعادات وتقاليد تخصه في مختلف الزواا والطالق  بدرالة العادات والتقاليد المتبعة في مرال 

 .التواهر االجتماعية
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 

علم االجتماع 
 العائلي

 أحد أه  فروع عل  االجتماع، والذي ُيعنى بدرالة الفقافة كتخاصية انلانية خالصة، بكل ما تحمله مع  متمكع معرفيا مع
والمفاهي  الفقافية المختلفة   لمات وخصائ  ومكونات وبكل ما يرتبط ب ا مع مفاهي  كالحضارة ومواري  المجتمعات

 ويدرس المتغيرات الفقافية في المجتمعات وممشراته ،الخ... لصراعوالتطور والغزو الفقافي وا  كالتغير
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 

علم االجتماع 
 الثقافي

  ومع ف ، .ذلك العل  الذي يعنى بدرالة االنشطة االقتصادية، مع ننتاا، وتوزيع، وتبادل، والت الك معرفيا معمتمكع
فاللوليولوجيا االقتصادية هي درالة للنتا  االقتصادي، في مختلف بنياته، وأشكاله، وأنلاقه، وأنشطته، ودوراته، 

 .ة العقالنية و ال ادفة في لياقات ا المجتمعيةووتائفه، وعالقاته، مع التركيز على االفعال االقتصادي
 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 

علم االجتماع 
 االقتصادي

 التعريف بمف و  التخطيط االجتماعي، وأهدافه وخطواته وعملياته، ونماذجه وتطبيقاته على خطط  متمكع معرفيا مع
 .التنمية

 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 
 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
  الم نيةُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته. 

التخطيط  
 االجتماعي

(اختيارى ) 

 فرع مع فروع عل  االجتماع والعلو  الليالية أيضا، ي ت  بدرالة كل التواهر التي تتجاوز الحدود  متمكع معرفيا مع
علما بأنه ال يقتصر على درالة أو تحليل الجوانب أو االبعاد الليالية فقط في العالقات بيع الدول وانما . محليةال

 .الخ......يتعداها نلى مختلف االبعاد االقتصادية والعقائدية والفقافية واالجتماعية
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 
  العلميةُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب. 

علم اجتماع 
العالقات الدولية 

(اختيارى)  

 هو الج د الميداني الذي أنطلق منه البعا لتوتيف المعرفة االنفروبولوجيه في اإل راا العملية،  متمكع معرفيا مع
 .وقد أل   هذا الحقل في درالة ا ولاط الحضرية ومع زاويا متعددة كالطب واإلدارة والصناعة والليالة والعمل

 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 

نثربولوجيا ا 
 تطبيقية 
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 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
  بنك المعرفة وشبكات التواصل: يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا 

 االجتماعي
 هو التفكير وتحفيز الفعل التنموي بوصفه فعال اجتماعيا مع خالل تحليل ما يت  في لياقه مع  متمكع معرفيا مع

 ..ممارلات وما ينتج عن ا مع تغيقرات في نمط ننتاا الفروة وكيفية تعييرها أو تفمين ا وليالات توزيع ا
  تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفةيتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة. 
 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 

علم االجتماع 
 التنمية

 وبتعبير آخر، يدرس هذا العل  . درالة العالقة الموجودة بيع اإلنلاع ومحيطه البيئي واإليكولوجي متمكع معرفيا مع
 . تأفير المجتمعات البشرية في المحيط البيئي، وتأفير البيئة في المجتمعات بطريقة تفاعلية

 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 
 ات التعل  الم نيةيشارك بفاعلية في مجتمع 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 

علم االجتماع 
(اختيارىالبيئي  ) 

 ذ يقو  بتحليل ال يئات والممللات الطبية يشكل هذا العل  حلقة الوصل بيع الطب واالجتماع ، ن متمكع معرفيا مع
جراءات وتفاعالت مع أخصائيي الرعاية الصحية واالجتماعية أو الفقافية  نتاا المعرفة وانتقاء ألاليب واا  واا

 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 
  طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميزيشارك في. 

علم االجتماع 
(اختيارىالطبي  ) 

 مجموعة مع العمليات وا لاليب الخاصة لمعالجة البيانات المتوفرة لواء كمية أو رقمية للوصول نلى  متمكع معرفيا مع
والوليط  والمنوال النزعة المركزية وهي المتولط الحلابيقيمة ذات داللة للقي  موضوع البح  وهذه القي  هي مقاييس 

 مقاييس التشتت وهي المدى المطلق أو المدى االنحراف المعياري
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 
 لتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييعي. 
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 

مهارات االحصاء  
 االجتماعى

 فى تنتي  المجتمع عل  يدرس القانوع كنتا  اجتماعى قائ  وفعال وممفر  متمكع معرفيا مع.  
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 

الضبط االجتماعي 
 والقانوني

 يقو  على درالة علمية لخصائ  اللكاع المتمفلة فرع مع فروع عل  االجتماع والجغرافية البشرية هو  متمكع معرفيا مع
 .فى الحج  والتوزيع والكفافة والتركيب وا عراق ومكونات النمو

 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 

 علم االجتماع
 السكانى

 وتأفير عل  يدرس العالقة بيع الليالة والواقع االجتماعى الذى يعد الحاوى ل حدا  الليالية،  متمكع معرفيا مع
لبنية االجتماعية والعكس   .ا حدا  الليالية على ا

 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 

علم االجتماع 
 السياسي 

 درالة  المعرفة العلمية والم ارات المتعلقة بالتطوع بما فى ذلك طبيعة التطوع، وفوائد العمل التطوعى  متمكع معرفيا مع
 .على ا فراد والممللات ، ووصف العمل وتحفيز المتطوعيع

 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 

مهارات العمل 
التطوعي والتنمية 

 االجتماعية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84


212 
 

 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 
 مختبريا، يشتمل على مجموعة مع الموتفيع والمديريع ورملاء اإلدارة، درالة اإلدارة باعتبارها فضاء  متمكع معرفيا مع

 تجمع   عالقات وتيفية مختلفة، ضمع نلق تراتبي وهيرارشي بيروقراطي أو فيودالي أو ديمقراطي
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 
 ة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نيةُيوتف بفاعلي. 

علم االجتماع 
 (االدارى

 عل  يخت  بالمحتمل والممكع والمفضل مع الملتقبل، بجانب ا شياء ذات االحتماليات القليلة لكع  متمكع معرفيا مع
ا حدا  المتوقعة ذات االحتماليات العالية، مفل ذات التأفيرات الكبيرة التي يمكع أع تصاحب حدوف ا، حتى مع 

 ..."انخفاا تكاليف االتصاالت، أو تضخ  اإلنترنت
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 

تماع علم اج 
 المستقبل

(اختيارى ) 

 الحركة البشرية المرقمنة في العال  االفتراضي، حي  يتناول ألس و مباد  وأصول العل  الذي يدرس  متمكع معرفيا مع
يجمع هذا العل  الجديد بيع علو  الحالوب وعلو  االجتماع، حي  ي دف نلى بح  ملألة االتصال . اإلنلاع المرقمع

 .االجتماعية اإلنترنيتية"يلميه الكاتب عبر الحالوب ونشوء ما 
 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 

علم االجتماع 
 (اختيارى) الرقمي

 اللوليولوجية للرأى العا ، وعوامل تشكيل الرأى العا  اجتماعيا، وكيفية صناعة درالة المقومات  متمكع معرفيا مع
 .وتوجيه الرأى العا  فى المجتمع

 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
  مات واالتصاالت في اجراء البحو  العلميةُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلو. 

 بحوث الراي العام-
(اختيارى)   
 

 
 تعريف المقررات التخصصية لبرنامج البكالوريوس  فى العلوم والتربية تخصص الفيزياء ( 16)

 
 الخريجتوصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات  اسم المقرر

 خواص مادة
 

 التوتر اللطحي والخاصية الشعرية  –المرونة ومعامالت ا  –تحليل االبعاد وتطبيقات ا  متمكع معرفيا مع– 
 .االنتشار والضغط ا لموزي -اللزوجة –حركة الموائع ومعادلة برنولى وتطبيقاته العملية  -ال يدروديناميكا

  الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتيتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته. 
  بنك المعرفة وشبكات التواصل : يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا

 االجتماعى
 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 

 حراره
 

 الترمومترات  -المكافئ الميكانيكي للحرارة  -مقدمة ومف و  الحرارة ودرجة الحرارة واالتزاع الحرارى  معرفيا مع متمكع
 -الللوك الشاذ للماء -التمدد الحرارى وتطبيقاته -تحوالت الحالة:) تأفير الحرارة على المواد  –ومقاييس درجة الحرارة 

النترية  -( العزل الحرارى للمباني والتوصيل الحرارى: )نيكية انتقال الحرارةميكا -( االج ادات الحرارية وتغير اللوع
 -توزيع ماكلويل وبولتزماع لللرعات الجزيئية -التخدا  نترية الحركة لحلاب الضغط ودرجة الحرارة -الحركية للغازات

  (DSC and DTA)التحليل الحرارى 
  ر، والمجتمع المحلييبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مو. 
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
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 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 
 (6)كهرومغناطيسية

 
 المكففات  -الج د الك ربي وتطبيقاته المختلفة -قانوع جاوس –المجال الك ربي  -قانوع كولو  متمكع معرفيا مع- 

المجال المغناطيلي والتأفير  - الدوائر الك ربية وتحليل ا  - -المقاومة النوعية -المقاومة الك ربية  -التيار الك ربي
 .  تأفير المجال المغناطيلي على الشحنات المتحركة -المغناطيلي للتيار

 الم نيةيشارك بفاعلية في مجتمعات التعل   
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 

 بصريات هندسية
 

 االنعكاس -( تأفير دوبلر -لرعة الضوء -مصادر الضوء -طبيعة الضوء: )طبيعة وانتشار الضوء متمكع معرفيا مع
االنكلار  -االنعكاس الكلى -قانوع لنل  -اشتقاق قوانيع االنعكاس واالنكلار : )اللطو  الملتوية واالنكلار على 

الموجات : )االنعكاس واالنكلار مع االلطم الكرية  -(قانوع برويلتر -قوس قز  -التشتت -بالتخدا  المنشور
 -الزي  في العدلات -العدلات اللميكة -قيقةالعدلات الر   -(االنعكاس على االلطم الكرية  -المرآة الملتوية -الكرية

 (التللكوبات -الميكرولكوبات -العيع -الكاميرا
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 
 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 
  ، وزمالئهيجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع.  

 ديناميكا حرارية
 

 االتزاع الديناميكي الحرارى -أنواع العمليات الديناميكية الحرارية -ا نتمة الديناميكية الحرارية متمكع معرفيا مع- 
 -القانوع االول للديناميكا الحرارية وتحوالت الطاقة -دوال الملار -الطاقة الداخلية للغاز -الشغل في الديناميكا الحرارية

تحول الطاقة لشغل والكفاءة الحرارية  -الطاقة اللطحية -االنفالبي -تطبيقات على القانوع ا ول في العمليات المختلفة
االنتروبي في العمليات العكلية و ير  -القانوع الفاني للديناميكا الحرارية -دورة كارنوت والمبرد-اآلالت الحرارية  –

 .دالة الديناميكا الحرارية -العكلية
 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 

 بصريات فيزيائية
 

 حلقات نيوتع -المطياف الضوئي وتطبيقاته -تغير الطور نتيجة لالنعكاس -تجربة يانج -التداخل متمكع معرفيا مع- 
قوة التحليل لمحزوز  -محزوز الحيود -حيود فرن وفر -الحيود خالل فتحات مختلفة -التداخل في ا  شية الرقيقة 

واإلمتصا   االلتقطاب عع طريق االنعكاس -طرق الحصول على ضوء ملتقطب -التقطاب الضوء -الحيود
 .البيرومتر الضوئي -اإلنتقائي واإلنكلار المزدوا والتشتت واإلنعكاس والنفاذ مع خالل مجموعة الوا  

 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 

 اهتزازات وموجات
 

 مبدأ الخطية  –درجات الحرارة للتذبذب  –طاقات االهتزازات  –الحركة التوافقية البليطة و تطبيقات ا  متمكع معرفيا مع
اشكال  –االهتزازات التوافقية البليطة لكتلة بيع زنبرك وزنبرك محمل  -البندول البليط والبندول المركب -والتراكب

الذبذبة المضمحلة و ير  -الذبذبة الحرة والمجبرة وذبذبة الرنيع -تراكب اهتزازيع توافقيتيع بليطتيع -تطبيقات اليلاجو و 
المعادلة التفاضلية  -انتشار ا مواا وخصائص ا وانواع ا -ماذا يحد  لالنتشار في الموجه المتحركة -المضمحلة

 لرعة ا مواا في أولاط مختلفة -للحركة الموجية
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 

 تيار متردد
. 

 لعة  -المفاعلة الحف ية والدوائر –الح  الذاتي  -الدالة الجيبية للموجه -توليد التيار المتردد متمكع معرفيا مع
دوائر  -طور التيار المتردد -القوى في دوائر التيار المتردد -دوائر التيار المتردد -اللعو ة لمكففالمفاعلة  -المكففات

 .قناطر التيار المتردد -التخدا  االعداد المركبة في دوائر التيار المتردد -المرشحات  -الرنيع
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 
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 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 

فيزياء فلكية وأرصاد 
 جوية

 

 تاهرة  -التكويع)الفضاء الكوني وا جلا  الفلكية و الشمس  -مقدمة في عل  الفيزياء الفلكية   متمكع معرفيا مع
Steller )- أصول أنتمة  –االلاليب والبنية وتطور ا نتمة الطقلية  -اد  تحليل الطقس بم –الغالف الجوي

 دور اللفع الفضائية واالقمار الصناعية في االتصاالت واالرصاد الجوية –ا رصاد الجوية 
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 

 إلكترونيات
 

 فنائي زينر وتطبيقاته –الوصلة الفنائية وتطبيقات ا –أشباه الموصالت النقية والمطعمة بشوائب  متمكع معرفيا مع- 
ترانزلتور  –الترانزلتور فنائي الوصلة وتطبيقاته في تكبير الج ود المترددة  –الفنائي الباع  للضوء  –الفنائي الضوئي 

 . تأفير المحال وتطبيقاته
 لبينية بيع مجاالت ا المختلفةيدرك وحدة المعرفة والعالقات ا. 
 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل..  

 فيزياء إحصائية
 

 حاالت الطاقة وملتويات الطاقة والحاالت الماكرولكوبية والمايكرولكوبية و نترية االحتماالت و  متمكع معرفيا مع
 –أينشتيع و احصائيات فيرمي -دالة التوزيع االحصائي  وتطبيقات احصائيات ماكلويل وبولتزماع و احصائيات بوز

 ديراك و التفلير اإلحصائي لالنتروبي والدالة التجزيئية  
 ارلاته الم نية ويعمل على تطويرهايتفكر في مم 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 
 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 

 فيزياء ذرية وأطياف
 

 قياس شحنة  -رذرفورد و التفري  الك ربي خالل الغازات   -درالة تاريخية لنموذجي طوملوع  متمكع معرفيا مع
خصائ  الموجات  -مف و  كمية التحرك والطاقة في ضوء نلبية أينشتيع  -والنلبة بيع شحنته وكتلته  االلكتروع

 -نموذا  بوهر للذرة وخطوط طيف ذرة االيدروجيع  -التاهرة الك روضوئية و ا شعة اللينية  -الك رومغناطيلية  
 التركيب االلكتروني -ملتويات الطاقة والطيف الضوئي 

 المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية ُيحدد بتدقيق. 
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 

 (6)ميكانيكا الكم 
. 

 تطبيقات علي ا معادلة هاملتوع  للحركة و  -الميكانيكا الكالليكية و اشتقاق معادلة الجرنج  متمكع معرفيا مع- 
التخدا  معادله شرودنجر في حل ملائل عع حركة جلي   -المفاهي  ا لالية في ميكانيكا الك   -الممفرات التفاضلية 

 .حرفي صندوق و ج د العتبة وملائل أخري
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
  المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلميةُيوتف نمكانات تكنولوجيا. 
 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

 فيزياء نووية
 

 تعييع  -اإلشعاعات المنبعفة مع المواد المشعة   -اكتشاف النشاط اإلشعاعي الطبيعي ل نوية  متمكع معرفيا مع
الحجو  النووية وانصاف ا قطار والكتل  -نترية راذرفورد إللتطارة جليمات الفا  -النوعية لجليمات الفا الشحنة 

-الكتروع و البروتوع -فرا البروتوع -النشاط اإلشعاعي   -وحدات قياس الكتلة والطاقة  -االيزوتونية و كتلة النواة 
حلاب طاقة   -وجود النتائر  -تحليل ا شعة الموجبة  -والنتائر كمية التحرك الزاوي للنواة  -نيوتروع لتركيب النواة 

التطبيقات العملية للنشاط  -النترية ا لالية لالنحالل اإلشعاعي لجليمات ألفا وبيتا وجاما  -الترابط النووي  
 اإلشعاعي

  بكات التواصل بنك المعرفة وش: يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا
 االجتماعى
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 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 
 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 

النظرية النسبية 
 الخاصة

 

 معادالت تحويل االحدافيات النيوتونية - مايكللوع ومورليتجربة  - النلبية ونشات امقدمة عع  متمكع معرفيا مع 
تفليرات لبعا التواهر الفيزيائية على  - أمفلة علي او  تحويالت لورنتز وأينشتيع النلبية لدحدافيات - أمفلة علي او 

الكتلة في  -ي ا أمفلة علو تحويالت اللرعات النلبية  ينشتايع  -أينشتيع النلبية لدحدافيات  -ألاس تحويالت لورنتز
ليليو   .العالقة بيع الطاقة الكلية وكتلة الجلي  المتحرك -الحركة النلبية -العالقة بيع الكتلة والطاقة  -نلبية جا

 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 
   الم نيةيشارك بفاعلية في مجتمعات التعل 

 فيزياء جوامد
 

 نحدافيات  -كيفية حلاب معامل الر  الذري لتركيبات مكعبية مختلفة  -التركيب البلوري للجوامد  متمكع معرفيا مع
القوي الداخلية الذرية وتأفيرها علي  -تحليل التركيب الذري و عيوب البلورات  -ميلر وطرق حيود ا شعة اللينية  

الخصائ  الك ربية  -لحلاب اللعة الحرارية  النتريات المختلفة   -اهتزازات الشبكية الذرية   -تصنيف الجوامد 
تأفير القوي المغنطيلية الخارجية علي ا  -انواع المواد المغناطيلية وخواص ا   -للجوامد ونترية االلكتروع  الحر 

 .وتأفرها  بتغير درجات الحرارة على المغناطيلية 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 
  م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغييريمتلك 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 

 فيزياء الليزر  
 

 مميزات و خصائ  شعاع  الليزر  -العناصر الرئيلية في الليزر  -مقدمة عع طبيعة الضوء  متمكع معرفيا مع-
 .جاالت المختلفةتطبيقات الليزر في الم -أنواع مع الليزر 

 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 
 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 

استخدام الحاسب 
 األلي في الفيزياء

 

 تطبيقات بالتخدا  برنامج الماتالب لحل المصفوفات والرل  وحلاب الملاحة تحت المنحنى  متمكع معرفيا مع
 أنواع المحوالت -البيانات االلكترونية  -درالة عع الشبكات االصطناعية   -والممالات للمنحنى 

 تلامم وقبول اآلخريشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، وال. 
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 

 ديناميكا كهربية
 

 المجال المغناطيلي للتيار  -المجاالت الك رولتاتيكية  -جبر المتج ات واإلحدافيات المنحنية   متمكع معرفيا مع
انتشار الموجات  -معادالت ماكلويل  -الح  الك رومغناطيلي  -الحدودية الك ربية والمغناطيلية الشروط  -الملتمر 

 .تطبيقات على معادالت ماكلويل -الك رومغناطيلية 
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 

قراءات فى التخصص  
 .باللغة اإلنجليزية

 تدريس المصطلحات العلمية المرتبطة بعل  الفيزياء ب دف معرفة المعني الفيزيائي واللغوي ل ذه  متمكع معرفيا مع
 .المصطلحات

 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 

دوائر الكترونية 
 متقدمة

 لترانزلتور وحيد الوصلة ، الفيرلتور  تركيب وخصائ  وتطبيقات الداياك ، التراياك متمكع معرفيا مع أنواع  –، ا
  -المكبر اإلجرائي وتطبيقاته  -المتكاملة تصنيع الدوائر  –مختلفة متطورة  مع ترانزلتور تأفير المجال 

 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
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 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 

 دوائر منطقية ورقمية
 

 التحويل مع  -مقارنه بيع اإللكترونيات الرقمية والتناترية  -اإللكترونيات الرقمية مقدمه في  متمكع معرفيا مع
دوائر المنطق بأنواع ا  -ألاليات الدوائر المنطقية و النت  العددية  -اإللكترونيات الرقمية نلي التناترية والعكس 

الكمبيوتر  -التمفيل التناتري للبيانات الرقمية  -تصنيع الدوائر المتكاملة الرقمية  -تبليط الدوائر المنطقية  -المتعددة 
 التناتري

 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 

 فيزياء المواد
 

 خوا   -نترية االنتشار في الجوامد  -النمو البلوري  -اللبائك )تعييع الشكل البياني الطوري  متمكع معرفيا مع
منحنيات الطور لللبائك ذات  –المحاليل الصلبة  –اللبائك الفلزيه -الطرق العملية لتعييع التركيب البلوري  -البلورة 

والخصائ  الميكانيكية ( ات واإللكتروناتحيود النيوترون -نتريًا وعمليا × حيود أشعة  -التركيب ا ص ري
الليزرات بأنوع ا  –االنتقال اإلشعاعي واالمتصا  الضوئي )والمغناطيلية والعزلية والنبائط النانو نلكترونية والمواد 

 (وعمل ا و الكاشف الضوئي و فنائي الضوء بأنواعه 
   والتعل ، والتنمية الم نيةُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي. 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 

 فيزياء اشعاعية
 

 الكميات الفيزيائية المميزة لدشعاع و االشعة اللينية  -همية االشعاعات و تصنيف ا وتطبيقات ا أ متمكع معرفيا مع- 
قياس الطاقة والجرعات  -الكشف عع االشعاعات  -تفاعالت االشعاعات الك رومغناطيلية و الجليمية مع المادة 

 .  طرق الوقاية مع اإلشعاعات -اضرار االشعاعات  -االشعاعية 
 تائج الدرالات العملية في أداءاته الم نيةُيوتف ن. 
 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 

 أشباه موصالت
 

 لفيرمي دالة التوزيع  -أشباه الموصالت النقية والمطعمة بشوائب مختلفة –نترية المناطق في الجوامد  متمكع معرفيا مع
ديراك، تعييع قيمة طاقة فيرمي وتركيز حامالت الشحنة الحرة والتوصيلية الك ربية في حالة أشباه الموصالت النقية، 

خصائ  الوصلة  –الخوا  الضوئية  شباه الموصالت  –أشباه الموصالت اللالبة ، أشباه الموصالت الموجبة 
 .الفنائية والفنائي الضوئي

 ت العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلةُيحلل ناقدًا الدرالا. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 

 نماذج نووية
 

 نموذا القشرة النووي، نموذا  ملألة الجلميع في الفيزياء النووية، القوة النووية، نموذا  از فرمي، متمكع معرفيا مع
 .القشرة المشوهة ، النموذا المجمع، نموذا التذبذب والدوراع

 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 
 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
 بنك المعرفة وشبكات التواصل : وات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا يتعامل بم ارة مع أد

 االجتماعى
  طريقة المربعات الصغرى والطرق العددية المختلفة لحل المعادالت  -تعريف وحلاب وأنواع الخطأ  متمكع معرفيا مع

صي  . طريقة الفروق المقلومة -حدود الجرانج االلتكمال والتقريب بكفيرة حدود تيلور وكفيرة  -الخطية و ير الخطية 
 -تقريب المشتقات ا ولى والفانية بالتخدا  صي   الفروق المختلفة -نيوتع لاللتكمال و التفاضل والتكامل العددي 

 تقريب التكامل المحدد بالتخدا  صي  شبه المنحرف وقاعدة لمبلوع
  عة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفةيتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنو. 
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 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 

 فيزياء حيوية
 . 

 الفليولوجية والعوامل التأفيرات  -تطبيقات قوانيع الحركة الحيوية  -أهمية ومجاالت الفيزياء الحيوية  متمكع معرفيا مع
الج د  -المرونة و اللزوجة و قانوع فيع وقانوع لتيفاع بولتزماع وتطبيقات ا الحيوية  -الممفرة على االحتكاك الحيوى 

مكبرات التشغيل و الرال  الحرارى وأهميت ا في  -مضخة الصوديو  ت بوتاليو   -الك ربي اللاكع والج د النشط 
الدائرة الم تزة وانتاا الموجات الك رومغناطيلية و فوق  -ع المغناطيلي االشعة المقطعية الرني -القيالات الحيوية 

 .التخدا  عداد الوميا وعداد جيجر فى التطبيقات الحيوية  -الصوتية 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 
 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 
  االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نيةيمتلك.  

 بصربات اإللكترون 
 

 وك رومغناطيلي   ومغناطيلي ك ربي مجال في االلكتروع حركة -االلكترونية  البصريات في مقدمة متمكع معرفيا مع
 والعدلات الضوئية العدلات بيع مقارنة -المغناطيلية وتطورها  و العدلات الك رولتاتيكية العدلات وتركيب أنواع -

 الميكرولكوب اإللكتروني وأنواع -تحضير العينات ودرالة تفاعل االلكتروع مع العينة  –بنوعي ا  إللكترونية
 االلكترونية الميكرولكوبات تطبيقات - اإللكترونية الميكرولكوبات

 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 
  كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمعيدرك دوره. 
 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 

 تطبيقات ميكانيكا الكم
 

 المعالجة الكمية لذرة  -ملائل في فالفة أبعاد  -اإلحدافيات  و فالفي أحادي البليط التوافقي المتذبذب متمكع معرفيا مع
 التقريبية الطرق مع بعا -الفيزيائية  الممفرات بيع والغير تبادلية التبادلية العالقة - الزاوية الحركة كمية -ال يدروجيع 

 الك  ميكانيكا في
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 
  تعامالته مع المتعلميع والمعنييعيلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في. 
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 

الخوا  الك ربية والضوئية  –طرق توصيف المواد النانوية  –طرق تحضير المواد  النانوية  متمكع معرفيا مع  تكنولوجيا علوم النانو
 .تطبيقات المواد النانوية في مجاالت مختلفة  –والمغناطيلية للمواد النانوية 

 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 

 اسس علم النبات

 درالة متمكع معرفيا مع: 
  والخاليا، االلتجابة للممفرات، التكيف التطوري، التخدا  الطاقة، النمو والتطور، التكافر، التنتي  )خصائ  الحياة

 .مع التوضيم بامفلة مع النباتات ( االتزاع الداخلي
 انواع االنلجة النباتية مع توضيم مالئمة تركيب هذه االنلجة لما تقو  به مع وتائف. 
  قلا    الخلوى  الميوزي والميتوزي اإلن -الطفرات-الجينات -قوانيع عل  الورافة. 
  مف و  التصنيف الحدي  للكائنات الحية وألس التلمية الفنائية، مع درالة  الخصائ  المميزة واه  واالمفلة في

 (.الفيرولات -مملكة النبات-مملكة الفطريات- مملكة الطالئعيات -مملكة البدائيات )المجموعات االتية 
 تركيب الزهرة –أشكال وأنتواع ا وراق وتحورات ا  -أشكال وأنتتواع اللوق وتحورات ا  -حورات ا أشكال وأنتواع الجتذور وت. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 

 اسس علم الحيوان
  درالة معرفيا معمتمكع: 
  التنتي  والخاليا، االلتجابة للممفرات، التكيف التطوري، التخدا  الطاقة، النمو والتطور، التكافر، )خصائ  الحياة

 .مع التوضيم بامفلة مع عال  الحيواع ( االتزاع الداخلي
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  االنلجة لما تقو  به مع ملتويات التعضي في الحيواع وانواع االنلجة الحيوانية مع توضيم مالئمة تركيب هذه
 .وتائف

 النترية  الخلوية  وتركيب ووتيفة عضيات الخلية. 
  ا وليات )التصنيف الحدي  للكائنات الحية ، مع درالة  الخصائ  المميزة واه  واالمفلة في شعب عال  الحيواع– 

-الرخويات-المفصليات -ةالديداع الحلقي –الديداع الخيطية  –الديداع المفلطحة  –الجوفمعويات  –المفقبات 
 (.الفدييات-الطيور-الزواحف  -البرمائيات-االلماك-الجلدشوكيات

 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 

 العامةالجيولوجيا 

 كما يتناول أيضا . تركيب ا را والعمليات الخارجية التي تحد  على لطح ا ونواتج تلك العمليات متمكع معرفيا مع
 .التراكيب الفانوية الرئيلة الناتجة مع العمليات الداخلية المرتبطة باالنجراف القاري ونترية ا لوا  التكتونية

 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 

 كيمياء فيزيائية

 المشتركة، مقدمة لبعا المفاهي  والتعريفات، التصنيفات المختلفة للبوليمرات، طرق البلمرة والبلمرة  متمكع معرفيا مع
الُبنية والُبنية الدقيقة ، ذوبانية البوليمرات  -تشخي  البوليمرات  وتحديد ا وزاع الجزيئية، تشكيلة اللاللل البوليمرية 

 وتجانل ا، تحديد الخوا  الحرارية للبوليمرات
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
  المختلفةيدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا. 
 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 

 كيمياء عضوية

 مع حي  خواص ا الكيميائية و ( االلكانات، وااللكينات وااللكاينات)لدرالتة المركبات ا ليفاتية ا متمكع معرفيا مع
كذلك بعا المشتقات ا ليفاتية التي تحتوي على أكفر مع مجموعة فعالة و الفيزيائية و طرق تحضيرها و تفاعالت ا و 

والتعرف   خواص ا و التخدامت ا التخليقية و التطبيقية و الجانب العملي فيتضمع التقدير الكيفي للمركبات العضوية
تة ال ديروكربونات كما ي دف هذا المقرر لدرال. على أنواع مختلفة مع المركبات العضوية من ا ال يدروكربونات

اآلروماتية مع حي  خواص ا الكيميائية و الفيزيائية و طرق تحضيرها و التفاعالت اآلروماتية و كذلك بعا المشتقات 
اآلروماتية مفل ال اليدات و الفينوالت و ا مينات و ا حماا الكربوكليلية و الحلقات التي تحتوي على أكفر مع 

 .دامت ا التخليقية و التطبيقيةمجموعة فعالة و خواص ا و التخ
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 

 كيمياء عامة

 الجدول الدوري  -التركيب الذري  -القياس الكمي  -وية يشتمل المقرر علي الوحدات و ا رقا  المعن متمكع معرفيا مع
مقدمة في الكيمياء  -اإلتزاع ا يوني  -حاالت المادة   -الروابط الكيميائية  -الكيمياء الحرارية  -الحلاب الكيميائي  -

 -ديناميكا الحرارية ال -تفاعالت ا كلدة واإلختزال  -حركية التفاعالت الكيميائية  -اللوائل والمحاليل   -. العضوية
 .المتاهر الكيميائية لعل  البيئة -الكيمياء الك ربية 

 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 
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 برنامج البكالوريوس فى العلوم والتربية تخصص الكيمياءتعريف المقررات فى  ( 16)مادة 

 
 توصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات الخريج اسم المقرر
الحلاب  -الجدول الدوري  -الذري  التركيب -القياس الكمي  -الوحدات و ا رقا  المعنوية  متمكع معرفيا مع  (6)كيمياء عامة 

مقدمة في الكيمياء  -اإلتزاع ا يوني  -حاالت المادة   -الروابط الكيميائية  -الكيمياء الحرارية  -الكيميائي 
 .العضوية

 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 
 ب العلميةُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لالي. 
 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 

 (6)كيمياء عامة 

 الديناميكا  -تفاعالت ا كلدة واإلختزال  -حركية التفاعالت الكيميائية  -اللوائل والمحاليل  متمكع معرفيا مع
 .البيئة المتاهر الكيميائية لعل  -الكيمياء الك ربية  -الحرارية 

 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
  بنك المعرفة وشبكات التواصل : يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا

 االجتماعى
  التكامل بيع المجاالت المختلفةيتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق. 

لنتريات وتطبيقات ا و معرفة طرق حل نت  المعادالت  متمكع معرفيا مع  (6)رياضيات  تنمية قدرة الطالب على الربط بيع ا
معرفة ا نتمة الخطية المتجانلة و ير المتجانلة و كذلك تدريبه على . الخطية وجبر المصفوفات والمحددات

ة وابراز أهمية المعادالت التفاضلية في العلو  ا لالية، مع تمريع الطالب على طرق حل المعادالت التفاضلي
 .المعادالت التفاضلية ومعالجة التطبيقات المختلفة

 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
  ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرةينمي ذاته م نيًا. 

مع حي  خواص ا الكيميائية و ( االلكانات، وااللكينات وااللكاينات)درالتة المركبات ا ليفاتية  متمكع معرفيا مع  (6)كيمياء عضوية 
مجموعة الفيزيائية و طرق تحضيرها و تفاعالت ا و كذلك بعا المشتقات ا ليفاتية التي تحتوي على أكفر مع 

  فعالة و خواص ا و التخدامت ا التخليقية و التطبيقية و الجانب العملي فيتضمع التقدير الكيفي للمركبات العضوية
كما ي دف هذا المقرر لدرالتة . والتعرف على أنواع مختلفة مع المركبات العضوية من ا ال يدروكربونات

ة و الفيزيائية و طرق تحضيرها و التفاعالت اآلروماتية و ال ديروكربونات اآلروماتية مع حي  خواص ا الكيميائي
كذلك بعا المشتقات اآلروماتية مفل ال اليدات و الفينوالت و ا مينات و ا حماا الكربوكليلية و الحلقات التي 

 .تحتوي على أكفر مع مجموعة فعالة و خواص ا و التخدامت ا التخليقية و التطبيقية
 ات التعل  الم نيةيشارك بفاعلية في مجتمع 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 

طرق التحليل الحجمي 
 و الوزني 

 معايرات ا كلدة واإلختزال -معايرات التعادل  -وحدات التركيز  -ألس التحليل الحجمي  متمكع معرفيا مع - 
 الحلابات في التحليل الوزني -معايرات الترليب  

 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 
 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 
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 توصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات الخريج اسم المقرر
التلمية، الخوا  الجزيئية، طرق التحضير، تكويع كاشف جرينارد، (ال اليدات العضوية  معرفيا معمتمكع   (6)كيمياء عضوية 

االلتبدال النيكلوفيلي أحادي و فنائي الجزيئة والميكانيكية لكل مع االلتبدال واالنتزاع و درالة تصنيف وتلمية 
 الكحوالت والفيوالت،: وخوا  وطرق تحضير وتفاعالت كل مع

  اإليبوكليدات والللفيدات، الفينوالت، ا لدهيدات والكيتونات، الحموا الكربوكليلية ومشتقات ا، ا ميناتاإليفرات و 
 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 
 اآلخر يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول. 
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 

كيمياء المجموعات 
 الرئيسية 

 الممفلة"درالة العناصر  متمكع معرفيا مع( " عناصر"s " و"p )"يت  ندخال . مع التركيز على العالقات الدورية
الذري   التدرا في الخوا  يتناول التركيب .  المشكالت والعالقات العددية كلما كاع العالا الكمي ممكًنا

 .الروابط الكيميائية وعالقت ا بالخوا  الفيزيائية للمجموعة ا ولى لعناصر حتى عناصرالمجموعة الفامنة. الكيميائية
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: لو الع مجال فى التطورات. 

ا همية والمصطلحات، الشغل والحرارة، القانوع الصفري، القانوع ا ول، الكيمياء الحرارية،  متمكع معرفيا مع  ديناميكا حرارية
التوازع الكيميائي القانوع الفاني، القانوع الفال ، الطاقة الحرة، الكميات المولية الجزيئية، الج د الكيميائي، المزا، 

 والفيزيائي، اإلحصاء الفيرموديناميكي
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 

مقدمة عامة عع طرق التحليل  )طرق التحليل الطيفي في المجال المرئي وفوق البنفلجي  متمكع معرفيا مع  طرق التحليل الطيفي
امتصا   -تجاذب المادة مع الطاقة  –ا شعة الك رومغناطيلية : الطيفي في المجال المرئي وفوق البنفلجي

أج زة قياس الطيف أحادية وفنائية  –ا طياف الذرية والجزيئية  –وانبعا  ا شعة بوالطة ذرات وجزيئات المادة 
 (الحزمة ومكونات ا 

 الطيفي الجزيئية طرق التحليل: 
  العالقة بيع مجال االمتصا  والتركيب اإللكتروني  –االمتصا  الجزيئي في المجال المرئي وفوق البنفلجي

 قانوع بيير وتطبيقاته العملية  –للمادة 
 طرق التحليل الطيفي الذرية: 
  لل ب والمواقد الملتخدمة أنواع ا –االنبعا  الذري في الل ب وتطبيقاته  –التذرر واإلفارة بالتخدا  الل ب– 

 التداخالت وطرق التخل  من ا
  المذررات الك روحرارية لمصدر  –مصبا  الم بط المجوف لمصدر لدفارة  –االمتصا  الذري بالتخدا  الل ب

 التداخالت –التذرر 
  دا  الل ب وتطبيقات هذه الطريقة الفلورة الذرية بالتخ –تطبيقات طريقة االمتصا  الذري  –وطرق التخل  من ا

 النبعا  الذريا
  التخدا  القوس الك ربائي كوليلة  –بالتخدا  البالزما مزدوجة الح  والتطبيقات المتعددة ل ذه الطريقة الطيفية

 للتذرير وتطبيقاته في التحليل الوصفي للعناصر
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 
  والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة كيدر. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف.  
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 توصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات الخريج اسم المقرر
اعطاء الطالب ألس البناء الرياضي مع خالل التعرف على المنطق الرياضى و طرائق البرهاع  متمكع معرفيا مع  (6)رياضيات عامة 

هذا المقرر نلى أع يتعرف الطالب على مف و  العالقات الفنائية والتطبيقات و و نترية المجموعات كما ي دف 
المجموعات المتكافئة و القابلة للعد و أيضًا القدرة على التمييز بيع التوزيعات اإلحتمالية وتطبيقات ا و التي يعتمد 

 .علي ا الطالب عند درالته للمقررات ا خري
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 

ميكانيكية التفاعالت 
 العضوية

 أع يفلر و يصف ميكانيكية بعا التفاعالت العضوية مفل تفاعالت ا لتبدال النيوكليوفيلي  متمكع معرفيا مع
ا ليفاتي و اآلروماتي و تفاعالت النزع و تفاعالت اإلضافة اإللكتروفيلية و النيوكليوفيلية و كذلك بعا التفاعالت 

الحولقة ا لكترونية في ضوء محددات الكيناتيكا و الديناميكا الحرارية و الكيمياء الفرا ية و تروف التفاعل مفل 
 .المذيبات و الحرارة و عوامل الحفز

 ة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفةيدرك وحد. 
 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 

كيمياء العناصر 
 اإلنتقالية

 تلمية المتراكبات الفلزية التي تمر بمرحلة انتقالية ورل  االشكل ال ندلي ، بما في : التعرف على متمكع معرفيا مع
ذلك تحديد حالة أكلدة الفلز ، و درالة الليجاندات المتنوعة ذات الروابط التنالقية كا حادية والفانئية وعديدة 

ية للفلزات االنتقالية ومتراكبات ا مع الترابط و تفلير ا طياف اإللكترونية والغزل اإللكتروني والخوا  المغناطيل
وصف ا دوار ا لالية  يونات الفلزات االنتقالية . حي  العالقات بيع رق  تأكلد الفلز وطبيعة ترابط الليجاند

 .ومتراكبات ا في النت  البيولوجية
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
  أداءاته الم نيةُيوتف نتائج الدرالات العملية في. 
 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 

الاليات الكيمياء الك ربية والمفاهي  المتعلقة ب ا مفل العمليات االنعكالية و ير االنعكالية  متمكع معرفيا مع  كيمياء كهربية
 .المتعلقة بالمقرر والخاليا الجلفانية و خاليا التحليل الك ربي و التدريب عمليا لتطبيق المفاهي 

 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 

لرعة التفاعل، التركيز والزمع، قانوع اللرعة، رتبة التفاعل، عمر النصف، عالقة اللرعة  متمكع معرفيا مع  كيمياء حركية
بالتركيز بيانيًا، الطرق التجريبية في درالة الحركية الكيميائية، حركية التفاعالت البليطة، تفاعل الرتب المختلفة، 

عادلة أرهينيوس، حلاب طاقة التنشيط حلاب اللرعة وتعييع الرتبة والفابت، درجة الحرارة ولرعة التفاعل، م
 ومعامل التردد، نتريتا التصاد  والحالة االنتقالية، التفاعالت المعقدة وآلية التفاعل 

 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
 ةُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمي. 
 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
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كيمياء المركبات  ير 

 متجانسة الحلقة
 يت  درالة المركبات العضوية الحلقية  ير المتجانلة والتي ل ا تطبيقات هامة و خواص ا  متمكع معرفيا مع

التحضير و التفاعالت لبعا المركبات الحلقية الصغيرة الفالفية و الرباعية  والتلمية و طرق. الكيميائية والفيزيائية
و المتولطة خمالية ولدالية الحلقات والتي تحتوى على ذرة أو أكفر  ير متجانلة و المركبات العديدة الملتحمة 

 .الحلقات
  معرفة وشبكات التواصل بنك ال: يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا

 االجتماعى
 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 
 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 

الكيمياء التحليلية 
 الكهربية

 ا قطاب ا يونية االنتقائية  -الك ربائية تصنيف الطرق التحليلية  متمكع معرفيا مع(ISE )-  ا قطاب الجزيئية
 الحلالات -( MSE)االنتقائية 

  طرق التحليل -طرق التحليل الفولتامتري النزعي  -طرق التحليل الفولتامترية والبوالروجرافية  -الك روكيميائية 
  طرق التحليل الكولومترية -ا مبيرومترية 
  فرق ومجموعات عمل م نيةيشارك بفاعلية في. 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 
 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 

ف   المالمم الرئيلية للمتراكبات التنالقية وف   ا لس لنتريات  :أع يكوع الطالب قادرًا على متمكع معرفيا مع  الكيمياء التناسقية
والتخد  نترية المجال . نترية رابطة التكافم ، نترية المجال البلوري ، النترية المدارية الجزيئية: الكيمياء التنالقية

مرات في مركبات والتعرف على أنواع ا يزو . البلوري لف   اللوع والخصائ  المغناطيلية لمركبات التنليق
 .والقدرة على رل  الشكل ال ندلي لمتراكبات التنالق مع معرفة طريقة التلمية وكتابة الصيغة الكيميائية. التنليق

 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 
  تطوير التعلي ، وتنمية المجتمعيدرك دوره كقائد في. 

نبذه مختصرة عع طبيعة المركبات  -تعريف وتقلي  وفبات المركبات العضو معدنية  -مقدمة  متمكع معرفيا مع  الكيمياء العضوفلزية
درالة مختصرة لبعا المشتقات الممفلة  -) تصنيف ا وطرق تحضيرها( العضو معدنية للعناصر ا لالية 

تصنيف المجموعات  -درالة المركبات العضو معدنية للعناصر االنتقالية  -مجموعة  لعنصر واحد مع كل
معقدات ليجما وباي  -طبيعة الربط في معقدات العناصر االنتقالية  -قاعدة العدد الذري وتطبيقات ا  -المرتبطة 

 .تفاعالت اإلدخال -تفاعالت ا كلدة واإلضافة  -تفاعالت كلر الرابطة  -
 ر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميزيشارك في ط. 
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 
 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 

الطرق المختلفة لتحديد بنية المركبات العضوية، درالة أطياف ا شعة فوق : عامةمقدمة  متمكع معرفيا مع  كيمياء عضوية طيفية 
، أطياف الكتلة  36Cو  3Hالمرئية و ا شعة تحت الحمراء، الطنيع النووي المغناطيلي لكل مع  -البنفلجية 

 تطبيقات تشمل ا طياف المختلفة 
 لامم وقبول اآلخريشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والت. 
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 
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فروع ا الكربوهيدرات والدهوع و البروتينات و . المفاهي  ا لالية للكيمياء الحيوية وأهميت ا متمكع معرفيا مع  الكيمياء الحيوية

لتعرف على التحليل الوصفي والكمتي للكتربوهيدراتيتناول نتريًا  والكشف عع الدهتوع وا حماا الدهنية . وعمليًا ا
و الكشف . وتقدير نلبة الكوللترول في الد . والكشف عع ا حماا االمينية مع نوع ألفا والبروتينات. كيفيا وكميتا

 .والتعرف على اللكريات والدهوع وا حماا االمينية
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 

كيمياء الحفز 
 والسطوح

 االمتزاز الكيميائي، طرق قياس أنواع اللطو  البينية اإلمتزاز الفيزيائي، : اللطو  واللطو  البينية متمكع معرفيا مع
 الحفز الحامضي والقاعدي،: الحفز المتجانس  –االمتزاز، منحنيات اإلمتزاز، تطبيقات اإلمتزاز 

  الحفز  ير المتجانس، تحضير المواد الحفازة  –حفز ا كلدة واالختزال، حفز التفاعالت المتللللة، حفز التنليق
 د الحفازة للحفز  ير المتجانس، درالة خوا  الموا

 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 

فى التخصص  قراءات
 باللغة اإلنجليزية

 باللغة اإلنجليزية في ضوء درالة المصطلحات العلمية الكيميائية ومنشئ ا وطرق التعبير عن ا  متمكع معرفيا مع
 .قراءات في المراجع اإلنجليزية

 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 

 اسس علم النبات

 درالة متمكع معرفيا مع: 
  التنتي  والخاليا، االلتجابة للممفرات، التكيف التطوري، التخدا  الطاقة، النمو والتطور، التكافر، )خصائ  الحياة

 .مع التوضيم بامفلة مع النباتات ( االتزاع الداخلي
 انواع االنلجة النباتية مع توضيم مالئمة تركيب هذه االنلجة لما تقو  به مع وتائف. 
  اإلنقلا    الخلوى  الميوزي والميتوزي  -الطفرات-الجينات -قوانيع عل  الورافة. 
  مف و  التصنيف الحدي  للكائنات الحية وألس التلمية الفنائية، مع درالة  الخصائ  المميزة واه  واالمفلة في

 (.الفيرولات -مملكة النبات-مملكة الفطريات- مملكة الطالئعيات -مملكة البدائيات )المجموعات االتية 
  تركيب  –أشكال وأنتواع ا وراق وتحورات ا  -أشكال وأنتتواع اللوق وتحورات ا  -أشكال وأنتواع الجتذور وتحورات ا

 .الزهرة
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
  البينية بيع مجاالت ا المختلفةيدرك وحدة المعرفة والعالقات. 
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 اسس علم الحيوان

 درالة متمكع معرفيا مع: 
  التنتي  والخاليا، االلتجابة للممفرات، التكيف التطوري، التخدا  الطاقة، النمو والتطور، التكافر، )خصائ  الحياة

 .مع التوضيم بامفلة مع عال  الحيواع ( االتزاع الداخلي
  الحيواع وانواع االنلجة الحيوانية مع توضيم مالئمة تركيب هذه االنلجة لما تقو  به مع ملتويات التعضي في

 .وتائف
 النترية  الخلوية  وتركيب ووتيفة عضيات الخلية. 
  ا وليات )التصنيف الحدي  للكائنات الحية ، مع درالة  الخصائ  المميزة واه  واالمفلة في شعب عال  الحيواع

-الرخويات-المفصليات -الديداع الحلقية –الديداع الخيطية  –الديداع المفلطحة  –عويات الجوفم –المفقبات  –
 (.الفدييات-الطيور-الزواحف  -البرمائيات-االلماك-الجلدشوكيات

 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 
   وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل.. 
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 

 الجيولوجيا العامة

 كما يتناول . تركيب ا را والعمليات الخارجية التي تحد  على لطح ا ونواتج تلك العمليات متمكع معرفيا مع
 .المرتبطة باالنجراف القاري ونترية ا لوا  التكتونيةأيضا التراكيب الفانوية الرئيلة الناتجة مع العمليات الداخلية 

 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 
 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 

ا لالية لكيمياء البوليميرات، البلمرة بالتكافف وباإلضافة، البلمرة يتعرف الطالب على المفاهي   متمكع معرفيا مع  كيمياء البوليمرات
المشتركة، تركيب البوليميرات وخصائص ا، تحليل البوليميرات و تطبيقات ا في البوليميرات الصناعية ال امة وتقنية 

رولية في مجال ننتاا البوليميرات المشتركة والباللتيك و المطاط و طرق تحضيرها مع اإلشارة لدور الصناعات البت
 .البوليمرات

 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 

التحليل باستخدام 
 األجهزة

 تعريف بطرق التحليل اآللية وتصنيف ا  خوا  ا شعة الك رومغناطيلية  مكونات أج زة التحليل  متمكع معرفيا مع
  أج زة ا متصا  الطيفي (المرئية، فوق البنفلجية وتحت الحمراء)اآللي  أج زة ا متصا  الطيفية الجزيئية 

ج د : لطرق الك روكيميائية في التحليلفيتي   أطياف ا نبعا  بالل ب والبالزما  اC37+الذري بالل ب والفرع الجرا
القطب وا قطاب ا يونية ا نتقائية، الطرق الكروماتو رافية الغازية  الطرق الكروماتو رافية اللائلة  مطيافية فلورة 

 .ا شعة اللينية
 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 
  ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتيتواصل بفاعلية. 
  بنك المعرفة وشبكات التواصل : يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا

 االجتماعى
كيمياء نووية 

شعاعية  وا 
 التفاعالت النووية ومعادالت ا  -التحليل اإلشعاعي  -الذرة  -مقدمة عامة في الكيمياء النووية  متمكع معرفيا مع- 

المصادر  -االلتخدامات المفيدة للنتائر  -أج زة قياس اإلشعاعات -تالط  اإلشعاعات بالمادة  -التحلل والنماء 
تأفير ا شعة على  -الجرعات اإلشعاعية  -مقدمة في الكيمياء اإلشعاعية  -الوقاية مع اإلشعاع  -اإلشعاعية 

تطبيقات على -تأفير اإلشعاع على الغازات  -تأفير اإلشعاع على المركبات العضوية  -اء والمحاليل المائية الم
 .كيمياء اإلشعاع 

 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 
 مجتمع المحلييبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، وال. 
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
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يتعرف الطالب على المفاهي  ا لالية لكيمياء الحالوب لف   وحل المعادالت الصعبة لحركة  متمكع معرفيا مع  كيمياء حاسوبية

النتريات المختلفة في الجزيئات وتطبيق معادالت شرود نجر لف   ميكانيكا الك  وملتويات طاقة الذرات وتطبيق 
الحلابات وف   وتطبيق برامج حالوبيه مختلفة والتخدا  البرامج لقياس بعا الحلابات الكيميائية التى تعطى 

 معلومات عع فبات و طاقة المركبات الكيميائية
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 
   الم نيةيشارك بفاعلية في مجتمعات التعل 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 

يتعرف الطالب على المفاهي  ا لالية لكيمياء البوليميرات و تطبيقات ا في البوليميرات الصناعية  متمكع معرفيا مع  كيمياء البتروكيماويات
تحضيرها مع اإلشارة لدور الصناعات البترولية ال امة وتقنية البوليميرات المشتركة والباللتيك و المطاط و طرق 

 .في مجال ننتاا البوليمرات
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 
 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 

الالنثانيدات 
 واألكتينيدات

 الالنفانيدات، الترتيب االلكتروني، معقدات الالنفانيدات، الخوا  العامة لالنفنيدات وتفاعالت ا،  متمكع معرفيا مع
طرق فصل الالنفيدات، تطبيقات صناعية، العناصر ا كتينيه، طرق تحضيرها، الفرا ا كتيني، المعقدات 

 ا كتينية
  قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئهيجلد نموذجًا. 
 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 

الكيمياء الفيزيائية 
 للبوليمرات

  المفاهي  والتعريفات، التصنيفات المختلفة للبوليمرات، طرق البلمرة والبلمرة المشتركة، تشخي   معمتمكع معرفيا
الُبنية والُبنية الدقيقة ، ذوبانية البوليمرات  -البوليمرات  وتحديد ا وزاع الجزيئية، تشكيلة اللاللل البوليمرية 

 وتجانل ا، تحديد الخوا  الحرارية للبوليمرات
 مائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ايفتخر بانت 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 

ميكانيكية التفاعالت 
  ير العضوية

 واللينة، تفاعالت مدخل لميكانيكيات التفاعالت  ير العضوية، ا حماا والقواعد القالية  متمكع معرفيا مع
االلتبدال النيكوفيلية لمعقدات المعدع رباعي اللطو ، تفاعالت ا كلدة واالختزال، كيمياء  ير عضوية حيوية 

اإلنزيمات الفلزية  ير ا كلدة واالختزال، حامالت ا كلجيع وبروتينات فقل ا كلجيع، بروتينات : وتشمل
لكبريت والحديد، فقل أيوع الفلز والتخزيع، الفلزات والالفلزات في الطب ال يموجلوبيع، تفبيت النتروجيع وبروتينات ا

 والبيولوجي
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 

الكيمياء  ير 
 العضوية الحيوية

  اإلنزيمات المعدنية لتفاعالت  ير ا كلدة -المعادع القلوية والقلوية ا رضية في النت  الحيوية  معرفيا معمتمكع
ال ي   -عمليات انتقال اإللكتروع والتمفيل الضوئي  –ناقالت ا كلجيع والبروتينات ناقلة ا كلجيع  -واالختزال

تفبيت النيتروجيع الجوي .  فيتاميع ب(الكوبلت بروتيع بروتيع والنحاس بروتيع في عمليات ا كلدة واالختزال و 
نزي  النيتروجيناز  د(نباتيا واا العناصر المعدنية  -نقل وتخزيع ا يونات المعدنية   -كبريت-موليبديو -بروتينات الحدي

 قيالات فيزيائية -والعناصر الالمعدنية في البيولوجي والطب 
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
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أنواع (تصنيفات الت كل  –كلفة الت كل المباشرة و ير المباشرة  –تعريفات ألالية ومصطلحات  متمكع معرفيا مع  التآكل

طرق التحك   –العوامل الممفرة على الت كل  –فرموديناميكية وحركية الت كل  –الت كل طرق قياس معدل  –) الت كل
 بالت كل

 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 

كيمياء المنتجات 
 الطبيعية

 تدريس مقدمة في المنتجات الطبيعية التعرف على المنتجات الطبيعية وطرق التخالص ا مع  متمكع معرفيا مع
و درالة بعا أنواع ا مفل القلويدات و التربينات و لتعرف على . مصادرها الطبيعية وفصل ا والتعرف على بنيت ا

 .الطبيعية و مضادات ا كلدة و اللمو  الطبيعيةبعا ا صباغ الطبيعية و الزيوت 
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 
 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 

العمليات الفيزيائية في الصناعات الكيميائية، توازع الكتلة والطاقة في العمليات الصناعية،  متمكع معرفيا مع  الكيمياء الصناعية
، أه  أنواع الحفازات الملتخدمة في الصناعات الكيميائية، عمليات التحول الكيميائي، الصناعات الحرارية الكيميائية

نضافة . تاهرة الت كل وحلول ا الصناعية، ي الصناعةالخاليا الك روكيميائية وعمليات التحلل الك ربائي وتطبيقات ا ف
 .الي الصناعات العضوية و ير العضوية

  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 

مفاهي  علمية حول االمتصا  الضوئي والحاالت المفارة والفلورة والفلفرة واالقتراع اإلهتزازي  متمكع معرفيا مع  ةالكيمياء الضوئي
. تفاعالت اإللكتروع ونقل الطاقة والتفاعالت ا يزومرية وتفاعالت التفكك.  وتواهر االلترخاء وتأفيرات المذيبات

لمعالجات الضوئية في الخاليا الشملية و التصوير الضوئي، الطيف الشملي، وال وائيات، ومراكز التفاعل، وا
 العالا الديناميكي الضوئي

 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 

تعريف المواد النانوميترية ، التخدامت ا التكنولوجية ، الطرق الكيميائية المختلفة فى تحضير ا ،  معرفيا معمتمكع   كيمياء النانو 
المواد النانوميترية فى اتجاه واحد ، افنيع وفالفة ، درالة الخوا  الفيزيائية والكيميائية ، تطبيقات المواد النانوميترية 

حيوية ، المجلات الكيميائية ، الموصالت الصلبة ، العوامل الملاعدة فى الصناعات التكنولوجية مفل المواد ال
 الخ.... الحفزية ، 

 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
  اجراء البحو  العلميةُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في. 

 المفاهي  ا لالية المرتبطة بخوا  المحاليل المتنوعة ودرالة المحاليل الفروانية وتطبيقات ا متمكع معرفيا مع  الحالة الغروانية
 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
  بنك المعرفة وشبكات التواصل : تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا يتعامل بم ارة مع أدوات

 االجتماعى
 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 
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طرق الفصل 
 الكروماتوجرافي

 حالتيع مع حاالت المادة وتقلي  هذه الطرق ا لس العامة لطرق الفصل بيع : طرق الفصل متمكع معرفيا مع– 
طرق الفصل  –االلتخال  بالمذيبات والطرق الكروماتوجرافية  –الترليب  –التقطير : شر  مختصر عع

شر  مختصر للخوا  الفيزيائية الكيميائية الملتخدمة في طرق  –شر  ا لس العامة والتقلي  : الكروماتوجرافية
شر  مختصر لبعا الطرق ) الذوباع التجزيئي وتبادل ا يونات –الدمصا  ا(الفصل الكروماتوجرافية 

 ا عمدة ذات الضغط –ا عمدة الكروماتوجرافية : الكروماتوجرافية
  طرق  –الورق الكروماتوجرافي والمواد الجيالتينية  –الطبقات الكروماتوجرافية الرقيقة  –ا عمدة الشعرية  –العالي

ندخال أو  –الكروماتوجراف  –أجزاء الج از الملتخد   –الكروماتوجرا   –مقدمة : الغازيةالفصل الكروماتوجرافية 
الحبيبات الدعامية  –أج زة التقدير  –الحبيبات الدعامية والحالة الفابتة  –العمود الكروماتوجرافي  –حقع العينة 

 التحليل الكيفي والكمي  –أج زة التقدير  –والحالة الفابتة 
  عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلييبني. 
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 

كيمياء تحليلية 
 متقدمة

 الطالب كيفية التخدا  ا ج زة تجارب عملية في الفصل الكيمائي والتحليل اآللي مع تدريس  متمكع معرفيا مع
 .العلمية المتقدمة ذات العالقة بالتخص 

 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 

مقدمو ، تقلي  المواد الملونه ، تاريخ ا صباغ والمواد الملونه ، الواع المركبات العضوية ، أنواع  متمكع معرفيا مع  كيمياء األصباغ 
 وخصائ  ا صباغ المختلفة وتطبيقات ا في الكيمياء والطب والبيئة

 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 
  التغيير ، وتحقيق التميزيشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة. 
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 

تدريس مقدمة في الكيمياء العالجية تتناول بعا المركبات العالجية و تطبيقات ا الطبية و  متمكع معرفيا مع  الكيمياء العالجية
 خواص ا الكيميائية و البيولوجية

 ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع يلتز  بالقي  االنلانية. 
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 

التماثل ونظرية 
 المجموعات

 التمتتتافل الجزيئي و نقطة المجموعات  -التعتتاريف و النتتتريات في نتتتترية المجموعات متمكع معرفيا مع- 
 -الناتج المباشر -اختتتزال التمفيتالت القابلتتة لالختتتتزال -نتتترية التعامتتد العتيمتتتتة -المصفوفتتات و عمليات التمافل

 -وا فالك الجتتزيئية ABN  نتتترية المجموعات للجزيئات بنتتاء أفالك الت جيع لروابتتط ليجما و باي بالتختتدا
طيتتف االمتصتتا  ل شعتتتة تحت  -تعييع عتتتتدد ا شتكال االهتتتزازية -الطيتتف االهتتزازي للجتزيئات الكيميائيتة

انقلتتا   -نتتتتتتتتتتترية المجتال البلتتوري -تحتليل و تفلتتير الطيتتف االهتتتزازي للجزيئات -الحمتراء و تتتشتيت رامتاع
قوانيع  -النقتتل الك يربي في المجال البلوري الضَّعيف   نلى القوي -ت الطتتاقة في المجاالت البلتتوريةملتويا
 .النقل الك يربي للمتراكبات مركزية التمافل و  ير مركزية التمافل -االنتقاء

 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 
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المفا ي ا لالية ل طياف ، عز  االزدواا ، تداخل االنتقاالت ، نلبة اإلشارة لمتشوي  ،  متمكع معرفيا مع  الطيف الجزيئي

االختيار ، أطياف تدويرية للجزيئات فنائية الذرة ،  ألباب توليع الخيوط الطيفية ، احتماالت االنتقال وقواعد 
ا طياف التدويرية ، اإلهتزازات المشتركة ، أنماط طبيعية للجزيئات متعددة الذرة ، أطياف راماع ، ملتويات الطاقة 

 االلكترونية وقواعد االختيار ، مبدأ فرنك كوندوع
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 

مفل التفاعل بيع . مقدمة متعددة التخصصات لتحدياتنا البيئية المعاصرة مع منتور كيميائي متمكع معرفيا مع  الكيمياء البيئية
وصف المباد  ا لالية ل لاليب التجريبية .  الحياة والبيئة، والت الك الطاقة والطاقة، والكيمياء العضوية البيئية

لتحليل الماء والطرق التحليلية للمياه، والتعرف على المتطلبات العامة لتحليل الماء، وطرق جمع وحفت عينات 
 .المياه

   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 

 خوا  مادة متمكع معرفيا مع  خاص مادة وحرارة
  حركة  -ال يدروديناميكا –التوتر اللطحي والخاصية الشعرية  –المرونة ومعامالت ا  –تحليل االبعاد وتطبيقات ا

 .االنتشار والضغط ا لموزي -اللزوجة –الموائع ومعادلة برنولى وتطبيقاته العملية 
 حراره 
  الترمومترات ومقاييس درجة  -المكافئ الميكانيكي للحرارة  -مقدمة ومف و  الحرارة ودرجة الحرارة واالتزاع الحرارى

االج ادات  -الللوك الشاذ للماء -التمدد الحرارى وتطبيقاته -تحوالت الحالة:) تأفير الحرارة على المواد  –الحرارة 
  (العزل الحرارى للمباني والتوصيل الحرارى: )ميكانيكية انتقال الحرارة -( الحرارية وتغير اللوع

 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 

صوت وبصريات 
 هندسية 

 

 صوت متمكع معرفيا مع 
  موجات  –ا مواا الطولية والملتعرضة  -( طاقات االهتزازات –الحركة التوافقية البليطة و تطبيقات ا )االهتزازات

ننتاا ا صوات  -الموجات الموقوفة  –تراكب الموجات  -لرعة الصوت في ا ولاط المختلفة  -الصوت 
 . الميكروفونات ومكبرات الصوتألاليات  -القيالات اللمعية  –اللمع وموجات الصوت  -الموليقية 

 بصريات هندلية 
  قانوع لنل  -قوانيع االنعكاس واالنكلار : )االنعكاس واالنكلار على اللطو  الملتوية -طبيعة وانتشار الضوء- 

: االنعكاس واالنكلار مع االلطم الكرية  -(قوس قز  -التشتت -االنكلار بالتخدا  المنشور -االنعكاس الكلى
 (التللكوبات -الميكرولكوبات -العيع -الكاميرا -الزي  في العدلات -مقعرة والمحدبة   العدلات الرقيقةالمرايا ال)

 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 
 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 
  المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل ٌيقو  الجوانب.. 
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كهربية ومغناطيسية 

 ودوائر الكترونية
 ك ربية ومغناطيلية متمكع معرفيا مع 
  التيار الك ربي -المكففات  -الج د الك ربي وتطبيقاته المختلفة -قانوع جاوس –المجال الك ربي  -قانوع كولو- 

المجال المغناطيلي والتأفير المغناطيلي  -الدوائر الك ربية وتحليل ا   - -المقاومة النوعية -المقاومة الك ربية 
 .  متحركةتأفير المجال المغناطيلي على الشحنات ال -للتيار

  دوائر الكترونية 
  فنائي زينر وتطبيقاته –الوصلة الفنائية وتطبيقات ا –مقدمة مختصرة أشباه الموصالت النقية والمطعمة بشوائب- 

 –الترانزلتور فنائي الوصلة وتطبيقاته في تكبير الج ود المترددة  –الفنائي الباع  للضوء  –الفنائي الضوئي 
 .  ترانزلتور تأفير المحال وتطبيقاته

 ته الم نية ويعمل على تطويرهايتفكر في ممارلا 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 
 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 

 
 تعريف المقررات الخاصة ببرنامج البكالوريوس فى العلوم والتربية تخصص العلوم البيولوجية( 13)مادة 

 
 أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات الخريجتوصيف المقرر متضمنا  اسم المقرر

 6الفقاريات 

 الديداع المفلطحة  –الجوفمعويات  –المفقبات  –ا وليات : درالة شعب الالفقاريات االتية متمكع معرفيا مع– 
ممفلة لكل شعبة، مع تناول ا مع حي  وتتضمع الدرالة حيوانات . المفصليات -الديداع الحلقية –الديداع الخيطية 

 .التصنيف وبيئة الحيواع وشكله الخارجى وتركيبه الداخلى ودورة حياته وأهميته اإلقتصادية
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 

بيولوجية جسم 
 االنسان

  درالة تركيب ووتيفة أج زة جل  اإلنلاع المختلفة، وعالقة هذه ا ج زة ببعض ا البعا، نلى  معرفيا معمتمكع
كما ت  تصمي  محتوى . جانب التعرف نلى أش ر الحاالت المرضية التى قد تعوق كل ج از عع آداء وتيفته

، وكذلك لملاعدة الطالب على المختبر ل ذا المقرر ب دف تعزيز الموضوعات التى يت  درالت ا فى المحاضرة
 .اكتلاب م ارتى التشريم والرل  العلمى

 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 

 تشريح نبات

 اللتتتتوق  -الجتتتتتذور : التتركيتتتتتتب التشتتتتتتريحتتتتي لكاًل مع -النبتتاتيتتتتتتتتة درالة أنتتتتتتواع ا نلجتتتتتتة  متمكع معرفيا مع– 
 .الفتمتتتتتتار -ا زهتتتتتار  -ا وراق 

 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتيتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات. 
  بنك المعرفة وشبكات التواصل : يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا

 االجتماعى

 جيولوجيا عامة
 كما يتناول . تركيب ا را والعمليات الخارجية التي تحد  على لطح ا ونواتج تلك العمليات متمكع معرفيا مع

 .التراكيب الفانوية الرئيلة الناتجة مع العمليات الداخلية المرتبطة باالنجراف القاري ونترية ا لوا  التكتونيةأيضا 
 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 
  المحلييبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع. 

 6الفقاريات

 وتتضمع الدرالة حيوانات ممفلة لكل . الجلدشوكيات –الرخويات : درالة شعب الالفقاريات االتية متمكع معرفيا مع
شعبة، مع تناول ا مع حي  التصنيف وبيئة الحيواع وشكله الخارجى وتركيبه الداخلى ودورة حياته وأهميته 

 .اإلقتصادية
 وعات عمل م نيةيشارك بفاعلية في فرق ومجم. 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 
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 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 

تقنية +انسجة 
 مجهرية

 The course deals with microscopic study of tissues and organs including laboratory 
techniques involved in preparation of slides (whole mount and sectioning). The course 
goals to illustrate the basic types of animal tissues, recognize the complementarity of 
structure and function among various tissues, understand levels of organization from 
cells to organs through specific tissues, cope with the more common tools and 
methods used to study cells and tissues and the principals involved in these methods, 
and finally to acquire the skill of microscopical preparations. 

 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 

 مورفولوجي نبات

 الشتتكل التتتاهتتري لنبات)الشتتتكل العتتتتتا  لنبتتتتات ذو فتلقتتتتتتة ونبتتتتات ذو فتلقتتيتتتتتتتتتع : مورفولوجيا النبات متمكع معرفيا مع 
أشكال وأنتواع  -أشكال وأنتتواع اللوق وتحورات ا  -أشكال وأنتواع الجتذور وتحورات ا  -( الملوخية ونبات الذرة

نبات ا  -أشكال وأنتتواع الفتمار  -أشكال وأنتتواع النورات  -تركيب الزهرة  –ا وراق وتحورات ا  ننبتات ) البذور واا
 (.التذرة –وليا الفاصت –التترمس  –البلتلة  –بتذور الفول 

 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 

 صخور رسوبية
 الفرق بيع الصخور الرلوبية الفتاتية و ير الفتاتية وكذلك درالة العمليات والتراكيب الرلوبية متمكع معرفيا مع. 
 كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع يدرك دوره. 
 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 

  اهتزازات وموجات
 وحرارة

 

 متمكن معرفيا من:  
 اهتزازات وموجات: 
  االهتزازات التوافقية  -المركبالبندول البليط والبندول –طاقات االهتزازات  –الحركة التوافقية البليطة و تطبيقات ا

الذبذبة  -تراكب اهتزازيع توافقيتيع بليطتيع -اشكال ليلاجو وتطبيقات ا –البليطة لكتلة بيع زنبرك وزنبرك محمل 
 -ماذا يحد  لالنتشار في الموجه المتحركة -الذبذبة المضمحلة و ير المضمحلة -الحرة والمجبرة وذبذبة الرنيع

 لرعة ا مواا في أولاط مختلفة - ا وانواع اانتشار ا مواا وخصائص
 حراره: 
  الترمومترات ومقاييس درجة  -المكافئ الميكانيكي للحرارة  -مقدمة ومف و  الحرارة ودرجة الحرارة واالتزاع الحرارى

االج ادات  -الللوك الشاذ للماء -التمدد الحرارى وتطبيقاته -تحوالت الحالة:) تأفير الحرارة على المواد  –الحرارة 
التحليل الحرارى  -( العزل الحرارى للمباني والتوصيل الحرارى: )ميكانيكية انتقال الحرارة -( الحرارية وتغير اللوع

(DSC and DTA) 
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 
 الته مع المتعلميع والمعنييعيلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعام. 

 حبليات

 لنلبة لحياة اإلنلاع وتصنيف ا، باإلضافة نلى  متمكع معرفيا مع درالة الحبليات نلى توضيم أهمية الحبليات با
درالة الخصائ  المورفولوجية والتشريحية لكل مع الحبليات ا ولية والفقاريات وأمفلة لكل رتبة من ا، كما ي ت  

البرمائيات  -بنوعي ا الغضروفية والعتمية ا لماك  –الحبليات ا ولية )المقرر بدرالة ا لالف ا ولى لكل من ا 
 (.الفدييات –الطيور  –الزواحف  –

 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 

 نبات تقسيمي
 بدائيات النواة  -النوع  -مراتب التصنيف  -تلفة النت  المخ -كيفية تصنيف الكائنات الحية  متمكع معرفيا مع

 -ا شكال النباتية  -مملكة البروتلتا  -البكتريا والطحالب الخضراء المزرقة  -مملكة البدائيات  -وحقيقيات النواة 
 -المملكة النباتية  -أنواع ا والصفات العامة وتقليم ا  -مملكة الفطريات  -الصفات العامة  -أقلا  الطحالب 
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: مغطاة البذور -( الصنوبريات)معراة البذور  -( اللراخس)التريديات  -الحزازيات  -الصفات العامة وتقليم ا 

 .النباتات الزهرية –الصفات العامة 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 

 بكتيريا+ فيروسات

 متمكن معرفيا من:  
  ي دف المقرر الي درالة الفيرولات و االختالف بين ا و بيع باقي الكائنات الحية، درالة خصائ   :فيروسات

كيفية التخدا  االمصال . الفيرولات مع التركيز علي طريقة تطورها و خصائص ا المورفولوجية و الكيميائية
 مراا الفيرولية للنباتللوقاية مع االمراا الفيرولية و التحك  في اال

  ي دف المقرر الي درالة البكتريا مع التركيز علي أهميت ا االقتصادية و تصنيف ا ضمع الكائنات الحية،  :بكتيريا
 .درالة خصائص ا و أنواع ا و تركيب ا الدقيق و تميزها بالتخدا  صبغة جرا 

 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 

  6كيمياء عامة 
 

 الحلاب  -الجدول الدوري  -التركيب الذري  -القياس الكمي  -الوحدات و ا رقا  المعنوية  متمكع معرفيا مع
مقدمة في الكيمياء  -اإلتزاع ا يوني  -حاالت المادة   -الروابط الكيميائية  -الكيمياء الحرارية  -الكيميائي 
 .العضوية

 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 

  6كيمياء عامة 
 

 الديناميكا  -تفاعالت ا كلدة واإلختزال  -حركية التفاعالت الكيميائية  -اللوائل والمحاليل  متمكع معرفيا مع
 .الكيميائية لعل  البيئة المتاهر -الكيمياء الك ربية  -الحرارية 

   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 

 كيمياء حيوية

 The course deals with:  
 The molecular composition of living cells, the organization of biological molecules 

within the cell, and the structure and function of these biological molecules. The 
biological macromolecules which this course focuses on are proteins, polysaccharides, 
nucleic acids (DNA and RNA) and lipids, including the monomeric units of these 
macromolecules.  

 An overview of carbohydrate metabolism (glycolysis- citric acid cycle-electron 
transport chain) 

 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 
  والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخريشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني. 
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 

+ علم الخلية 
 بيولوجيا جزيئية

 متمكن معرفيا من:  
  درالة  تاريخ  نكتشاف  الخلية   والنترية  الخلوية  والطرائق  المختلفة  فى  درالة  الخلية    :علم الخلية

والتركيب  الدقيق للخلية بالمج ر  الضوئى  واإللكترونى بدًء مع   الغشاء البالزمى   والليتوبالز    والعضيات  
دوبالزمية  الخشنة والمللاء   والليلولومات  وذالك الليتوبالزمية مفل الميتوكوندريا  وج از جولجى  والشبكة  اإلن

درالة  ال يكل  الليتوبالزمى  ودرالة المحتويات   الكيميائية   للليتوبالز      .مع  الناحية  التركيبية  والوتيفية
درالة التركيب الدقيق  للنواة  والمادة الكروماتينية والكرومولومات   وجل   بار  ومعرفة  اشكال   -
كذالك  درالة  أنماط  اإلنقلا    الخلوى  الميوزي والميتوزي  ومراحل ا المختلفة ، درالة  تأفير  -لكرومولومات ا

العوامل  المرضية  على المناشط الخلوية  المختلفة كما تمتد هذه الدرالة نلى  الخاليا الجذعية وخصائص ا وطرق 
 الك  الخاليا اللرطانية والعوامل الملببة إلنقلامت ا المختلفة  اإللتفادة من ا فى عالا بعا الحاالت المرضية  كذ

 Molecular Biology البيولوجيا الجزيئية   
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 This course is about genes -their structure and function - nucleic acid structure and 

the mechanics of replication, repair, transcription, and translation. Cloning and 
biotechnology applications in both prokaryotes and eukaryotes. 

 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 

 6-النبات فسيولوجيا
 حركة و كيفية صعود العصارة داخل النبات)درالة العمليات الفليولوجية االلالية في النبات  متمكع معرفيا مع – 

 (التغذية النباتية -االنتحاء -النتم
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 

وفسيولوجيا فطريات 
 كائنات دقيقة

 درالة الكائنات الدقيقة مع حي  تركيب ا العا  وتقليم ا و درالة ا همية اإلقتصادية للفطريات  متمكع معرفيا مع
 .وكذلك درالة طرق التغذية وعملية النمو والعوامل الممفرة علي ا والتكافر في ا والعوامل الممفرة على ذلك

  المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نيةُيوتف بفاعلية تكنولوجيا. 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 

صخور نارية 
 ومتحولة

 وصف ا، تركيب ا المعدنى والكيميائى، وأشكال ا : الصخور النارية والصخور المتحولة مع حي  متمكع معرفيا مع
 .وطرق تكون ا

 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 

كهربية ومغناطيسية 
 وبصريات هندسية

 متمكن معرفيا من : 
 كهربية ومغناطيسية 
  الك ربي التيار -المكففات  -الج د الك ربي وتطبيقاته المختلفة -قانوع جاوس –المجال الك ربي  -قانوع كولو- 

المجال المغناطيلي والتأفير المغناطيلي  -الدوائر الك ربية وتحليل ا   - -المقاومة النوعية -المقاومة الك ربية 
 تأفير المجال المغناطيلي على الشحنات المتحركة -للتيار

 بصريات هندسية 
  قانوع   -نعكاس واالنكلار قوانيع اال: )االنعكاس واالنكلار على اللطو  الملتوية -طبيعة وانتشار الضوء

االنعكاس واالنكلار مع االلطم  -(قوس قز  -التشتت -االنكلار بالتخدا  المنشور -االنعكاس الكلى -لنل
 -الميكرولكوبات -العيع -الكاميرا -الزي  في العدلات -المرايا المقعرة والمحدبة   العدلات الرقيقة: )الكرية 

 (التللكوبات
 ر العلمي ، والبح  التربويُيتقع م ارات التفكي 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 

 فسيولوجي حيوان

 تعريف الطالب بالمباد  والحقائق ا لالية لعل  وتائف ا عضاء الحيوانية، ويركز المقرر  متمكع معرفيا مع
معالجة اآلليات الخلوية والجزيئية ب دف بصورة ألالية على فليولوجيا  عضاء المكونة  ج زة جل  اإلنلاع مع 

كما ت  تصمي  محتوى المختبر ل ذا المقرر ب دف . ف   كيفية تكيف الجل  البشرى مع بيئته الخارجية والداخلية
تعزيز الموضوعات التى يت  درالت ا فى المحاضرة، وكذلك لتعريف الطالب ببعا التقنيات المخبرية وا ج زة 

 .فى الحصول على البيانات الفليولوجيةوا دوات الملتخدمة 
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 

 مناعة+ طفيليات 

 متمكن معرفيا من : 
 الطفيليات: أوال 
  كأحد أشكال العالقات بيع الكائنات الحية، يدرس هذا المقرر الطفيليات مع حي  التعريف بالعالقة الطفيلية

مع درالة أه  . ودرالة طرق تصنيف الطفيليات والتركيب الدقيق ل ا وطرق اإلصابة وا ضرار الناجمة عن ا
الطفيليات التى تصيب اإلنلاع مع حي  التركيب والتصنيف وتاريخ اكتشاف ا وخريطة توزيع ا وطرق اإلصابة ب ا 
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لناجمة عن ا ودورة الحياة وا مرا ا التى تلبب ا ودرالة التروف التى تعمل على انتشارها والحاالت الوبائية ا

 .وكيفية تجنب اإلصابة ب ا
 المناعة: ثانيا: 
  ي دف هذا المقرر نلى تعريف الطالب بألاليات عل  المناعة وتركيب الج از المناعى وا عضاء المناعية المختلفة

كما ي دف نلى التعريف بتطبيقات عل  المناعة فى عمليات زراعة . العدوىوآليات هذا الج از فى مواج ة 
 .ا عضاء وعالقة المناعة با مراا المختلفة والتعريف بأمراا المناعة الذاتية

 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
 في اجراء البحو  العلمية ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

 فلورة+تصنيف زهري

 متمكن معرفيا من : 
 أدلة عل  التصنيف  -مصادر المعلومات في عل  التصنيف  –فروع عل  التصنيف : يتناول مقرر التصنيف الزهرى

 .النت  المختلفة للتصنيف -القواعد الدولية لتلمية النباتات  -
 درالة الكلاء الخضرى  -المميزات العامة للفلورة المصرية  -تطور درالة الفلورة المصرية : يتناول مقرر الفلورة

 .تقلي  مصر نلى مناطق جغرافية نباتية -المتاهر الرئيلة للكلاء الخضرى في مصر  -في مصر 
  واالتصاالتيتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات. 
  بنك المعرفة وشبكات التواصل : يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا

 االجتماعى

 ميكربيولوجيا تطبيقية

 درالة الكائنات الدقيقة و خصائص ا في البيئات المختلفة و تأفيرها علي الكائنات ا خرى، كما  متمكع معرفيا مع
كذلك يشمل درالة التكنولوجيا الحيوية و الزراعية و . الكائنات الدقيقة في الغذاء و منتجات االلباعيشمل درالة 

 .فليولوجيا الكائنات الدقيقة و التخمر
 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 
 ياء ا مور، والمجتمع المحلييبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأول. 

زراعة +هندسة وراثية
 انسجة نباتية

 شر  ا لس النترية الحديفة اللتنلاخ الجينات وخاصة ننزيمات هندلة الجينات ونواقل  متمكع معرفيا مع
والتطبيقات الجينات والمكتبات الجينية وأنواع ا وطرق عزل وتعريف الجينات ونقل ا النتاا نباتات محورة ورافيا 

التكنولوجية المفيدة لل ندلة الورافية وأفر التحوير الورافى على التنوع الحيوى والمخاطر المحتملة لتطبيقات ال ندلة 
الورافية، كذلك يتناول المقرر الدالئل الجزيئية وأنواع ا وطرق التخالص ا وتطبيقات ا، ودرالة الملتجدات العلمية 

كما . ات المتنقلة والتحرير الجينى وتطبيقات ا فى مجال عل  النبات والكائنات الدقيقةلتغيرات الجينو  وخاصة الجين
يتناول المقرر أيضا تعريف وتاريخ وتطور عل  زراعة ا نلجة والخاليا النباتية وخطوات ننشاء معمل زراعة 

لنبا تية ومراحل زراعة ا نلجة ا نلجة ومكوناته ا لالية ، ومكونات وأنواع بيئات زراعة ا نلجة والخاليا ا
وتطبيقات تقنية زراعة ا نلجة ومزارع الخاليا العملية مفل ننتاا نباتات أحادية المجموعة وفالفية المجموعة 

كفار اللالالت اإلقتصادية وحفت ا صول  نتاا نباتات خالية مع ا مراا واا الكرومولومية والتحول الورافى واا
 الخ.... الورافية 

 ة في فرق ومجموعات عمل م نيةيشارك بفاعلي. 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 

بيولوجية  قراءات
وجيولوجية باللغة 

 االنجليزية

 درالة المصطلحات العلمية فى مجال عل  النبات وعل  الجيواع والجيولوجيا واكلاب الطالب  متمكع معرفيا مع
 .م ارات التخدم ا

  بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نيةيشارك 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 

 اجنة

 درالة الخصائ  الرئيلية لتنامي وتكويع الفقاريات ومعرفة أليات التكويع الجنيني لبعا  متمكع معرفيا مع
النتريات  -للتعرف علي عل  ا جنة مقدمة : ويحتوى المقرر على. الفقاريات كالضفدعة و الطيور والفدييات
مراحل التكويع الجنيني العامة مفل تكويع ا مشاا وا خصاب والتفلج  -المختلفة لتفلير عملية التكويع الجنيني 

 -التكويع الجنيني المبكر فى الضفدعة  -التكويع الجنيني المبكر في الل ي   -والجالتروال وتكويع ا عضاء 
بعا التطبيقات العلمية في  -التكويع الجنيني المبكر في الفدييات  -بكر في الطيور التكويع الجنيني الم
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 .الفدييات

 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 

 بيئة حيوان

 الكائنات الحية الحيوانية مع خصائ  بيئات ا الطبيعية و تفاعل ا تعريف الطالب بكيفية تفاعل  متمكع معرفيا مع
البيولوجية ، ودرالة المجموعات والمجتمعات الحية  -مع بعض ا البعا والتعرف على أه  العالقات الغذائية

لمختلفة مع درالة البيئات ا  الحيوانية با قالي  الحياتية العالمية و العوامل التي تتحك  في تركيب ا وتنتيم ا
بجم ورية مصر العربية واإللما  بالفونا المصرية و درالة تلو  البيئة و أفره على الحيواع و االنلاع و التوازع 

 .البيئى
 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 

 حيوان وراثة

 ويعتنى هذا المقرر بالورافة الكمية وورافة . عل  الورافة مع أحد  العلو  البيولوجية وأكفرها تقدما متمكع معرفيا مع
نتقال  –العشائر وقانوع هاردى  فابينبرا وكذلك آفار العزل والطفرات وال جرة الجينية على العشائر وزواا ا قارب واا

ية و بعا ا مفلة على ا مراا الورافية اللائدة والمتنحية وأيضا طرق الكشف ا مراا الورافية والورافة البشر 
 .على ا مراا الورافية قبل وبعد الوالدة

 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 
 لتلامم وقبول اآلخريشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، وا. 

 احياء مائية

 مع حي  الخصائ  و الكائنات ( مختلطة -مالحة -عذبة)درالة البيئات المائية المختلفة  متمكع معرفيا مع
ا حيائية التى تعي  في ا مع التركيز على النتا  المحلى للحياة المائية بن ر النيل و البحر ا حمر و البحر 

كذلك يتناول المقرر درالة البيئات اللاحلية ويركز على بيئة . ا نتمة المائية ا خرىالمتولط بالمقارنة مع 
ايضا يتضمع المقرر درالة الخصائ  الفيزيائية والكيميائية لمياه .  ابات المانجروف و بيئة الشعاب المرجانية

المعملية ف ى تتضمع درالة تصنيفية و أما الدرالة .البحار والمحيطات و ا حياء المج رية فى البيئة المائية
 .تركيبية لنماذا متنوعة للكائنات المائية بالمملكة الحيوانية بداية مع شعبة البروتوزوا حتى شعبة الحبليات

 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 

 طحالب

 طتترق معيشتة الطحتالتتب  -تاريتخ نشأة الطحالتب وأهميت تا االقتصاديتتة –مف تتو  علتت  الطحتالتتتب  متمكع معرفيا مع
ات تتتتا وأشكال تتتا  –ا صباغ ) ألس تقليت  الطحتالب  -طتترق التكافتتر فتي الطحتالتتتب وتتتاهتتترة  تبتتادل ا جيتتتال-وبيئتت

ا لتتواط  والوحتتتدات المتحتركتتتتة  –والجتتتدار الختلتتتوي  -ت تركيب الخليةالغذاء المدخر  –ج از البناء الضوئي 
 –المميتتتزات العامتتتتتة ) الطحتالتتب الخضتتتتراء  -(أمفتلتة  –المميتتتتزات العامتتتة ) الخضتتتراء المتزرقتتتتتة  -الطحتالتتب (

الطحتتالتتب البنيتتتتتتتتة  -(أمفتلتتة  –المميتزات العتامتتة ) التب العصتويتة الطحت –الطحتالتب الصفتراء  -الكتارات  -(أمفتلتتتتة 
 (.أمفتلتة  –المميتتتزات العتامتتتة ) الطحتتالتتب الحمتتتتتراء  -(أمتفلتتة  –المميتتتتزات العتامتتتة ) 

 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 

 6-فسيولوجيا النبات
 دراله عمليه البناء الضوئي وعمليه التنفس والدورات الخاصه ب ما كما ي دف الي دراله بعا  متمكع معرفيا مع

 .المركبات والمواد الكربوهيداتية والبروتيع ودهوع واحماا نووية و االصباغ النباتية
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 

 جيوفيزياء

 وطرق التفلير المختلفة للطرق التفاقلية  درالة طرق الج د فى الجيوفيزياء وأج زة القياس متمكع معرفيا مع
لتعرف على تطبيقات الطرق الجيوفيزيائية واللرعات للموجات الصوتية  أنواع تلجيالت ا بار .  والمغناطيلية مع ا

وا لس العلمية للطرق الليزمية ودرالة أج زة قياس الطرق الليزمية وطرق الملم الليزمى  وطرق معالجة وعمل 
 .القطاعات الليزمية وتفلير البيانات الليزمية وتطبيقات ا

 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 
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   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 

 علم الحشرات

 درالة مباديء عل  الحشرات مع حي  متمكع معرفيا مع: 
 اهمية الحشرات وعالقت ا باإلنلاع والحيواع والنبات 
  الشكل الخارجى للحشرات ودورات حيات ا وتحورات ا المختلفة لتتالء  مع البيئة المحيطة، وكذلك درالة التركيب

 .ا ج زة الداخلية لضماع معيشت ا وتكافرها فى كل أنواع البيئات المختلفةالداخلى وتنالق 
  الصفات التصنيفية ل قلا  الرئيلية لطائفة الحشرات يلى ذلك صفات الرتب والفصائل حتى ملتوى النوع والتعرف

 .على ا لماء العلمية للحشرات الم مة فى البيئة المصرية
 حى للجزء النترى، حي  تعرا فيه الشرائم الميكرولكوبية والعينات والجزء العملى هو جزء مكمل وتوضي

الحشرية المحفوتة والعينات الحية والصور التوضيحية وا فال  التعليمية لتوضيم كل جزء مع أجزاء المقرر 
 .النترى

 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 

تطور + ارشجونيات 
 نبات

 متمكن معرفيا من : 
 الحزازيات )يتناول مقرر ا رشيجونيات الصفات والخصائ  العامة  قلا  مجموعة ا رشيجونيات   : ارشجونيات

 .مع توضيم العالقات التطورية فيما بين ا وبيع المجاميع النباتية اللابقة والالحقة ل ا( والتريديات ومعراة البذور
 ا ، وكيف تتفاعل النباتات مع الكائنات الحية ي دف المقرر الي درالة كيف تتكيف النباتات مع بيئت  :تطور نبات 

ا خرى، أصل وتنوع النباتات البرية ، وخاصة النباتات المزهرة، وكيف تنشأ أنواع نباتية جديدة في البيئات 
 ,natural selection, acclimation, ecophysiology)كما يتناول المقرر موضوعات مفل  .المختلفة

mutualism, pollination syndromes, genetic variation, speciation and conservation 
biology.)  

 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 

 نبات اقتصادي

 تقلي  النباتات  -مناطق نشوء النباتات االقتصادية - طبيعت ا و أهميت ا –المنتجات النباتية  متمكع معرفيا مع
محاصيل  -محاصيل اللكر -محاصيل الزيوت -محاصيل ا عالف -محاصيل  ذاء اإلنلاع -اإلقتصادية
بعا الصناعات القائمة  -التوابل و النباتات الطبية و العطرية -المض  " التدخيع و  -المشروبات  -ا لياف  

 على المنتجات النباتي
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 

فسيولوجيا نبات 
 متقدم

 درالة بعا العمليات الفليولوجية المتقدمة فى النبات، مفل متمكع معرفيا مع : 
  انواع ال رمونات النباتيه وعالقت ا بالنمو والعمليات الفليولوجيه 
 العناصر المعدنيه وتأفير نقص ا وزريادت ا علي النبات. 
 فليولوجيا التلقيم و االخصاب في النبات 
  فليولوجيا تكويع االزهار في النبات 
 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 
 مختلفة للتعل ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب ال.. 

 تكنولوجيا حيوية
 كما يتناول تصنيف المنتجات . تعريف  التكنولوجيا الحيوية وتطبيقات ا فى المجاالت المختلفة متمكع معرفيا مع

 .االيضية االولية والفانوية
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 

 طبقات+حفريات
 الوضع التصنيفى لمجموعات الحفريات وشكل ا المورفولوجى وبيئات ا القديمة وتطبيقات ا في  متمكع معرفيا مع

كما يتناول ايضا التفرقة بيع الطبقات وطبيعة الحدود الفاصلة المتوافقة و ير المتوافقة . الدرالات االلتراتيجرافية
لصخرية ونماذج ا والنطاقات الحفرية وتقليمات العمود الجيولوجى مع أه  وأنواع التتابعات الصخرية واللحنات ا
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 .صفات ا الحفرية والتكتونية

 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 

 تشريح مقارن
 للتركيب التشريحى فى الحبليات والفقاريات للحيوانات مقارنة فى أوجه التشابه واإلختالف درالة  متمكع معرفيا مع

 .بطوائف ا المختلفة
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه.  

 تطور عضوي
 وا دلة التى تدعمه وا دلة الرئيلية تعريف الطالب بمف و  التطور العضوى وآليات حدوفه  متمكع معرفيا مع

 .الملببة لحدو  التطور البيولوجى
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 

 بيولوجيا اشعاعية

 عات الكونية والمواد المشعة وكيفية نكتشف ا والتخل  مع الملوفات اإلشعاعية انواع اإلشعا متمكع معرفيا مع
وتأفيراإلتشعاع المميع على جل  اإلنلاع . وكذلك طرق الوقاية من ا وأيضا أنواع اإلشعاع المميع والغير المميع

ج از العتمى والج از الج از ال ضمى والج از التنفلى والجاز التناللى الذكرى وا نفوى والج از الدورى وال)
وا جنة وكذلك تأفير أ شعاع المميع على الخلية وجميع العضيات ودورة الخلية ومراحل ( العصبى والعيع والجلد

  .وأيضا التطبيقات النافعة لدشعاع المميع فى المجاالت المختلفة .(DNA) اإلنقلا  الخلوى والمادة الورافية
 الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته. 
  بنك المعرفة وشبكات التواصل : يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا

 االجتماعى

فسيولوجي حيوان 
 مقارن

 To use a comparative approach to study how physiological processes in groups of 
unrelated animals have evolved to cope with similar environmental challenges. 

 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 
 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 
  ، وزمالئهيجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع. 

 حشرات متقدم
 درالة مكافحة الحشرات الضارة بالطرق التقليدية والحديفة مفل المبيدات بأنواع ا وكذلك  متمكع معرفيا مع

 .ا لاليب الحديفة للمكافحة بما فى ذلك المكافحة المتكاملة
  المختلفةيتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت. 
 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 

حيوان +سلوك حيوان
 اقتصادي

 متمكن معرفيا من : 
  الورافة )ي دف هذا المقرر نلى التعرف على أنماط للوك الحيوانات واآلليات التى تتحك  ب ا  :سلوك حيوان– 

ومع خالل (. اإلنتقاء الجنلى –اإلنتقاء الطبيعى )والقوى التطورية التى شكلت ا ( اإلشارات العصبية –ال رمونات 
، لوف تتعرف على الموضوعات ا لالية المحاضرات والقراءات ومقاطع الفيديو وا نشطة الجماعية والمناقشات

لنلتخد  بكفرة أمفلة مع الحيوانات الفقارية . لللوك الحيواع، وكذلك ا بحا  الحالية الناشئة فى هذا المجال
 .والحيوانات الالفقارية على حد لواء

  ة المختلفةي دف هذا المقرر نلى التعرف على االهمية االقتصادية للمجموعات الحيواني :حيوان اقتصادي. 
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 

 وراثة خلوية وجزيئية
 درالة متمكع معرفيا مع : 
  المتعددة والكاذبة ا لس العلمية للورافة المندلية بقوانين ا والتطبيقات العلمية ل ا وتحورات النلب المندلية واآلليالت

وا فر المتعدد للجيع والجينات المتعددة والورافة الكمية وورافة العشائر وقوانين ا وأيضا اإلنتخاب والتبايع والورافة 
 .والجنس
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 أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات الخريجتوصيف المقرر متضمنا  اسم المقرر
  النترية الكرومولومية، تركيب الكرومولو  والكاريوتيب والتغيرات )التواهر الورافية على ملتوى الخلية

 ،(ى تطور ا نواع النباتيةالكرومولومية ودورها ف
  درالة ا دله والتجارب  -ا لس العلمية للتعبير الجينى وآليات تنتيمه  -العمليات الورافية على الملتوى الجزيئى

الطفرات الجينية وألباب ا وأنواع ا وا لاس الجزيئى للطفور وآلية  -هو مادة الورافة  DNA التى تفبت أع ال
رة، وكذلك التأفيرات التاهرية للطفرات، كذلك  درالة الجينات خارا النواة والجينات اصالح ا والعوامل المحو 
 .المتنقلة والتحرير الجينى

 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 

 بيئة نباتية

 لرياع  -ملتويات التغذية  ،ولاللل الغذاء -(حية  ير حيةمكونات )ركيب النتا  البيئي ت متمكع معرفيا مع
طرق ودرالة وتحليل  -مراتب المجتمعات النباتية -المجتمعات النباتية -دوراع العناصر -الطاقة في النتا  البيئي

 -العوامل المناخية ، العوامل التربية -العوامل البيئية المختلفة  -تعاقب الكلاء الخضري -الكلاء الخضري
التفمار الموارد الطبيعية مما  -تأفير الجنس البشرى على النتا  البيئي -العوامل الطوبغرافية ،العوامل اإلحيائية

 التصحر -التلو   -يمدى نلى التنزاف ا
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 

 ات ومعادنبلور 
 تعريف البلورات واالنتمة البلورية والخصائ  الفيزيائية للمعادع ونشأت ا والفائدة اإلقتصادية  متمكع معرفيا مع

 .ل ا
 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 

 فلك
 الشمس ، الكواكب ، الكواكب )الطرق المختلفة إلكتشاف الكوع ووحدات المجموعة الشملية  متمكع معرفيا مع

 (.القزمية ، ا قمار ، الكويكبات ، الش ب ، النيازك والمذنبات
 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 
  في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخريشارك. 

 جيولوجيا تركيبية
 تكويع ا را ونترية ا لوا  التكتونية والتراكيب الجيولوجية ا ولية والفانوية متمكع معرفيا مع. 
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 لدى المتعلميع ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس. 

 
 تعريف المقررات الخاصة ببرنامج البكالوريوس فى العلوم والتربية تخصص العلوم الجيولوجية( 14)مادة  
 

 توصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات الخريج اسم المقرر

 الفقاريات

 الديداع المفلطحة  –الجوفمعويات  –المفقبات  –ا وليات : الالفقاريات المختلفةدرالة شعب  متمكع معرفيا مع– 
وتتضمع الدرالة حيوانات ممفلة لكل . الجلدشوكيات –الرخويات  -المفصليات -الديداع الحلقية –الديداع الخيطية 

ودورة حياته وأهميته شعبة، مع تناول ا مع حي  التصنيف وبيئة الحيواع وشكله الخارجى وتركيبه الداخلى 
 .اإلقتصادية

 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 

 تشريح نبات
 اللتتتتوق  -الجتتتتتذور : التشتتتتتتريحتتتتي لكاًل معالتتركيتتتتتتب  -درالة أنتتتتتتواع ا نلجتتتتتتة النبتتاتيتتتتتتتتة  متمكع معرفيا مع– 

 .الفتمتتتتتتار -ا زهتتتتتار  -ا وراق 
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 

بدائيات النواة  -النوع  -مراتب التصنيف  -النت  المختلفة  -كيفية تصنيف الكائنات الحية   متمكع معرفيا مع  نبات تقسيمي
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 توصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات الخريج اسم المقرر
 -ا شكال النباتية  -مملكة البروتلتا  -البكتريا والطحالب الخضراء المزرقة  -مملكة البدائيات  -وحقيقيات النواة 
 -المملكة النباتية  -فات العامة وتقليم ا أنواع ا والص -مملكة الفطريات  -الصفات العامة  -أقلا  الطحالب 

: مغطاة البذور -( الصنوبريات)معراة البذور  -( اللراخس)التريديات  -الحزازيات  -الصفات العامة وتقليم ا 
 .النباتات الزهرية –الصفات العامة 

 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 
   الحضارات بناءو  المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 

 جيولوجيا عامة
 كما يتناول . تركيب ا را والعمليات الخارجية التي تحد  على لطح ا ونواتج تلك العمليات متمكع معرفيا مع

 .أيضا التراكيب الفانوية الرئيلة الناتجة مع العمليات الداخلية المرتبطة باالنجراف القاري ونترية ا لوا  التكتونية
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 

مقدمة في علوم 
 الفضاء

 (6فلك )

 الشمس ، الكواكب ، الكواكب )الطرق المختلفة إلكتشاف الكوع ووحدات المجموعة الشملية  متمكع معرفيا مع
 (.الكويكبات ، الش ب ، النيازك والمذنباتالقزمية ، ا قمار ، 

 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 

بيولوجية جسم 
 االنسان

 ا ج زة ببعض ا البعا، نلى درالة تركيب ووتيفة أج زة جل  اإلنلاع المختلفة، وعالقة هذه  متمكع معرفيا مع
كما ت  تصمي  محتوى . جانب التعرف نلى أش ر الحاالت المرضية التى قد تعوق كل ج از عع آداء وتيفته

المختبر ل ذا المقرر ب دف تعزيز الموضوعات التى يت  درالت ا فى المحاضرة، وكذلك لملاعدة الطالب على 
 .اكتلاب م ارتى التشريم والرل  العلمى

 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 

 مورفولوجي نبات

 الشتتكل التتتاهتتري لنبات )الشتتتكل العتتتتتا  لنبتتتتات ذو فتلقتتتتتتة ونبتتتتات ذو فتلقتتيتتتتتتتتتع : مورفولوجيا النبات متمكع معرفيا مع
أشكال وأنتواع ا وراق  -أشكال وأنتتواع اللوق وتحورات ا  -أشكال وأنتواع الجتذور وتحورات ا  -( ونبات الذرةالملوخية 

نبات ا  -أشكال وأنتتواع الفتمار  -أشكال وأنتتواع النورات  -تركيب الزهرة  –وتحورات ا   –ننبتات بتذور الفول ) البذور واا
 (.ذرةالت –الفاصتوليا  –التترمس  –البلتلة 

 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 

 معادن+بلورات 
 فائدة اإلقتصادية ل اتعريف البلورات واالنتمة البلورية والخصائ  الفيزيائية للمعادع ونشأت ا وال متمكع معرفيا مع. 
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 

+ حرارة ) 6فيزياء 
 )بصريات هندسية

 متمكن معرفيا من : 
 حراره: 
  الترمومترات ومقاييس درجة  -المكافئ الميكانيكي للحرارة  -مقدمة ومف و  الحرارة ودرجة الحرارة واالتزاع الحرارى

االج ادات  -الللوك الشاذ للماء -التمدد الحرارى وتطبيقاته -تحوالت الحالة:) تأفير الحرارة على المواد  –الحرارة 
التحليل الحرارى  -( العزل الحرارى للمباني والتوصيل الحرارى: )ميكانيكية انتقال الحرارة -( الحرارية وتغير اللوع

(DSC and DTA) 
 بصريات هندسية 
  قانوع لنل  -قوانيع االنعكاس واالنكلار : )االنعكاس واالنكلار على اللطو  الملتوية -طبيعة وانتشار الضوء- 

: االنعكاس واالنكلار مع االلطم الكرية  -(قوس قز  -التشتت -االنكلار بالتخدا  المنشور -االنعكاس الكلى
 (التللكوبات -الميكرولكوبات -العيع -الكاميرا -الزي  في العدلات -رقيقةالمرايا المقعرة والمحدبة   العدلات ال)

 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 
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 توصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات الخريج اسم المقرر

تقنية +انسجة 
 مجهرية

 The course deals with microscopic study of tissues and organs including laboratory 
techniques involved in preparation of slides (whole mount and sectioning). The course 
goals to illustrate the basic types of animal tissues, recognize the complementarity of 
structure and function among various tissues, understand levels of organization from 
cells to organs through specific tissues, cope with the more common tools and methods 
used to study cells and tissues and the principals involved in these methods, and finally 
to acquire the skill of microscopical preparations. 

  في مجتمعات التعل  الم نيةيشارك بفاعلية 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 

 فلورة+تصنيف زهري

 متمكن معرفيا من : 
 أدلة عل  التصنيف  -مصادر المعلومات في عل  التصنيف  –فروع عل  التصنيف : يتناول مقرر التصنيف الزهرى

 .النت  المختلفة للتصنيف -القواعد الدولية لتلمية النباتات  -
 درالة الكلاء الخضرى  -المميزات العامة للفلورة المصرية  -تطور درالة الفلورة المصرية : يتناول مقرر الفلورة

 .تقلي  مصر نلى مناطق جغرافية نباتية -المتاهر الرئيلة للكلاء الخضرى في مصر  -في مصر 
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 
  المشكالت الم نية التي تواج هُيجري بحو  فعل لحل. 

 صخور نارية ومتحولة
 وصف ا، تركيب ا المعدنى والكيميائى، وأشكال ا : الصخور النارية والصخور المتحولة مع حي  متمكع معرفيا مع

 .وطرق تكون ا
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
 يا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلميةُيوتف نمكانات تكنولوج. 

 صخور رسوبية

 الفرق بيع الصخور الرلوبية الفتاتية و ير الفتاتية وكذلك درالة العمليات والتراكيب الرلوبية متمكع معرفيا مع. 
 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
 بنك المعرفة وشبكات التواصل : بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا  يتعامل

 االجتماعى

  ير عضوية  كيمياء

 تدرا الخوا  العامة للعناصر مع خالل جدول مندليف  -درالة وصفية للجدول الدوري  متمكع معرفيا مع- 
قوانيع للوك  -( صلبة ولائلة و ازية)حاالت المادة  ات المختلفةدرالة النتريات لتفلير تكويع الروابط فى المركب

كيمياء . تصنيف المحاليل حلب درجة االمتزاا -اشتقاق قوانيع الغازات  -الغازات ونترية الحركة للغازات 
يات عمل الجزيئات البيولوجية الرئيلية ، الملارات البيولوجية مع حي  الديناميكا الحرارية، والكيمياء، وتنتي  آل

 البروتيع وتطبيق هذه الم ارات في ف   ملارات التخليق الحيوي
 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 
 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 

 حبليات

 لنلبة لحياة اإلنلاع وتصنيف ا، باإلضافة نلى  متمكع معرفيا مع درالة الحبليات نلى توضيم أهمية الحبليات با
درالة الخصائ  المورفولوجية والتشريحية لكل مع الحبليات ا ولية والفقاريات وأمفلة لكل رتبة من ا، كما ي ت  

البرمائيات  -بنوعي ا الغضروفية والعتمية ا لماك  –الحبليات ا ولية )المقرر بدرالة ا لالف ا ولى لكل من ا 
 (.الفدييات –الطيور  –الزواحف  –

 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 

تطور + ارشجونيات 
 نبات

 متمكن معرفيا من : 
 الحزازيات )يتناول مقرر ا رشيجونيات الصفات والخصائ  العامة  قلا  مجموعة ا رشيجونيات   : ارشجونيات

 .مع توضيم العالقات التطورية فيما بين ا وبيع المجاميع النباتية اللابقة والالحقة ل ا( والتريديات ومعراة البذور
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 ا ، وكيف تتفاعل النباتات مع الكائنات الحية ي دف المقرر الي درالة كيف تتكيف النباتات مع بيئت  :تطور نبات 

 .ا خرى، أصل وتنوع النباتات البرية ، وخاصة النباتات المزهرة، وكيف تنشأ أنواع نباتية جديدة في البيئات المختلفة
 ,natural selection, acclimation, ecophysiology, mutualism)كما يتناول المقرر موضوعات مفل 

pollination syndromes, genetic variation, speciation and conservation biology.) 
 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 

 حفريات دقيقة
 وبيئات ا القديمة وتطبيقات ا الوضع التصنيفى لمجموعات الحفريات الدقيقة وشكل ا المورفولوجى  متمكع معرفيا مع

 .في الدرالات االلتراتيجرافية
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 

 جيومورفولوجي
 التاهرات الجيومورفولوجية، وتوزيع ا وطرق نشأت ا متمكع معرفيا مع. 
   مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميزيشارك في طر. 
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 

اهتززات ) 6فيزياء 
+ وموجات 

 (كهرومغناطيسية

 متمكن معرفيا من : 
 اهتزازات وموجات: 
  االهتزازات التوافقية  -البندول البليط والبندول المركب–طاقات االهتزازات  –الحركة التوافقية البليطة و تطبيقات ا

الذبذبة  -تراكب اهتزازيع توافقيتيع بليطتيع -اشكال ليلاجو وتطبيقات ا –البليطة لكتلة بيع زنبرك وزنبرك محمل 
 -كةماذا يحد  لالنتشار في الموجه المتحر  -الذبذبة المضمحلة و ير المضمحلة -الحرة والمجبرة وذبذبة الرنيع

 لرعة ا مواا في أولاط مختلفة -انتشار ا مواا وخصائص ا وانواع ا
 كهرومغناطيسية : 
  التيار الك ربي -المكففات  -الج د الك ربي وتطبيقاته المختلفة -قانوع جاوس –المجال الك ربي  -قانوع كولو- 

لمجال المغناطيلي والتأفير المغناطيلي ا -الدوائر الك ربية وتحليل ا   - -المقاومة النوعية -المقاومة الك ربية 
 تأفير المجال المغناطيلي على الشحنات المتحركة -للتيار

 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 

+ علم الخلية 
 بيولوجيا جزيئية

 متمكن معرفيا من : 
  درالة  تاريخ  نكتشاف  الخلية   والنترية  الخلوية  والطرائق  المختلفة  فى  درالة  الخلية    :علم الخلية

والتركيب  الدقيق للخلية بالمج ر  الضوئى  واإللكترونى بدًء مع   الغشاء البالزمى   والليتوبالز    والعضيات  
دوبالزمية  الخشنة والمللاء   والليلولومات  وذالك الليتوبالزمية مفل الميتوكوندريا  وج از جولجى  والشبكة  اإلن

درالة  ال يكل  الليتوبالزمى  ودرالة المحتويات   الكيميائية   للليتوبالز      .مع  الناحية  التركيبية  والوتيفية
درالة التركيب الدقيق  للنواة  والمادة الكروماتينية والكرومولومات   وجل   بار  ومعرفة  اشكال   -
كذالك  درالة  أنماط  اإلنقلا    الخلوى  الميوزي والميتوزي  ومراحل ا المختلفة ، درالة  تأفير  -لكرومولومات ا

العوامل  المرضية  على المناشط الخلوية  المختلفة كما تمتد هذه الدرالة نلى  الخاليا الجذعية وخصائص ا وطرق 
الك  الخاليا اللرطانية والعوامل الملببة إلنقلامت ا المختلفة  اإللتفادة من ا فى عالا بعا الحاالت المرضية  كذ

. 
 Molecular Biology البيولوجيا الجزيئية   
 This course is about genes -their structure and function - nucleic acid structure and the 

mechanics of replication, repair, transcription, and translation. Cloning and biotechnology 
applications in both prokaryotes and eukaryotes. 

 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 

 : درالة متمكع معرفيا مع  وراثة خلوية وجزيئية
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  بقوانين ا والتطبيقات العلمية ل ا وتحورات النلب المندلية واآلليالت المتعددة والكاذبة ا لس العلمية للورافة المندلية

وا فر المتعدد للجيع والجينات المتعددة والورافة الكمية وورافة العشائر وقوانين ا وأيضا اإلنتخاب والتبايع والورافة 
 .والجنس

  ومية، تركيب الكرومولو  والكاريوتيب والتغيرات النترية الكرومول)التواهر الورافية على ملتوى الخلية
 ،(الكرومولومية ودورها فى تطور ا نواع النباتية

  درالة ا دله والتجارب  -ا لس العلمية للتعبير الجينى وآليات تنتيمه  -العمليات الورافية على الملتوى الجزيئى
الطفرات الجينية وألباب ا وأنواع ا وا لاس الجزيئى للطفور وآلية  -هو مادة الورافة  DNA التى تفبت أع ال

اصالح ا والعوامل المحورة، وكذلك التأفيرات التاهرية للطفرات، كذلك  درالة الجينات خارا النواة والجينات المتنقلة 
 .والتحرير الجينى

 ص التخ مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 

 طحالب

 طتترق معيشتة الطحتالتتب  -تاريتخ نشأة الطحالتب وأهميت تا االقتصاديتتة –مف تتو  علتت  الطحتالتتتب  متمكع معرفيا مع
ات تتتتا وأشكال تتتا  –ا صباغ ) ألس تقليت  الطحتالب  -تبتتادل ا جيتتتال طتترق التكافتتر فتي الطحتالتتتب وتتتاهتتترة -وبيئتت

ا لتتواط  والوحتتتدات المتحتركتتتتة  –والجتتتدار الختلتتتوي  -الغذاء المدخر ت تركيب الخلية –ج از البناء الضوئي 
 –المميتتتزات العامتتتتتة ) ضتتتتراء الطحتالتتب الخ -(أمفتلتة  –المميتتتتزات العامتتتة ) الخضتتتراء المتزرقتتتتتة  -الطحتالتتب (

الطحتتالتتب البنيتتتتتتتتة  -(أمفتلتتة  –المميتزات العتامتتة ) الطحتالتب العصتويتة  –الطحتالتب الصفتراء  -الكتارات  -(أمفتلتتتتة 
 (.أمفتلتة  –المميتتتزات العتامتتتة ) الطحتتالتتب الحمتتتتتراء  -(أمتفلتتة  –المميتتتتزات العتامتتتة ) 

 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 

 علم الطبقات
 التفرقة بيع الطبقات وطبيعة الحدود الفاصلة المتوافقة و ير المتوافقة وأنواع التتابعات الصخرية  متمكع معرفيا مع

 .وتقليمات العمود الجيولوجى مع أه  صفات ا الحفرية والتكتونية واللحنات الصخرية ونماذج ا والنطاقات الحفرية
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 

 وراثة حيوان

 المقرر بالورافة الكمية ويعتنى هذا . يعتبر عل  الورافة مع أحد  العلو  البيولوجية وأكفرها تقدما متمكع معرفيا مع
فابينبرا وكذلك آفار العزل والطفرات وال جرة الجينية على العشائر وزواا ا قارب  –وورافة العشائر وقانوع هاردى 

نتقال ا مراا الورافية والورافة البشرية و بعا ا مفلة على ا مراا الورافية اللائدة والمتنحية وأيضا طرق  واا
 .رافية قبل وبعد الوالدةالكشف على ا مراا الو 

 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 

 بيولوجيا اشعاعية

 وكذلك  انواع اإلشعاعات الكونية والمواد المشعة وكيفية نكتشف ا والتخل  مع الملوفات اإلشعاعية متمكع معرفيا مع
الج از )وتأفيراإلتشعاع المميع على جل  اإلنلاع . طرق الوقاية من ا وأيضا أنواع اإلشعاع المميع والغير المميع

ال ضمى والج از التنفلى والجاز التناللى الذكرى وا نفوى والج از الدورى والج از العتمى والج از العصبى 
لمميع على الخلية وجميع العضيات ودورة الخلية ومراحل اإلنقلا  وا جنة وكذلك تأفير أ شعاع ا( والعيع والجلد

  .وأيضا التطبيقات النافعة لدشعاع المميع فى المجاالت المختلفة .(DNA) الخلوى والمادة الورافية
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 

 مناعة+ طفيليات 

 متمكن معرفيا من : 
 الطفيليات: أوال 
  يدرس هذا المقرر الطفيليات مع حي  التعريف بالعالقة الطفيلية كأحد أشكال العالقات بيع الكائنات الحية، ودرالة

درالة أه  الطفيليات التى مع . طرق تصنيف الطفيليات والتركيب الدقيق ل ا وطرق اإلصابة وا ضرار الناجمة عن ا
تصيب اإلنلاع مع حي  التركيب والتصنيف وتاريخ اكتشاف ا وخريطة توزيع ا وطرق اإلصابة ب ا ودورة الحياة 
وا مراا التى تلبب ا ودرالة التروف التى تعمل على انتشارها والحاالت الوبائية الناجمة عن ا وكيفية تجنب 
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 .اإلصابة ب ا

 المناعة: ثانيا: 
 ف هذا المقرر نلى تعريف الطالب بألاليات عل  المناعة وتركيب الج از المناعى وا عضاء المناعية المختلفة ي د

كما ي دف نلى التعريف بتطبيقات عل  المناعة فى عمليات زراعة ا عضاء . وآليات هذا الج از فى مواج ة العدوى
 .عة الذاتيةوعالقة المناعة با مراا المختلفة والتعريف بأمراا المنا

 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 

بيولوجية  قراءات
وجيولوجية باللغة 

 االنجليزية

 درالة المصطلحات العلمية فى مجال عل  النبات وعل  الجيواع والجيولوجيا واكلاب الطالب  متمكع معرفيا مع
 .م ارات التخدم ا

 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 

 الحشراتعلم 

 درالة مباديء عل  الحشرات مع حي  متمكع معرفيا مع: 
 اهمية الحشرات وعالقت ا باإلنلاع والحيواع والنبات 
  الشكل الخارجى للحشرات ودورات حيات ا وتحورات ا المختلفة لتتالء  مع البيئة المحيطة، وكذلك درالة التركيب

 .وتكافرها فى كل أنواع البيئات المختلفةالداخلى وتنالق ا ج زة الداخلية لضماع معيشت ا 
  الصفات التصنيفية ل قلا  الرئيلية لطائفة الحشرات يلى ذلك صفات الرتب والفصائل حتى ملتوى النوع والتعرف

 .على ا لماء العلمية للحشرات الم مة فى البيئة المصرية
 لشرائم الميكرولكوبية والعينات الحشرية والجزء العملى هو جزء مكمل وتوضيحى للجزء النترى، حي  تعرا فيه ا

 .المحفوتة والعينات الحية والصور التوضيحية وا فال  التعليمية لتوضيم كل جزء مع أجزاء المقرر النترى
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 

 مخاطر جيولوجية
  المخاطر الطبيعية التى قد تنتج مع العوامل الجيولوجية المختلفة مفل الزالزل والليول وال بوط  معرفيا معمتمكع

 .االرضى وتقد  البحار
 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 

 جيولوجيا بيئية

 البيئية وأنواع الموارد االقتصادية والمخاطر البيئية الجيولوجية وطرق التنقيب  الجيولوجيا متمكع معرفيا مع
وااللتكشاف عع الموارد الطبيعية والطرق الجيولوجية الملتخدمة لمواج ة المخاطر الجيولوجية وعالقة الجيولوجيا 

 .البيئية بالتنمية الملتدامة فى مصر
  الدولية ذات الصلةُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، و. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 

بكتيريا + فطريات 
 وفيروسات

 متمكن معرفيا من : 
  درالة ا همية اإلقتصادية للفطريات وكذلك درالة طرق التغذية وعملية النمو والعوامل الممفرة علي ا  :فطريات

 .والتكافر في ا والعوامل الممفرة على ذلك
 درالة البكتريا مع التركيز علي أهميت ا االقتصادية و تصنيف ا ضمع الكائنات الحية، درالة  :بكتيريا وفيروسات

درالة الفيرولات و االختالف بين ا و بيع  .خصائص ا و أنواع ا و تركيب ا الدقيق و تميزها بالتخدا  صب  جرا 
يز علي طريقة تطورها و خصائص ا المورفولوجية و باقي الكائنات الحية، درالة خصائ  الفيرولات مع الترك

 . الكيميائية
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 

 .ا لوا  التكتونية والتراكيب الجيولوجية ا ولية والفانويةتكويع ا را ونترية  متمكع معرفيا مع  جيولوجيا تركيبية
 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
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  بنك المعرفة وشبكات التواصل : يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا

 االجتماعى

 رةحفريات كبي
 الحفرية والتروف المالئمة للتحفر وأجناس وبعا أنواع حفريات الشعب المختلفة والتنتاا بيئت ا  متمكع معرفيا مع

 .القديمة
 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 
  ،والمجتمع المحلييبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور. 

 اجنة

 درالة الخصائ  الرئيلية لتنامي وتكويع الفقاريات ومعرفة أليات التكويع الجنيني لبعا  متمكع معرفيا مع
النتريات  -مقدمة للتعرف علي عل  ا جنة : ويحتوى المقرر على. الفقاريات كالضفدعة و الطيور والفدييات
مراحل التكويع الجنيني العامة مفل تكويع ا مشاا وا خصاب والتفلج  -المختلفة لتفلير عملية التكويع الجنيني 

 -التكويع الجنيني المبكر فى الضفدعة  -التكويع الجنيني المبكر في الل ي   -والجالتروال وتكويع ا عضاء 
 .ية في الفديياتبعا التطبيقات العلم -التكويع الجنيني المبكر في الفدييات  -التكويع الجنيني المبكر في الطيور 

 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 

 فسيولوجيا النبات

 درالة متمكع معرفيا مع : 
  التغذية  -االنتحاء -النتم – حركة و كيفية صعود العصارة داخل النبات)العمليات الفليولوجية االلالية في النبات

 (النباتية
  عمليه البناء الضوئي وعمليه التنفس والدورات الخاصه ب ما كما ي دف الي دراله بعا المركبات والمواد

 .الكربوهيداتية والبروتيع ودهوع واحماا نووية و االصباغ النباتية
 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 
  لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نيةيمتلك االلتعداد. 

 نبات اقتصادي

 تقلي  النباتات  -مناطق نشوء النباتات االقتصادية - طبيعت ا و أهميت ا –المنتجات النباتية  متمكع معرفيا مع
محاصيل  -محاصيل اللكر -محاصيل الزيوت -محاصيل ا عالف -محاصيل  ذاء اإلنلاع -اإلقتصادية
بعا الصناعات القائمة  -التوابل و النباتات الطبية و العطرية -المض  " التدخيع و  -المشروبات  -ا لياف  

 على المنتجات النباتي
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 

 ميكربيولوجيا تطبيقية

 درالة الكائنات الدقيقة و خصائص ا في البيئات المختلفة و تأفيرها علي الكائنات ا خرى، كما  متمكع معرفيا مع
كذلك يشمل درالة التكنولوجيا الحيوية و الزراعية و . يشمل درالة الكائنات الدقيقة في الغذاء و منتجات االلباع

 .فليولوجيا الكائنات الدقيقة و التخمر
  نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميزيشارك في طر  مبادرات. 
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 

زراعة +هندسة وراثية
 انسجة نباتية

 شر  ا لس النترية الحديفة اللتنلاخ الجينات وخاصة ننزيمات هندلة الجينات ونواقل الجينات  متمكع معرفيا مع
ينية وأنواع ا وطرق عزل وتعريف الجينات ونقل ا النتاا نباتات محورة ورافيا والتطبيقات التكنولوجية والمكتبات الج

المفيدة لل ندلة الورافية وأفر التحوير الورافى على التنوع الحيوى والمخاطر المحتملة لتطبيقات ال ندلة الورافية، 
تخالص ا وتطبيقات ا، ودرالة الملتجدات العلمية لتغيرات كذلك يتناول المقرر الدالئل الجزيئية وأنواع ا وطرق ال

كما يتناول . الجينو  وخاصة الجينات المتنقلة والتحرير الجينى وتطبيقات ا فى مجال عل  النبات والكائنات الدقيقة
جة المقرر أيضا تعريف وتاريخ وتطور عل  زراعة ا نلجة والخاليا النباتية وخطوات ننشاء معمل زراعة ا نل

ومكوناته ا لالية ، ومكونات وأنواع بيئات زراعة ا نلجة والخاليا النباتية ومراحل زراعة ا نلجة وتطبيقات تقنية 
زراعة ا نلجة ومزارع الخاليا العملية مفل ننتاا نباتات أحادية المجموعة وفالفية المجموعة الكرومولومية والتحول 

نتاا نباتات خالية مع ا مر  كفار اللالالت اإلقتصادية وحفت ا صول الورافية الورافى واا  الخ.... اا واا
 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 
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 توصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات الخريج اسم المقرر
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر 

 جيوفيزياء

 وطرق التفلير المختلفة للطرق التفاقلية  طرق الج د فى الجيوفيزياء وأج زة القياس درالة متمكع معرفيا مع
لتعرف على تطبيقات الطرق الجيوفيزيائية أنواع تلجيالت ا بار واللرعات للموجات الصوتية  .  والمغناطيلية مع ا

الليزمى  وطرق معالجة وعمل وا لس العلمية للطرق الليزمية ودرالة أج زة قياس الطرق الليزمية وطرق الملم 
 .القطاعات الليزمية وتفلير البيانات الليزمية وتطبيقات ا

 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 

سلوك + تطور عضوي
 حيوان

 متمكن معرفيا من : 
 ي دف هذا المقرر نلى تعريف الطالب بمف و  التطور العضوى وآليات حدوفه وا دلة التى تدعمه :  تطور عضوي

 .وا دلة الرئيلية الملببة لحدو  التطور البيولوجى
  الورافة )ي دف هذا المقرر نلى التعرف على أنماط للوك الحيوانات واآلليات التى تتحك  ب ا  :سلوك حيوان– 

ومع خالل (. اإلنتقاء الجنلى –اإلنتقاء الطبيعى )والقوى التطورية التى شكلت ا ( ات العصبيةاإلشار  –ال رمونات 
المحاضرات والقراءات ومقاطع الفيديو وا نشطة الجماعية والمناقشات، لوف تتعرف على الموضوعات ا لالية 

رة أمفلة مع الحيوانات الفقارية لنلتخد  بكف. لللوك الحيواع، وكذلك ا بحا  الحالية الناشئة فى هذا المجال
 .والحيوانات الالفقارية على حد لواء

 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 

بيئة + احياء مائية 
 حيوان

 متمكن معرفيا من : 
  مع حي  ( مختلطة -مالحة -عذبة)درالة البيئات المائية المختلفة ي دف هذا المقرر الى : احياء مائية

الخصائ  و الكائنات ا حيائية التى تعي  في ا مع التركيز على النتا  المحلى للحياة المائية بن ر النيل و البحر 
ئات اللاحلية ويركز كذلك يتناول المقرر درالة البي. ا حمر و البحر المتولط بالمقارنة مع ا نتمة المائية ا خرى

ايضا يتضمع المقرر درالة الخصائ  الفيزيائية والكيميائية . على بيئة  ابات المانجروف و بيئة الشعاب المرجانية
أما الدرالة المعملية ف ى تتضمع درالة تصنيفية و .لمياه البحار والمحيطات و ا حياء المج رية فى البيئة المائية

 .للكائنات المائية بالمملكة الحيوانية بداية مع شعبة البروتوزوا حتى شعبة الحبلياتتركيبية لنماذا متنوعة 
 ي دف المقرر الى تعريف الطالب بكيفية تفاعل الكائنات الحية الحيوانية مع خصائ  بيئات ا :  بيئة حيوان

، ودرالة المجموعات  البيولوجية -الطبيعية و تفاعل ا مع بعض ا البعا والتعرف على أه  العالقات الغذائية
مع درالة البيئات   والمجتمعات الحية الحيوانية با قالي  الحياتية العالمية و العوامل التي تتحك  في تركيب ا وتنتيم ا

المختلفة بجم ورية مصر العربية واإللما  بالفونا المصرية و درالة تلو  البيئة و أفره على الحيواع و االنلاع و 
 .التوازع البيئى

 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 

 بيئة نباتية

 لرياع  -ملتويات التغذية  ،ولاللل الغذاء -(مكونات حية  ير حية)تركيب النتا  البيئي  متمكع معرفيا مع
طرق ودرالة وتحليل  -المجتمعات النباتيةمراتب  -المجتمعات النباتية -دوراع العناصر -الطاقة في النتا  البيئي

العوامل  -العوامل المناخية ، العوامل التربية -العوامل البيئية المختلفة  -تعاقب الكلاء الخضري -الكلاء الخضري
التفمار الموارد الطبيعية مما يمدى نلى  -تأفير الجنس البشرى على النتا  البيئي -الطوبغرافية ،العوامل اإلحيائية

 التصحر -التلو   -نزاف االت
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 

 جيولوجية مصر
 درالة طبو رافية وجيومورفولوجية وتوزيع التتابعات االلتراتيجرافية والتراكيب الجيولوجية وا همية  متمكع معرفيا مع

 .لدرالة جيولوجية مصراإلقتصادية 
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 



211 
 

 توصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات الخريج اسم المقرر

 جيولوجيا البترول
 وكيفية درالة التركيب الكيميائى وأصل البترول وانواع صخور الخزانات وانواع المصائد البترولية  متمكع معرفيا مع

 .الكشف عع المكامع البترولية وتوزيع حقول البترول فى مصر
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل 

 جيولوجيا الحقل

 والللوكيات المتبعة فى الحقل  الملتخدمة فى الحققلية وا دوات ألاليات وقواعد الدرالة الح متمكع معرفيا مع
وألاليات قياس الملافات الطويلة والقصيرة وقياس الميل للطبقة بالتخدا  البوصلة وطريقة حلاب لمك الطبقات 

 وطرق حلاب اإلتجاهات وأنواع الصخور والمتاهر الطبو رافية فى الصور الجوية
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
 وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة يدرك. 

الحلاب  -الجدول الدوري  -التركيب الذري  -القياس الكمي  -لوحدات و ا رقا  المعنوية ا متمكع معرفيا مع  3كيميا ء عامة 
مقدمة في الكيمياء  -اإلتزاع ا يوني  -حاالت المادة   -الروابط الكيميائية  -الكيمياء الحرارية  -الكيميائي 
 .العضوية

 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 

الديناميكا  -تفاعالت ا كلدة واإلختزال  -حركية التفاعالت الكيميائية  -اللوائل والمحاليل  متمكع معرفيا مع  6كيمياء عامة 
 .المتاهر الكيميائية لعل  البيئة -الكيمياء الك ربية  -الحرارية 

 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 

 كيمياء حيوية

 The course deals with:  
 The molecular composition of living cells, the organization of biological molecules 

within the cell, and the structure and function of these biological molecules. The 
biological macromolecules which this course focuses on are proteins, polysaccharides, 
nucleic acids (DNA and RNA) and lipids, including the monomeric units of these 
macromolecules.  

 An overview of carbohydrate metabolism (glycolysis- citric acid cycle-electron 
transport chain) 

 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 
 فرق ومجموعات عمل م نية يشارك بفاعلية في. 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 

 
 تعريف المقررات التخصصيصة فى برنامج البكالويوس فى العلوم والتربية  تخصص الرياضيات( 15)مادة 

 
 للبرنامج ومواصفات الخريجتوصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى  اسم المقرر

 (6)تفاضل وتكامل 
Calculus (1) 

 Functions – Operations on the functions – Algebraic functions – Limits – Continuity – 
Derivatives – Applications of derivatives. 

  واالتصاالتيتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات. 
  بنك المعرفة وشبكات التواصل : يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا

 االجتماعى
 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 

 جبر
Algebraic  

 Introduction – Permutations – Binary operation – Theory of group –Subgroup – Permutation 
and cyclic groups – Homomorphism. 
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 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
 ت في اجراء البحو  العلميةُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاال. 

 (6)ديناميكا 
Dynamic (1) 

 Rectilinear motion, Motion of a particle in a resistive medium, Motion of a particle with 
variable mass, Motion of a particle in plane, (Cartesian coordinates and projectiles- polar 
coordinates) in horizontal plane, in vertical plane (motion in a vertical circle) ,  
Combination between vertical circular motion and projectiles,  Simple Harmonic Motion 
(force depends on time- on distance- on velocity), Equilibrium of chains and thread. 

 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
  المختلفة بأداءاته الم نيةُيحدد بتدقيق المشكالت. 
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 

 (6)أستاتيكا 
Statics (1) 

 Introduction of the science of statics include its origin, development and importance, and 
some of the basic concepts such as (the concept of power - moments - equilibrium). 
Equation of plane - Vectors - Vectors Algebra - scalar multiplication, directional 
multiplication and triple multiplication of vectors. Rigid body (definitions- Moments of 
force- Couples- Line action of resultant). Friction (Laws of friction equilibrium– Friction 
angle) , Centre of gravity. Virtual work. 

  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 

 هندسة تحليلية
Analytic geometry 

 The coordinates – The equations of straight line in plane – The equation of circle – the 
equations of the conical sectors – The equations of second order in two variables. 

 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
  البينية بيع مجاالت ا المختلفةيدرك وحدة المعرفة والعالقات. 
 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 

 (6)تفاضل وتكامل 
Calculus (2) 

 Integrations – Methods of integrations – Applications on integrations 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 

 (6)ديناميكا 
Dynamic (2) 

 Motion of a material point on different curves, Cyclic motion, Motion of a particle on a rough 
curve, Central paths, Semi-circular paths. Newton's Law of general Attraction - Kepler's 
Laws. Motive motion. Motion of a material point in the space.  Motion of a rigid body - 
the compound pendulum 

 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 

 (6)أستاتيكا 
Statics (2) 

 Revision on vectors includes relevant and basic concepts. Orthogonal curvilinear 
Coordinates and vector units differentiation. Vector operators. Integration of vector 
functions (line, surface, volume integrations). Field and potential theories.  Attraction and 
potential.  Fluid statics.  
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 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 

مقدمة في نظرية العدد 
 والمنطق

Introduction to 
logic and number 

theory   

 Reports and truth tables, Reporting tools (negation, conjunction, conditional). The greatest 
common divisor (GCD) and least common multiples (LCM). The Division algorithm, The 
Euclidean algorithm, The Diophantine Equation.  Prime numbers and Prime 
Factorizations. Congruence and its properties. Pythagorean Triples, sum of two squares 
and sum of four squares. 

 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 

 االحصاءمقدمة في 
Introduction to 
Statistics 

 Importance of statistics in life, samples, population, frequency tables, graphs of data and 
frequency tables, measures of central tendency, measures of variation, measures of 
position. Definition of probability, methods of calculating probability. 

 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 
 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 

 (3)تفاضل وتكامل 
Calculus (3) 

 The functions in two variables – Partial derivatives – Some applications – The multi 
integrals – Some applications. 

 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 
 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 

 تحليل حقيقي
Real analysis 

 Introduction –Study of  Real numbers – Study of Sequences – Study of Series . 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 
  مجتمعات التعل  الم نيةيشارك بفاعلية في 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 

 نظرية الزمرة
Group theory 

 Study of multiplication of subgroups of the group and its properties - Study of the circular 
group and its properties and building the finite circular group - the properties of 
subgroups – Study the quotient groups - study of the homomorphism between the groups 
- direct product of two groups - the generating groups and the basic theory of the 
specific generation groups - the three theories of Cilo and its applications 

 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 
 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 

 مقدمة في برمجة الحاسب
Introduction to 

computer 
programming 

 Introduction to computer science, introduction to operating systems, numerical systems, 
computer program flowcharts, basics of Fortran language - control phrases - arranged 
groups - subprograms 

  واالتصاالت في اجراء البحو  العلميةُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات. 
 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
  بنك المعرفة وشبكات التواصل : يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا

 االجتماعى
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 تاريخ الرياضيات
History of 

Mathematics 

 Mathematics and civilization - evolution of numbers - mathematical operations - the 
genesis of algebra. Algebra for Arabs - The Development of Algebra       

 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 
 الم نية التي تواج ه ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت. 
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية.      

 توبولوجي
Topology 

 Topological on the straight line and plane - topological spaces - neighborhood – limit 
points - closed groups - finding group closure - intense groups - inside and outside the 
group - boundaries and relative topology - basic and sub-basic – continuity  - 
continuous groups - Metric spaces - Distance between two groups - Radius of the 
neighborhood ball - Finite groups - Symmetric spaces - Countability - Conditions of 
discontinuous   

 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 
  والبح  التربويُيتقع م ارات التفكير العلمي ، 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 

 هندسة فرا ية
geometric 

 The vectors in space with different coordinates - straight line in space - relationship 
between three planes - general surface equation - different spherical equations - 
different cylindrical equations - conical surface and study of some conical surfaces 

 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 
  الم نية ويعمل على تطويرهايتفكر في ممارلاته 

 معادالت تفاضلية
Differential 
equations 

 Introduction to differential equations - solution of first order differential equations and first 
degree - solution of differential equations with constant coefficients - solution of second 
order differential equations with variable coefficients 

 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 

 تحليل عددي
Numerical analysis 

 An introduction to numerical analysis - study of sources of error and algebra of errors - 
numerical solutions of nonlinear equations - methods of successive improvement and 
theories of convergence of these methods - theories that study the accuracy of the 
results - numerical differentiation and integration - Pothen and Kots methods - Romberg 
integrations - undetermined coefficients - Gauss integrals - Least square method - 
Numerical squares of ordinary differential equations with initial conditions - Numerical 
solutions for systems of linear equations - Direct methods such as Gaussian methods 
and matrix analysis methods - Sequential optimization methods such as Jacobi, Gaussian 
and Seidel method, and relaxation method. 

 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 

 جبر خطي
Linear Algebra 

 Vector space: various examples of vector spaces, subspaces, solution space for a 
homogeneous linear system of equations - linear combinations, generation, linear 
independence, linear independence testing using elementary row operations, basis and 
dimension - row spaces and column spaces for the matrix, the order  and the vertical 
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rank and its equal - the matrix rank and its zero and the relationship between them - 
using the rank in choose the solvability of a system of linear equations - applications - 
the space of the internal product : the axioms  of the internal products, various examples 
of internal products, length, angle between two vectors , Orthogonality, Gram-Schmidt 
method for obtaining basic orthogonal norm general linear transformations applications: 
linear transformations between two vector spaces, linear transformation representation 
with a matrix – kernel and range, two transformer matrix, linear transformation matrix 
affected by base change, similarity of matrices- Linear inverse transformation matrix, 
convert to diagonal matrix 

 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 
  الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور  يتف. 

 دوال خاصة         
Special functions 

 Series - Fourier series - Fourier transforms - Laplace transforms - Reverse Laplace 
transforms - Gamma and Beta functions. 

 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 

 ديناميكا تحليلية
Analytical 
dynamics 

 Constraints, Mechanical system and generalized coordinates. Degrees of freedom.  The 
generalization of the momentum and kinetic energy. Lagrange equation for the exact 
constraints and non-exact constraint systems and impulsive forces. The definition  of the 
Hamiltonian function and the derivation of their equations of motion. Hamilton principal for 
the last action. Derivation of the Lagrange equations from the principal of Hamilton. The 
periodic coordinates- Routh function. The canonical and tangential transformations. 
Hamilton-Jacobi equations- Poisson and Lagrange brackets and their applications. 

 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 

 معادالت تفاضلية جزئية
Partial differential 

equations 

 Introduction to partial differential equations and their classification - Study of the method 
of separating variables to solve partial differential equations - Using characteristic 
equations to solve partial differential equations - Some applications on partial differential 
equations 

 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 
 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 

 معادالت تكاملية
Integral equations 

 

 Preliminaries: Taylor Series – Ordinary Differential Equations – Leibnitz Rule of 
Differentiation & Integrals -  Reducing Multiple Integrals to Single Integrals – Properties of 
Laplace Transform – Infinite Geometric Series. Classification of Integro-Differential 
Equations.  Voltera Integral Equations of First Kind. Voltera Integral Equations of Second 
Kind. 

 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 
 لتعلي ، وتنمية المجتمعيدرك دوره كقائد في تطوير ا. 
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 االحتماالت
Probability 

 Review of the definition of probability, variables, discrete and continuous variables, 
probability distributions, distribution function, density function, expectation, moments, 
moment generating function, some discrete and continuous distributions. Normal 
distribution and relate distributions.  

 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 
 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 

 موائع
Fluids  Introduction to fluid dynamics, including some basic concepts such as fluid pressure - 

viscosity - irrotational flow and compressibility. Stream lines, vortex lines and their 
applications. Continuity equation and its applications. Equation of the motion of non-
viscous fluid (Euler's equation) and its applications Bernoulli's equation and its 
applications. The boundary conditions and the tensor of momentum. Equation of motion 
of viscous liquids (Navier-Stokes equation) and the corresponding boundary conditions. 
Exact solutions of Navier- Stokes equations. (Poiseuille flow- Couette flow- flow through 
pipes with arbitrary cross section- flow through rotating annulus). The boundary layer 
theory and its applications. 

 بنك المعرفة وشبكات التواصل : ع بين ا يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   وم
 االجتماعى

 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 
 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 

برمجيات للتطبيقات 
 الرياضية واالحصائية

Mathematical and 
Statistical 
packages 

 Introduction to mathematical computer packages (Mathematica, MAPLE,…) and Statistical 
computer packages (SPSS, Minitab,…). 

 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
  واالتصاالت في اجراء البحو  العلميةُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات. 
 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

النظرية الكهرومغناطيسية 
(6) 

Electromagnetic 
Theory (1) 

 

 Electrostatic fields- Coulomb's law-The electric potential- Gauss's theorem of 
electrostatic – Poisons and Laplac's equation . Boundary conditions at the interface-Lines 

of force-Equipotential surfaces – The electric dipole- Linear quadruple. - General 
theorems of electrostatics, Equipotential surfaces, Green's equivalent stratum, The 
uniqueness theorem.  The electrostatic energy. The general solution of Laplace's 

equation ( In Cartesian coordinates, In spherical coordinates, In cylindrical coordinates)  
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه.. 

 ميكانيكا الجسم الجامد
Rigid Body 
Mechanics 

 Motion of rigid body in the space using spherical and cylindrical polar coordinates 
 - Moments of inertia. A general introduction on the field of the rigid body dynamics. 

Equation of motions of a rigid body (The translation and rotational motion, Euler’s 
equation, motion of a symmetrical top of a rigid body moves in a gyroscopic motion). 

Applications on the pure rolling of a rigid body. Elliptic integrals and their uses in solving 
the integrated problems of a rigid body. First integrals of a rigid body. The conservation 

systems. The integrated cases of the rigid body. 
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
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 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 
 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 

 هندسة تفاضلية
Differential 
geometry 

 Study of a curved regular arc - curvature - torsion - different surface images - regular 
mapping  between surfaces - geodesics in the Euclidean space - Jordan arc - Leeuville 
base - Green surface theory - Gauss base - Bonnet - some applications 

 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 
  المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نيةُيوتف بفاعلية تكنولوجيا. 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 

 نظرية الرسم البياني
Graph theory 

 An Introduction to Graphs, Trees and Connectivity, Euler Tours and Hamiltonian Cycles, 
Matching, Planar Graphs, Coloring, Directed Graphs, Networks. 

 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 

 نظرية الحلقات و الحقول
The rings and 
fields theory 

 Rings, Integral domains and  fields, Characteristic of a ring, generating sets , and 
principal ideals, Ideals in a ring quotient rings using given, Prime and maximal ideals in a 
ring, Quotient rings, Homeomorphisms. Field of quotients of an integral domain, Rings of 
polynomial, Principal ideal domains, Factorization in domains. 

   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 

 بحوث عمليات
Operations 
Research 

 An introduction to decision-making science that includes its origin and importance and 
basic concepts in the general formulation of mathematical programming and types of 
mathematical programming and includes linear programming, correct linear programming 
and non-linear programming.- geometry and algebra of linear programming and includes 
convex groups and the level above and half the space and cone of the polygon and The 
marginal points and the geometrical solution.- The initial simplex method for solving 
linear programming and includes the basic concepts of the simplex algorithm.- Special 
cases: None of uniqueness solution- the infinite target function- the state of the irregular 
solution.- The solution of linear programming in a two-stage manner when it has clear 
nonlinear solution-  The dual simplex method. The improved simplex method- The basic 
theory of duality and sensitivity analysis 

 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 

 تحليل دالي
Functional 
analysis 

 Linear spaces, non-correlation, linear transformations and transitions are integral and 
metric spaces. Standard and Completion Spaces - Banach Spaces - Continuity - 
Homeomorphisms. Double spaces, reflexive spaces, inner product spaces- Hilbert space, 
orthogonal groups - projections 

 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 
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 نظرية االضطراب
Perturbation 

theory 

 A general introduction to the basic concepts in the perturbation theory: Expansions, 
gauge functions, order symbols, and asymptotic series and expansions. Algebraic and 
transcendental equations: Quadratic equations, cubic equations, higher order equations 
and transcendental equations. Integrals: Expansion of integrands, integration by parts, 
Laplace's method and method of stationary phase. Exact solution. Straightforward 
expansion. The methods of Lindstedt-Poincare'  technique.  Renormalization method. 
Multiple time scale technique. Frequency expansion method. 

 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 
 خريشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآل. 
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 

 هندسة جبرية
Algebraic 
geometry 

 Euclid Geometry postulates (four + fifth axiom parallelism) - Hilbert engineering axiom - 
Falling axiom - order axiom - separation axiom – continuity axiom - definition of normal 
geometry - external angle theory of a triangle - the proof of a Escari gender theorem –
sum of triangle angles Less or equal to 180 - Types of geometry - Triangle deflection - 
Quadruple dielectric properties - Escari hypotheses – the proof  of formulas equivalent to 
the Euclid axioms 

 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 
 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 

 تحليل احصائي
Statistical analysis 

 Introduction to sampling theory. Normal distribution and related distributions, testing 
hypothesis, ANOVA, simple linear regression, simple linear correlation. 

 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 

 ميكانيكا الكم
Quantum 

mechanics 
 The Basic Concepts of Quantum Mechanics.  Conservation Laws in Quantum Mechanics. 

Schrödinger’s Equation.  Some Applications of Schrödinger’s Equation. Perturbation 
Theory. Dirac notation of quantum mechanics (Ket vector- Bra vector- scalar product).  
Linea operator- Hermitian operator. Mean value of an observable. Heisenberg uncertainty 
principle. Some general operator theorems. 

 ء ا مور، والمجتمع المحلييبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأوليا. 
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 

 رياضيات حيوية
Biomathematics 

 The concept of biomathematics (importance and applications). General theory of stress 
and rate of strain. Revision on Navier-Stokes equations and its applications for (blood 
flow, Cardiovascular system, flows in Kidney, small, and Large intestine). The Energy 
equation for steady and unsteady systems. Dimensional and dimensionless analysis 
(dimensionless parameters and similarity of flows) Unsteady laminar flow of viscous fluids 
(model of blood and related diseases) flows through different shapes of channels as 
models for (blood vessels and different shapes in engineering applications). Boundary 
layer theory and its applications in engineering processes and industry.  

 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
  بنك المعرفة وشبكات التواصل : بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا يتعامل
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 االجتماعى
 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 

النظرية 
 (6)الكهرومغناطيسية

Electromagnetic 
Theory (2) 

 Constant magnetic field (how it arises – Faraday’s, ampere, Bio-Savart ... laws – Energy 
stored in magnetic field - vector magnetic potential). Maxwell's equations. 
Electromagnetic waves. Hertz solution for electrical and magnetic field equations 
(Hertzian oscillations). Boundary value problems (boundary conditions of magnetic and 
electrical fields). Reflection and refraction on the boundary surface between two media 
and the law of Snell. General solution of wave equations (in Cartesian- Cylindrical- 
Spherical coordinates). Waveguide. 

 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 

 تحليل مركب
Complex analysis 

 Complex numbers - complex functions: some complex functions - Limits - continuity – 
derivatives , analytical functions in a complex variable - Cauchy - Riemann equations  - 
power series - Laurent series - The analytic functions - Integration in Complex pace, 
Cauchy Theory of Integration, Cauchy Integrations. The residue theory and its 
applications to find complex integration - The applications of the residual theory to find 
real integrations. 

 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
  بأداءاته الم نيةُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة. 
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 

 النظرية النسبية
Theory of 
Relativity 

 Principles of the theory of relativity, appearance and evolution. Special Relativity theory 
and the idea of general relativity theory. Galileo transformations – Lorentz transformations 
and their Applications. Relative mechanics and some of its applications (Lagrange 
Equations and Hamilton Equations). Minkowski space, relevance, and compatibility with 
the principles of Einstein's theory of relativity and applications. Applications in dynamic 
electromagnetism and nanoparticles in mass. Tensors analysis - Cronker Delta – Tensors 
algebra. Geodesic curves - Introduction to general relativity 

 ة للتعل ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلف.. 
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 

 ديناميكا االوساط المتصلة
Dynamics of 

continuous media 

 Tensors ( its derivative and applications). Analysis of tensors Transformation laws for 
Cartesian tensors. Matrix and tensors- Analysis of stress- Cauchy’s stress principle- 
The stress vector- The stress tensor. Stress tensor symmetry- Stress transformation 
laws- Principle stresses and stress invariants- Maximum and minimum shear stress 
values- Deviator and spherical stress tensors. Deformation and strain. Motion and flow- 
Velocity and acceleration- Rate of deformation and vorticity tensors- Equilibrium 
equation- Moment of momentum (Angular momentum) principle. 

 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
  وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفةيدرك. 
 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 
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 خوا  مادة متمكع معرفيا مع  خواص مادة وحرارة
  حركة الموائع  -ال يدروديناميكا –الشعرية التوتر اللطحي والخاصية  –المرونة ومعامالت ا  –تحليل االبعاد وتطبيقات ا

 .االنتشار والضغط ا لموزي -اللزوجة –ومعادلة برنولى وتطبيقاته العملية 
 حراره 
  الترمومترات ومقاييس درجة الحرارة  -المكافئ الميكانيكي للحرارة  -مقدمة ومف و  الحرارة ودرجة الحرارة واالتزاع الحرارى

االج ادات الحرارية  -الللوك الشاذ للماء -التمدد الحرارى وتطبيقاته -تحوالت الحالة:) المواد تأفير الحرارة على  –
 (العزل الحرارى للمباني والتوصيل الحرارى: )ميكانيكية انتقال الحرارة -( وتغير اللوع

 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
 الم نية ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته. 

 ك ربية ومغناطيلية متمكع معرفيا مع  كهربية ومغناطيسية
  التيار الك ربي -المكففات  -الج د الك ربي وتطبيقاته المختلفة -قانوع جاوس –المجال الك ربي  -قانوع كولو- 

 -المجال المغناطيلي والتأفير المغناطيلي للتيار -الدوائر الك ربية وتحليل ا   - -المقاومة النوعية -المقاومة الك ربية 
 .  متحركةتأفير المجال المغناطيلي على الشحنات ال

 تيار متردد 
 المفاعلة اللعو ة  -لعة المكففات -المفاعلة الحف ية والدوائر –الح  الذاتي  -الدالة الجيبية للموجه -توليد التيار المتردد

 -المرشحات  -دوائر الرنيع -طور التيار المتردد -القوى في دوائر التيار المتردد -دوائر التيار المتردد -لمكفف
 اد المركبة في دوائر التيار المترددالتخدا  االعد

 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 

 6كيمياء عامة 
 (عضوية+العضوية)

 متمكن معرفيا من : 
 درالة  -تدرا الخوا  العامة للعناصر مع خالل جدول مندليف  -درالة وصفية للجدول الدوري  :كيمياء ال عضوية

قوانيع للوك الغازات  -( صلبة ولائلة و ازية)حاالت المادة  النتريات لتفلير تكويع الروابط فى المركبات المختلفة
كيمياء الجزيئات البيولوجية . ب درجة االمتزااتصنيف المحاليل حل -اشتقاق قوانيع الغازات  -ونترية الحركة للغازات 

الرئيلية ، الملارات البيولوجية مع حي  الديناميكا الحرارية، والكيمياء، وتنتي  آليات عمل البروتيع وتطبيق هذه 
 الم ارات في ف   ملارات التخليق الحيوي

 التفاعالت التي تميز المجموعات  -خصائ  وتفاعالت ال يدروكربونات ا ليفاتية وا روماتية  :كيمياء عضوية
القدرة على اجراء التحويالت الكيميائية وتحديد أهمية المواد الخا  لصناعة  -الوتيفية الفعالة للمركبات المختلفة

 .الكيماويات العضوية
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
 لمعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلميةُيوتف نمكانات تكنولوجيا ا. 

 
 تخصص اللغة العربية وآدابها( ابتدائى)تعريف المقررات التخصصية فى برنامج الليسانس فى األداب والتربية ( 11)مادة 

 
 الخريجتوصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات  اسم المقرر

 المكتبة العربية

 التعتتتترف علتتتى التتتترا  العربتتتي ا دبتتتتي واللغتتتوي ، متتتع ختتتالل درالتتتتة أم تتتات الكتتتتب والمصتتتتادر  متتتتمكع معرفيتتتا متتتع
 .التي تزخر ب ا المكتبة العربية

 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
  بنك المعرفة وشبكات التواصل : تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا يتعامل بم ارة مع أدوات

 االجتماعى

 مدخل إلى األدب العربي
 ا دب العربتتتتي فتتتتي عصتتتتوره المختلفتتتتة شتتتتتعرا ونفتتتترا ، متتتتع نلقتتتتاء الضتتتتوء علتتتتى أبتتتترز التتتتتتواهر  متتتتتمكع معرفيتتتتا متتتتع

 .بالقضايا واالتجاهات التي تمفله والقضايا ا دبية عبر عصور ا دب المختلفة ، وربط الن  ا دبي
 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 
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 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 

مىىىىىدخل إلىىىىىى البال ىىىىىة 
 العربية

 مالحتتتتات التتتتى النتريتتتات ختتتالل العصتتتتور المختلفتتتة ، ودرالتتتتة مف تتتو  البال تتتة وتطورهتتتتا متتتع ال متتتتمكع معرفيتتتا متتتتع
التعريتتتتتف بتتتتتالتواهر البال يتتتتتة فتتتتتتي وتقلتتتتتي  البال تتتتتة نلتتتتتى علوم تتتتتا الفالفتتتتتة ، و . بعتتتتتا المصتتتتتادر التتتتتتي تمفتتتتتل ذلتتتتتك 

 .  الن  العربي القدي  ، وتحديد مصطلحات هذه التواهر مع خالل نصو  أدبية مختارة
  م نيةيشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل. 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 

 مدخل إلى النقد العربي
 ومعرفتتتتتتة اتجاهاتتتتتتته وقضتتتتتتاياه الرئيلتتتتتتة عبتتتتتتر العصتتتتتتتور التعريتتتتتتف بالنقتتتتتتد لغتتتتتتة واصتتتتتتتطالحا  متتتتتتتمكع معرفيتتتتتتا متتتتتتع ،

 . المختلفة
 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 
  بمرونة بيع الملارات الم نيةيمتلك االلتعداد لالنتقال. 

 (6)عروض
 التعريتتتتف بعلتتتتت  العتتتتتروا ، وكيفيتتتتة الكتابتتتتتة العروضتتتتتية ، ودرالتتتتة بعتتتتتا البحتتتتتور الشتتتتتعرية ،  متتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع

 .مع معرفة بعا الزحافات والعلل الموجودة ب ا
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 
  التعلي ، وتنمية المجتمعيدرك دوره كقائد في تطوير. 

 (6)عروض
 درالتتتتة البحتتتتور الشتتتعرية ، وتعريتتتتف القافيتتتتة وحروف تتتا وأنواع تتتتا وعيوب تتتتا ، ودرالتتتة التجديتتتتد فتتتتي  متتتتمكع معرفيتتتتا متتتع

 موليقى الشعر وصوه
 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 
  قبل المتعلميع ، وزمالئهيجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع. 

 األدب الجاهلي

 تتتتتتاريخ ا دب العربتتتتتي قبتتتتتتل اإللتتتتتال  ، والعوامتتتتتتل التتتتتتي أفتتتتترت فتتتتتتي ا دب الجتتتتتاهلي ، وأبتتتتتترز  متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتتع
قضتتتتتاياه وخصائصتتتتتته الفنيتتتتتتة ، والوقتتتتتوف علتتتتتتى شخصتتتتتتياته ا دبيتتتتتتة متتتتتع شتتتتتتعراء ونتتتتتتافريع متتتتتع درالتتتتتتة نمتتتتتتاذا متتتتتتع 

 .نبداع   ا دبي الشعري والنفري
  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع يلتز. 
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 

علىىىىىم )بال ىىىىة عربيىىىىىة 
 (البيان

 ومجتتتتاز عقلتتتتي ومرلتتتتل ، ويبتتتتترز مصتتتتطلم البيتتتتاع وموضتتتتوعاته ، متتتتع تشتتتتبيه والتتتتتعارة وكنايتتتتة  متتتتتمكع معرفيتتتتا متتتتع
 .أفرها في جماليات التعبير ا دبي ، مع خالل تحليل بعا النصو  في ضوء قواعد عل  البياع

 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 

علىىىىىم )بال ىىىىة عربيىىىىىة 
 (البديع

 البتتتديع ودرالتتتة أهتتت  أشتتتكاله اللفتيتتتة والمعنويتتتة ، متتتع التركيتتتز علتتتى معالجتتتة بعتتتا  مف تتتو  علتتت  متتتمكع معرفيتتتا متتتع
النصتتتتتو  متتتتتع زاويتتتتتتة البتتتتتديع ، والتعتتتتترف علتتتتتتى التتتتتتواهر اإليقاعيتتتتتة التتتتتتتي تولتتتتتدها ا شتتتتتكال البديعيتتتتتتة فتتتتتي التتتتتتن  

 .ا دبي
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 

علىىىىىم )بال ىىىىة عربيىىىىىة 
 (المعاني

 د وأحواله : مباح  عل  المعاني  متمكع معرفيا مع الفصل _ القصر _اإلنشاء وأنواعه_الخبر وأ راضه -اإللنا
 .اإليجاز واإلطناب والملاواة_ والوصل

 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 

 األدب اإلسالمي واألموي
 تتتتتاريخ ا دب العربتتتتتي فتتتتتي عصتتتتر اإللتتتتتال  وعصتتتتتر بنتتتتي أميتتتتتة شتتتتتعرا ونفتتتترا ، وأهتتتتت  القضتتتتتايا  متتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع

 . ا دبية في تلك الحقبة ، مع درالة تراج  لبعا أعالمه ، ونماذا منتقاة مع شعره ونفره
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 
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 (6)أدب عباسي
 ويتنتتتتتتتتاول التتتتتتتتتأفير الليالتتتتتتتتي ( ه663_ه366)درالتتتتتتتتة ا دب العربتتتتتتتتي فتتتتتتتتي الفتتتتتتتتترة متتتتتتتتع  متتتتتتتتمكع معرفيتتتتتتتتا متتتتتتتتع ،

 .واالجتماعي في ا دب العبالي شعره ونفره ، وأه  فنونه الشعرية والنفرية ، وتراج    برز أعالمه
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 

 (6)أدب عباسي

 فتتتتتتتتي المتتتتتتتترحلتيع البوي يتتتتتتتتتة ( ه252_ه 663)درالتتتتتتتتة ا دب العربتتتتتتتتي فتتتتتتتتي الفتتتتتتتتترة متتتتتتتتع  متتتتتتتتتمكع معرفيتتتتتتتتا متتتتتتتتع ،
الفتتتتتتترة شتتتتتتعرا ونفتتتتتترا ، والوقتتتتتتوف علتتتتتتى أهتتتتتت  قضتتتتتتاياه وأبتتتتتتترز واللتتتتتتلجوقية ، وتقتتتتتتدي  نمتتتتتتاذا منتقتتتتتتاه متتتتتتع أدب هتتتتتتذه 

 .أعالمه
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 

 أدب أندلسي
 بالكشتتتتف عتتتتع الخصتتتتتائ   ا دب العربتتتتي منتتتتتذ فتتتتتم ا نتتتتدلس حتتتتتى لتتتتقوط  رناطتتتتتة ، ويعنتتتتى متتتتتمكع معرفيتتتتا متتتتع

 .الفنية ل دب ا ندللي ، ودرالة نصو  أدبية مختارة مع أدب هذه الفترة
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 

 نقد عربي قديم
 

 كمتتتتا يتتتتدرس أبتتتترز القضتتتتايا  ومملفتتتتات   وأبىىىىرز نقىىىىاد العىىىىرب القىىىىدامىنشتتتتأة النقتتتتد ا دبتتتتي،  متتتتمكع معرفيتتتتا متتتتع ،
الطبتتتتع والصتتتتتنعة  -القتتتتدي  والحتتتتتدي   -اللتتتترقات الشتتتتتعرية –اللفتتتتتت والمعنتتتتى: والمصتتتتطلحات النقديتتتتة القديمتتتتتة مفتتتتل 

 \.اإلعجاز القرآني  -عمود الشعر  -
 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 
   الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل ٌيقو.. 

 تحليل النصوص األدبية
 مجموعتتتتتتة متتتتتع النصتتتتتتو  ا دبيتتتتتتة ، التتتتتتتي تمفتتتتتتل فنونتتتتتا واتجاهتتتتتتات أدبيتتتتتتة متنوعتتتتتتة ، ب تتتتتتدف  متتتتتتمكع معرفيتتتتتتا متتتتتتع

 .بالموازنةقراءت ا وف م ا وتحليل ا وتذوق ا ، تبعا لمناهج واتجاهات نقدية مختلفة ، مع العناية 
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 

 أدب مصر اإلسالمية

 ا دب العربتتتتي شتتتعرا ونفتتترا فتتتي مصتتتتر ، منتتتذ بدايتتتة الفتتتتم اإللتتتتالمي ل تتتا وحتتتتى بدايتتتة العصتتتتر  متتتتمكع معرفيتتتا متتتع
المصتتتتري متتتتع لتتتتمات تمفتتتتل البيئتتتتة المصتتتترية المحليتتتتة فتتتتي ع تتتتد  الحتتتدي  ، حيتتتت  التعتتتترف علتتتتى متتتتا يحملتتتته ا دب

 .الفاطمييع ، وا يوبييع ، والعفمانييع ، والمماليك: كل مع 
 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 

 (شعر)أدب عربي حديث 
 دي  ، متتتتع مطلتتتع القتتترع التالتتتتع عشتتتر حتتتتتى مطلتتتع القتتتترع العشتتتريع ، متتتتع الشتتتعر العربتتتتي الحتتت متتتتمكع معرفيتتتا متتتتع

 .حي  تواهره الفنية ومدارله ا دبية ، مع خالل نصو  أدبية مختارة ، مع التعريف ببعا الشعراء
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 

 (نثر)أدب عربي حديث 
 النفتتتتتتر العربتتتتتتي الحتتتتتتدي  ، فتتتتتتي القتتتتتترنيع التالتتتتتتع عشتتتتتتر والعشتتتتتتريع ، متتتتتتع حيتتتتتت  خصائصتتتتتتته  متتتتتتتمكع معرفيتتتتتتا متتتتتتع

 .ولماته الفنية ، مع خالل نصو  مختارة ، مع التعريف ببعا ا دباء
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلميةُيوتف نمكانات. 

 نقد أدبي حديث
 

 درالتتتتتة االتجاهتتتتتات ا دبيتتتتة النقديتتتتتة المتنوعتتتتتة ، منتتتتتذ ن ايتتتتتة القتتتترع التالتتتتتع عشتتتتتر حتتتتتتى ن ايتتتتتة  متتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع
 . القرع العشريع ، وما في ذلك مع تأفر بالفللفات والنتريات النقدية ا وربية 

  بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتيتواصل. 
  بنك المعرفة وشبكات التواصل : يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا

 االجتماعى
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 علوم القرآن
 التتتتتتوحي وألتتتتتتباب النتتتتتتزول ، والمكتتتتتتتي : الموضتتتتتتوعات المتصتتتتتتلة بعلتتتتتتو  القتتتتتترآع ، متتتتتتع حيتتتتتت   متتتتتتتمكع معرفيتتتتتتا متتتتتتع

 .  والمدني ، والقراءات والنلخ ، وجوانب اإلعجاز في القرآع الكري 
 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 
  ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلييبني عالقات نيجابية مع زمالئه. 

 فقه العبادات
 أركتتتتاع العبتتتتادات اإللتتتتالمية متتتتع ط تتتتارة وصتتتتالة وزكتتتتاة وصتتتتو  وحتتتتج ، كمتتتتا يتنتتتتاول حكمت تتتتتا  متتتتتمكع معرفيتتتتا متتتتع

 .دوع الدخول في الخالفات الفق ية
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
  بصفة ملتمرةينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة. 

 فقه المعامالت
 المعتتتتتامالت متتتتتتع الناحيتتتتتتة االقتصتتتتتادية واالجتماعيتتتتتتة ، والعالقتتتتتتات الدوليتتتتتة ، والحتتتتتتدود والقتتتتتتي   متتتتتتمكع معرفيتتتتتتا متتتتتتع

 .اإللالمية التي تميز حياة الملل  وبخاصة الحرية والملاواة والتلامم والعمل
 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 
  لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نيةيمتلك االلتعداد. 

 علوم الحديث
 علتتتتتت  الحتتتتتدي  روايتتتتتة ودرايتتتتتتة ، وأهتتتتت  مصتتتتتطلحاته ، وكتتتتتتب ا حاديتتتتتت  اللتتتتتتة ، كمتتتتتا يتنتتتتتتاول  متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع

 .درالة نصو  مختارة مع ا حادي  النبوية الشريفة
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 
 كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع يدرك دوره. 

 قضايا إسالمية معاصرة 
 نمتتتداد الطتتتتالب بالمفتتتتاهي  والمصتتتطلحات الضتتتترورية ، والمعتتتتارف اللتتتلوكية المتعلقتتتتة بالقضتتتتايا  متتتتمكع معرفيتتتتا متتتتع

 .المعاصرة التي تواجه المجتمع اإللالمي والفرد الملل  
  ندارة التغيير ، وتحقيق التميزيشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في. 
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 

 تفسير وتجويد
 أحكا  التجويد مع قلقلة ومد و ع وتفخي  وترقيق ، وتفلير بعا لور القرآع الكري  متمكع معرفيا مع. 
 تعامالته مع المتعلميع والمعنييع يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في. 
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 

 عقيدة

 مف وم تتتتتا، موضتتتتتوعات ا، مصتتتتتادرها، خصائصتتتتت ا، وأهتتتتتداف ا، : التعريتتتتتف بالعقيتتتتتدة اإللتتتتالمية  متتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع
ملتتتتائله وقضتتتتاياه ، وعوامتتتتل نشتتتتأته وتطتتتتوره ، وأصتتتتوله متتتتتع تعريفتتتتته، : يتنتتتتاول متتتتدخال نلتتتتى درالتتتتة علتتتت  الكتتتتال كمتتتتا 

القتتتترآع الكتتتتري  واللتتتتتنة النبويتتتتة الصتتتتتحيحة، ومتتتتن ج الفاللتتتتتفة المتكلمتتتتيع فتتتتي بعتتتتتا القضتتتتايا، ولمحتتتتتة تاريخيتتتتة عتتتتتع 
 .بدء ت ور الفرق اإللالمية

 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
  المتعلميعينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى. 

 مفاهي  وم ارات توتيف الدراما وملر  الطفل فى التعل  مع حي  ا همية وا هداف والتطبيقات متمكع معرفيا مع  دراما ومسرح طفل
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 

مهارات حركية 
 وموسيقية

 مفاهي  وم ارات توتيف الم ارات الحركات البدنية والموليقية فى التعل  مع حي  ا همية  متمكع معرفيا مع
 وا هداف والتطبيقات

 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 

 توتيف الم ارات اليدوية والفنية فى التعل  مع حي  ا همية وا هداف والتطبيقات مفاهي  وم ارات متمكع معرفيا مع  مهارات يدوية وفنية
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 

ا ع والوقوف على الدروس الملتفادة مع تعرف الطالب على تاريخ مصري منذ محمد على وحتى  متمكع معرفيا مع  تارريخ مصر  المعاصر
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 الخريجتوصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات  اسم المقرر
 معرفة التاريخ

 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 

 الخصائ  الجغرافيا لمصر مع حي  المناخ والتضاريس والمال  العامة متمكع معرفيا مع  جغرافيا مصر
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل.  

 المعارف والمفاهي  التى تحدد طبيعة أدب الطفل وأمفلة عليه وكيفية توتيفه فى التعل  متمكع معرفيا مع  أدب أكفال
 بتخصصهعرف الملتجدات ذات العالقة تي 
 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 

 مف و  التفكير النقدى والاليبه وأهميته وأدواته وكيفية تقيمه وتطبيقه متمكع معرفيا مع  التفكير النقدى
 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 
   الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل ٌيقو.. 

التطبيقات الحياتية 
 لألحياء

 المفاهي  ا الالية فى عل  ا حياء وتطبيقات فى مختلف المجاالت متمكع معرفيا مع 
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 

التطبيقات الحياتية 
 للكيمياء

 المفاهي  ا الالية فى عل  ا حياء وتطبيقات فى مختلف المجاالت متمكع معرفيا مع 
 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 

التطبيقات الحياتية 
 الفيزياء

 ا الالية فى عل  ا حياء وتطبيقات فى مختلف المجاالتالمفاهي   متمكع معرفيا مع 
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 

 
 اإلنجليزية وآداب اتخص  اللغة ( ابتدائى)تعريف مقررات التخص  فى برنامج الليلانس فى ا داب والتربية ( 99)مادة 

 
 توصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات الخريج اسم المقرر

 استماع و تحدث
(6) 

 يتعتتتتترف الطالتتتتتب علتتتتتى أهتتتتت  م تتتتتارات التحتتتتتد   و ألتتتتتس التواصتتتتتل الشتتتتتفوي وم اراتتتتتته، كمتتتتتا  متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع
يتتتتتتدرب . باللغتتتتة االنجليزيتتتتتة متتتتتع ختتتتالل بعتتتتتا التطبيقتتتتات للتتتتتتدريب علتتتتى التحتتتتتد يتعتتتترف علتتتتتى متطلبتتتتات اإللقتتتتتاء 

االلتتتتتتماع وف تتتتت  مقتطفتتتتتات شتتتتتف ية متتتتتع ختتتتتالل االلتتتتتتماع نلتتتتتتى  الطتتتتتالب فتتتتتي هتتتتتذا المقتتتتترر ايضتتتتتا علتتتتتى م تتتتتارات
 .مقتطفات ملجلة

 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلميةُيوتف نمكانات. 

 أساسيات القراءة

 يتعتتترف الطالتتتتب علتتتى التتتتراتيجيات و م تتتارات  القتتتراءة، كمتتتتا يتعتتترف علتتتى الفتتترق بتتتيع القتتتتراءة  متتتتمكع معرفيتتتا متتتع
 .اللريعة والقراءة التفصيلية

 المعلومات واالتصاالت يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا. 
  بنتتتتتك المعرفتتتتتة وشتتتتتبكات التواصتتتتتل: يتعامتتتتل بم تتتتتارة متتتتتع أدوات تكنولوجيتتتتتا المعلومتتتتتات واالتصتتتتتاالت   ومتتتتتع بين تتتتتا 

 االجتماعي

 مقدمة
 في

 القصة

 يتعتتتترف الطالتتتتب بتتتتالنفر وأشتتتتكاله وتاريختتتته فتتتتي اللغتتتتة اإلنجليزيتتتتة ومصتتتتطلحاته ا دبيتتتتة وتحديتتتتتد  متتتتتمكع معرفيتتتتا متتتتع
 .الن  ا دبي النفري بالتحليل والتطبيق العملي مع خالل درالة بعا النصو وتعريف عناصر 

 لتكامل بيع المجاالت المختلفة  .يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق ا
 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 
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 توصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات الخريج اسم المقرر

 قواعد
 و تدريبات لغوية

  يتعتتتتتترف الطالتتتتتب علتتتتتى أهتتتتتت  قواعتتتتتد النحتتتتتو والصتتتتترف اإلنجليتتتتتتزي باإلضتتتتتافة نلتتتتتي  التراكيتتتتتتب  معرفيتتتتتا متتتتتعمتتتتتتمكع
 .ا لالية في اللغة اإلنجليزية و العبارات االلمية و الترفية و ا زمنة المختلفة

 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
  ملتمرةينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة.  

 مقدمة
 في

 الدراما

 يتعتتتترف الطالتتتب علتتتى مف تتتو  الملتتتترحية و لتتتمات ا المميتتتزة كلتتتوع أدبتتتتي يختلتتتف عتتتع الروايتتتتة و  متتتتمكع معرفيتتتا متتتع
الشتتتتتتعر، كمتتتتتتتا يتعتتتتتتترف الطالتتتتتتب علتتتتتتتى عناصتتتتتتتر التتتتتتن  الملتتتتتتترحي المختلفتتتتتتتة كاللغتتتتتتة و الشخصتتتتتتتيات و ا فكتتتتتتتار 

 .الملرحية كمفال الرئيلية  وطريقة تحليل ا  مع خالل درالة بعا ا عمال
 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 

 (6)صوتيات 
 

 يكتلتتتتتتب الطالتتتتتب المعتتتتتتارف والمفتتتتتتاهي  ا لالتتتتتية فتتتتتتى علتتتتت  الصتتتتتتوتيات ابتتتتتتداء متتتتتتع لتتتتتتمات  متتتتتتمكع معرفيتتتتتتا متتتتتع
يتتتتتتعل  الطتتتتتالب بعتتتتتد . الج تتتتاز الصتتتتتوتي ومكوناتتتتتته ووتيفتتتتته، كمتتتتتا  يتعتتتتترف علتتتتى ا صتتتتتوات اللتتتتتاكنة و المتحركتتتتة

تصتتتتنيف ا صتتتتوات بنتتتتاًء علتتتى مكتتتتاع وطريقتتتتة النطتتتتق وحالتتتة الحبتتتتال الصتتتتوتية متتتتا  متتتتتمكع معرفيتتتتا متتتعذلتتتك كيفيتتتتة 
فتتتتت  يتتتتتدرب الطتتتتالب علتتتتى التنلتتتتتاخ الكلمتتتتات والجمتتتتل بالتتتتتخدا  الرمتتتتتوز . ذا كتتتتاع الصتتتتوت مج تتتتورًا أ  م مولتتتتًا ن

 . الصوتية 
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 

 مدخل
 إلى 
 النقد 

 الطالتتتتتب علتتتتتى مف تتتتتو  النقتتتتتد ا دبتتتتتي و أهتتتتت  المصتتتتتطلحات المتعلقتتتتتة بالنقتتتتتد ا دبتتتتتتي يتعتتتتترف  متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع
المتلتتتق ، وعالقتتتتة ،العمتتتتل ’ المملتتتف) ويركتتتتز المقتتترر  علتتتتى نبتتتراز المتغيتتتترات أ لالتتتية فتتتي النقتتتتد   والفتتتروق بين تتتا،

تجاهات  مع خالل نبراز النقاد والمنتريع الفعاليع في تاريخ ومجاالت النقد ا دبي و ( العمل بالواقع  .اا
 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 

 مبادىء الترجمة
 يتعتتتترف الطالتتتتب علتتتتى أهتتتت  مبتتتتتاد  الترجمتتتتة متتتتع ختتتتالل ترجمتتتتة عتتتتدة نصتتتتو  فتتتتي مجتتتتتاالت  متتتتتمكع معرفيتتتتا متتتتع

 .نجليزية ، كما يكتلب الطالب المفاهي  ا لالية عع المقارباتشتى مع و نلي اإل
 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 

 مبادىء الكتابة
 يتعتتترف الطالتتتتب علتتتتى أهتتت  مبتتتتاد  و م تتتتارات و مراحتتتل الكتابتتتتة، كمتتتتا يتعتتترف علتتتتى مكونتتتتات  متتتتمكع معرفيتتتتا متتتتع

 .الجملة و أنواع الجمل و العبارات و كيفية التخدا  عالمات الترقي  
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 

 مدخل 
 إلى 
 الشعر

 يتعتتتترف الطالتتتتب علتتتتى أنتتتتواع المفتتتتتاهي  البال يتتتتة ولتتتتمات ا، كمتتتتا يتعتتتترف علتتتتى أشتتتتكال الشتتتتتعر  متتتتتمكع معرفيتتتتا متتتتع
 . المختلفة ويوضم االختالف بين ا و  على كيفية تحليل النصو  الشعرية المختلفة

 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 

 
 توصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات الخريج اسم المقرر

 استماع
 و تحدث

(6) 

 تطتتتتوير م تتتتارات التحتتتتد  لتتتتدى الطتتتتالب، متتتتع التركيتتتتز علتتتتى المحادفتتتتات اليوميتتتتة و التعليمتتتتات  متتتتمكع معرفيتتتتا متتتتع
والطلبتتتتتتتات، والوصتتتتتتتف، وتقتتتتتتتدي  االعتتتتتتتتذارات واالقتراحتتتتتتتات  و يتتتتتتتت  تتتتتتتتدريب الطتتتتتتتالب أيضتتتتتتتا علتتتتتتتى و التوجي تتتتتتتات، 

االلتتتتتتتماع و الوصتتتتتتتول التتتتتتى التتتتتتتتدالالت والتتتتتتتنتاجات، وااللتتتتتتتتماع للمواقتتتتتتف، وااللتتتتتتتتماع نلتتتتتتى ا لتتتتتتتئلة والتتتتتتتردود 
 .وادراك المعلومات  وتحديدها

 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى لالعم ألاليات. 

يتعرف الطالب  باالتجاهات ا دبية للقرع الفامع عشر مع خالل الروايات المقترحة لعدد مع  متمكع معرفيا مع  (6)قصة 
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 توصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات الخريج اسم المقرر
الن  على الملتوى اللطحي للمعنى و الملتوى الخفي، و  الروائييع مفل تشارلز ديكنز و توماس هاردي، و يحلل

 .أدبياً ينقد العمل الروائي نقدا 
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 

 علم الصرف و التراكيب
 و أنواع اللواحق مع اشتقاقية نلى (  لواحق -لوابق -جذور)مف و  الوحدة الصرفية و أنواع ا  متمكع معرفيا مع

 .    صرفية ، و يتعرف الطالب في هذا المقرر بنتا  االشتقاق و نتا  الصرف في اللغة اإلنجليزية
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية تلفةالمخ: ا نشطة يوتف. 

 (6)دراما 

 يتعتتتتتترف الطالتتتتتتب علتتتتتتى لتتتتتتمات و عناصتتتتتتر الملتتتتتتر  الكاللتتتتتتيكي متتتتتتع ختتتتتتالل درالتتتتتتة عتتتتتتتدة  متتتتتتتمكع معرفيتتتتتتا متتتتتتع
، كمتتتتتتتا  نصتتتتتتو  ملتتتتتتترحية و التعتتتتتتترف علتتتتتتتى الخلفيتتتتتتتة االجتماعيتتتتتتتة و الليالتتتتتتية التتتتتتتتي يعكلتتتتتتت ا النلتتتتتتتيج التتتتتتتدرامي

 .على ا للوب ا دبي لملرحيات شكلبيريتعرف 
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 

 (6)قراءة 
 يكتلتتتتب م تتتتارات  االلتتتتتدالل  متتتتتع الحقتتتتائق و الوقتتتتائع المقدمتتتتة فتتتتي قطتتتتع القتتتتراءة و وج تتتتتات  متتتتتمكع معرفيتتتتا متتتتع

 .النتر
 العالقة بتخصصهعرف الملتجدات ذات تي 
 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 

 (6)كتابة 

 يتتتتتتدرب الطالتتتتتب علتتتتتى كتابتتتتتة مجموعتتتتتة متنوعتتتتتة  متتتتتع الجمتتتتتل صتتتتتحيحة القواعتتتتتد فتتتتتي فقتتتتترات  متتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع
رف الطالتتتتتب متنالتتتتقة و مترابطتتتتتة  باإلضتتتتتافة التتتتي تطتتتتتوير ا فكتتتتتار المنالتتتتبة و التتتتتتخدا  روابتتتتتط الجمتتتتل، كمتتتتتا يتعتتتتت

 .على مف و  الكتابة الوصفية و القصصية
 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 

 (6)صوتيات 

 ا صتتتوات المزدوجتتتة و اللتتتمات التتتتي تميزهتتتا عتتتتع طبيعتتتة و تصتتتتنيف  يتعتتترف الطتتتالب علتتتتى متتتتمكع معرفيتتتا متتتع
صتتتتي  وعمتتتتل القواعتتتتد الصتتتتوتية ويتتتتت  التطتتتترق نلتتتتى بعتتتتا أشتتتتكال تلتتتتك  االصتتتوات المتحركتتتتة، كمتتتتا يغطتتتتي المقتتتترر

 . القواعد كاإلد ا  والحذف واإلدراا
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 

 (6)شعر 

 يتتتتدرس الطالتتتتب شتتتعر القتتتترع اللتتتتادس و اللتتتابع و الفتتتتامع عشتتتر متتتتع ختتتتالل تحليتتتل عتتتتددًا متتتتع  متتتتمكع معرفيتتتتا متتتع
القصتتتتائد متتتتتأخوذة عتتتتع شتتتتتعراء عصتتتتر الن ضتتتتتة و الميتافيزيقيتتتتا و الكاللتتتتتيكية الجديتتتتدة، متتتتتع التركيتتتتز علتتتتتى اعمتتتتتال 

كممفلتتتتتتتتيع ل تتتتتتتتذه الحقتتتتتتتتب المختلفتتتتتتتتة،  لبنلتتتتتتتر و شكلتتتتتتتتبير و جتتتتتتتتوع داع و ميلتتتتتتتتتوع و درايتتتتتتتتدع و الكلتتتتتتتتندر بتتتتتتتتوب 
 .ويدرس الطالب المحتوى الفنى والتقني لتلك القصائد

 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 

 ترجمة
 (6) 

 يكتلب الطالب الم ارات الالزمة  للتغلب على المشكالت المتعلقة بالمفردات والقواعد والناتجة عع  متمكع معرفيا مع
 . االختالف الجوهري بيع اللغتيع العربية واإلنجليزية

 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 

 (6)نقد 
 يتعتتتترف الطالتتتتب علتتتى المتتتتدارس النقديتتتتة المختلفتتتة فتتتتي عصتتتتر الن ضتتتة و الكاللتتتتيكية الجديتتتتة،  متتتتمكع معرفيتتتتا متتتع

 .كما يقو  الطالب بتطبيق النتريات على أعمال شعرية و  يرها
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
  المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلميةُيوتف نمكانات تكنولوجيا. 

 



120 
 

 توصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات الخريج اسم المقرر

 (3)ترجمة 

 يتتتتتدرب الطالتتتتب فتتتي هتتتتذا المقتتتترر علتتتى ترجمتتتتة فقتتترات متنوعتتتتة ومتدرجتتتتة الصتتتعوبة متتتتع حيتتتت   متتتتمكع معرفيتتتتا متتتع
اللغتتتتتتوي وبنيتتتتتتة الكتابتتتتتة وبيتتتتتتاع االختتتتتتتالف بتتتتتتيع اللغتتتتتة اإلنجليزيتتتتتتة واللغتتتتتتة العربيتتتتتة متتتتتتع الناحيتتتتتتة التركيبيتتتتتتة  التركيتتتتتب

وكتتتذلك تتتتتدريب الطالتتتتب علتتتتى نجتتتراء المقتتتتابالت اللغويتتتتة بمتتتتا ينالتتتتب المعنتتتى والفقافتتتتة دوع نختتتتالل أو تقصتتتتير تجتتتتاه 
 .ة و االلتعاراتكما يتدرب الطالب على كيفية ترجمة التعبيرات االصطالحي. الن  ا صلي

 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
  بنك المعرفة وشبكات التواصل االجتماعى: يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا 

 (3)دراما 

 الفنيتتتة، كمتتتا يعنتتتي المقتتتترر بتنميتتتة قتتتدرة الطالتتتب علتتتى المقارنتتتتة الملتتتر  الكاللتتتتيكي و عناصتتتره  متتتتمكع معرفيتتتا متتتع
يتتتتتدرب . بتتتيع ملتتتترحيات القتتتترع اللتتتتادس و التالتتتتع عشتتتتر متتتتع ختتتالل درالتتتتة ملتتتترحيات مختتتتتارة ل تتتتذه الحقبتتتتة الفنيتتتتة

الطالتتتتب علتتتتتى المناقشتتتتة والتحليتتتتتل المتطتتتتور للحبكتتتتتة الدراميتتتتة والشتتتتتخو  وا لتتتتلوب التتتتتدرامي المتبتتتتع للتعبيتتتتتر عتتتتتع 
ي  الكتتتتتتتاب المختلفتتتتتتيع، كمتتتتتتا يقتتتتتتد  الطتتتتتتالب أدوار ملتتتتتترحية لتتتتتتبعا مشتتتتتتاهد الملتتتتتترحيات موضتتتتتتوع أفكتتتتتتار ومفتتتتتتاه

 .الدرالة
 لتكامل بيع المجاالت المختلفة  .يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق ا
 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 

 اللغةمدخل إلى علم 
 يتعتتترف الطالتتتتب علتتتتى طبيعتتتة اللغتتتتة اإلنلتتتتانية و مكونات تتتا ، كمتتتتا يتعتتتترف علتتتى مجتتتتاالت علتتتت   متتتتمكع معرفيتتتتا متتتتع

 .اللغة المختلفة و المفاهي  ا لالية في كل مجال
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 

الرومانسي و الشعر 
 الفيكتوري

 لفتتتتع الشتتتتعر الرومانلتتتتي فتتتتي القتتتترع التالتتتتع عشتتتتر وخصائصتتتته مأهتتتت  مميزاتتتتته وأشتتتت ر شتتتتعراء ا متتتتتمكع معرفيتتتتا متتتتع
تلتتتك الفتتتترة ومتتتا أفتتتر فتتتي كتابتتتات   وأفكتتتاره  متتتع درالتتتة نمتتتاذا وافيتتتة متتتع القصتتتائد التتتتي تعبتتتر عتتتع القتتترع ومدارلتتتته 

ب الفنيتتتتتة فتتتتي القصتتتتائد المقدمتتتتة لتتتتواء كتتتتاع ذلتتتتك فتتتتي نطتتتتتار كمتتتتا يعنتتتتي المتتتتن ج بدرالتتتتة الطالتتتتب للجوانتتتت. الشتتتتعرية
المعنتتتتتتى والجماليتتتتتتات اللغويتتتتتتتة أو فتتتتتتي القالتتتتتتتب التقتتتتتتديمي والقافيتتتتتتة الملتتتتتتتتخدمة ودور هتتتتتتذه العناصتتتتتتتر فتتتتتتي تكامتتتتتتتل 
القصتتتيدة ومعناهتتتتا الفنتتتتي ونوع تتتتا والغتتتترا متتتتع كتابت تتتتا وكتتتتذلك لتتتتمات القصتتتتائد التتتتتي تنتمتتتتي لتلتتتتك الفتتتتترة الزمنيتتتتة 

 .ات اواختالف ا عع لابق
 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 

مقرر تاريخ اللغة -
 اإلنجليزية

 
 تاريخ األدب-

 
 
 

 علم المعاجم-

 يتعتتتتتترف الطالتتتتتتب فتتتتتتي هتتتتتتذا المقتتتتتترر علتتتتتتى طبيعتتتتتتة اللغتتتتتتة اإلنجليزيتتتتتتة وأصتتتتتتول ا الحضتتتتتتتارية  متتتتتتتمكع معرفيتتتتتتا متتتتتتع
والتاريخيتتتتة، كمتتتتا يتنتتتتتاول المقتتتترر مراحتتتتل تطتتتتتور اللغتتتتة االنجليزيتتتتة متتتتتع العصتتتتر القتتتتدي  متتتتترورا بالعصتتتتور الولتتتتتطى 

 .نلي العصر الحدي 
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 
 ليتتتتتزي و مراحتتتتتل تطتتتتتتوره عبتتتتتر العصتتتتتور المختلفتتتتتتة، كمتتتتتا يعتتتتترف الطالتتتتتتب تتتتتتتاريخ ا دب اإلنج متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع

باللتتتتمات االدبيتتتتة و الخصتتتتائ  االجتماعيتتتتة و الفقافيتتتتة التتتتتي تميتتتتز كتتتتل عصتتتتر متتتتع العصتتتتور و أبتتتترز كتتتتتاب كتتتتتل 
 .فترة مع عرا بعا النماذا ا دبية المتنوعة

  التميزيشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق. 
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه.  
 التعريتتتتتف بتتتتتالمعج  لغتتتتة واصتتتتتطالحا، و مراحتتتتل التتتتتتتأليف المعجمتتتتتي، و عالقتتتتة علتتتتت  المعتتتتتاج   متتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتع

 .بعل  الداللة و ملتوياته
  مع المتعلميع والمعنييعيلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته. 
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 

مقرر تحليل تقابلي 
ء  وتحليل أخطا

 الدارليع نترية التقابل اللغوي  في مقابل تحليل ا خطاء ودور كل من ما في تدريس اللغة ا جنبية  متمكع معرفيا مع
كما ي دف المقرر نلى نفارةاهتما  الدارليع بألباب وقوع طالب اللغة . اللغة ا جنبية وأهمية كل من ما لمدرس

كذلك ي دف المقرر نلى تدريب الدارليع على تحليل ا خطاء اللغوية  . ا جنبية عامة واللغة العربية خاصة با خطاء 
 . التي يقع ب ا دارلو اللغة العربية مع  ير الناطقيع ب ا
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 ئه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ايفتخر بانتما 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 

رواية القرن التاسع 
 عشر

 يتضمع ذلك . روايات تنتمي للقرع التالع عشر لدلما  باالتجاهات ا دبية في فع الرواية لتلك الفترة متمكع معرفيا مع
كذلك تناول الروايات بالنقد . ومكونات ا مع ا لاليب الفنية وطريقة تطبيق االتدريب على تحليل الموضوعات ا دبية 

 .يقد  المقرر أيضا أشكال مختلفة للرواية كالرواية التاريخية و االجتماعية و  يرها. والمقارنة
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 

 3قراءة 

 تنميتتتة م تتتارة القتتتتراءة التقديتتتة وف تتت  النصتتتو  المختلفتتتتة باللغتتتة االنجليزيتتتة متتتتع  يكتلتتتتب الطالتتتب متتتتمكع معرفيتتتا متتتع
تتتتتدريب الطالتتتتتب علتتتتتى النقتتتتتد التحريتتتتري لنمتتتتتاذا النصتتتتتو  المقدمتتتتتة و التتتتتي تنتمتتتتتي لمجتتتتتاالت مختلفتتتتتة كالقصتتتتت  

 .اليومية القصيرة و النصو  الملرحية و الصحف
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 

 (3)نقد 
 يتعتتتترف الطالتتتب علتتتتى المفتتتاهي  النقديتتتتة  المختلفتتتة فتتتتي العصتتتر الرومانلتتتتي و داللت تتتا الفنيتتتتة و  متتتتمكع معرفيتتتتا متتتع

 .الفللفية
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 

 علم الغة التطبيقي-
 أدب أطفال-

 
 تاريخ حضارات العالم-

 
 علم لغة المتون-

 علتتتت  اللغتتتتة التطبيقتتتتي و مجاالتتتتته المختلفتتتتتة ، كمتتتتا يتعتتتترف الطالتتتتب علتتتتى طبيعتتتتة العالقتتتتة بتتتتتيع  متتتتتمكع معرفيتتتتا متتتتع
 .عل  اللغة التطبيقي و اكتلاب اللغة

 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 
 يتعتتتترف الطالتتتتتب علتتتتى أهميتتتتتة أدب الطفتتتتل و تعتتتتتدد ولتتتتائطه، كمتتتتتا يتعتتتترف علتتتتتى الفتتتترق بتتتتتيع  متتتتتمكع معرفيتتتتا متتتتتع

 .أدب الكبار و الصغار
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 
 الجتمتتتتتاعي و تتتتتتأفيره علتتتتتتى اللغتتتتتة و مراحتتتتتتل رات القديمتتتتتتة و لتتتتتياق ا الفقتتتتتتافي و نشتتتتتأة الحضتتتتتا متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتتع

المشتتتتتتتركة بتتتتتتتيع  تطورهتتتتتتا، كمتتتتتتتا يتنتتتتتتاول المقتتتتتتترر عالقتتتتتتة اللغتتتتتتتو بالفقافتتتتتتة و يشتتتتتتتير التتتتتتي بعتتتتتتتا التتتتتتتواهر اللغويتتتتتتتة
 .الحضارات

 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 
 التعريتتتتف بعلتتتت  المتتتتتوع و أهتتتت  أعالمتتته، كمتتتتا يتعتتتترف الطالتتتتب بطبيعتتتتة البحتتتت  الللتتتتاني و أهتتتت   متتتتمكع معرفيتتتتا متتتتع

 .أدواته
  واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نيةُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات. 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 

 
 توصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات الخريج اسم المقرر

الشعر الحديث و 
 المعاصر

 لشعر في القرع العشريع والشعر المعاصر وخصائصه مأه  مميزاته وأش ر شعراء الفترة وما أفر في ا متمكع معرفيا مع
كما يعني المن ج بدرالة . كتابات   وأفكاره  مع درالة نماذا وافية مع القصائد التي تعبر عع القرع ومدارله الشعرية

طار المعنى والجماليات اللغوية أو في القالب التقديمي الطالب للجوانب الفنية في القصائد المقدمة لواء كاع ذلك في ن
والقافية الملتخدمة ودور هذه العناصر في تكامل القصيدة ومعناها الفني ونوع ا والغرا مع كتابت ا وكذلك لمات 

عصر القصائد التي تنتمي للعصر الحدي  واختالف ا عع لابقات ا واختالف تركيبات ا اللغوية ومفردات ا بما واكب ال
 .وتغيراته الفقافية واالجتماعية 

 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
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 توصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات الخريج اسم المقرر
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 

الرواية الحديثة و 
 المعاصرة

 روايتتتتتات تنتمتتتتتي للقتتتتترع العشتتتتتريع والعصتتتتتر الحتتتتتدي  فتتتتتي ا دب اإلنجليتتتتتزي وا مريكتتتتتي لدلمتتتتتا   متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع
باالتجاهتتتتتات ا دبيتتتتتتة فتتتتتتي فتتتتتع الروايتتتتتتة المعاصتتتتتتر واختتتتتتتالف موضتتتتتوعاته وانتشتتتتتتار أنتتتتتتواع جديتتتتتدة متتتتتتع الروايتتتتتتة التتتتتتتي 

 تختلق ا لطورة للتعبير عع موضوعات حدافية في نطار جاذب وفريد
 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 

م اللغة مقرر عل
 النفسي واالجتماعي

 ألس عل  اللغة االجتماعي ومناهجه ومجاالته وخاصة ما يتصل بالتنوعات اللغوية و العالقة بيع  متمكع معرفيا مع
البنية والوتيفة والفكرة واللغة واللع، نضافة نلى اللياق االجتماعي والفقافي، كما يتناول المقرر مفاهي  عل  اللغة النفلي 

 .بيع الللوك اللغوي و النفلي و مراحل اكتلاب اللغةالعالقة  و
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 

 علم األساليب
 باللتتتتتياق، كمتتتتتا المفتتتتتاهي  االلالتتتتتية فتتتتي علتتتتت  ا لتتتتتاليب و يتعتتتتترف الطالتتتتتب علتتتتى عالقتتتتتة اللغتتتتتة  متتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع

 .يتدرب الطالب على نجراء التحليل ا للوبي لعدة نصو  تنتمي لمجاالت متنوعة
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 

 
 تحليل الخطاب-

 
التحليلية و القراءة -

 النقدية
 

 الترجمة المتقدمة-

 الخطتتتتتاب ، التتتتتن  ، الملفتتتتتوت ، القتتتتتول، و يتنتتتتتاول : يتعتتتتترف الطالتتتتتب علتتتتتي المفتتتتتاهي  ا لالتتتتتية  متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع
 .المقرر التعريف  بالربط النصي وأدواته واالتلاق الداللي والمنطقي  والخطاب ونترية ا فعال الكالمية

  ًقدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يتواصل بفاعلية ، ملتخدما. 
  بنك المعرفة وشبكات التواصل االجتماعى: يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا 
 يكتلتتتتتب م تتتتتارات  االلتتتتتتدالل  متتتتتع الحقتتتتائق و الوقتتتتتائع المقدمتتتتتة فتتتتتي قطتتتتتع القتتتتتراءة و وج تتتتتات متتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع 

النتر،يكتلتتتب الطالتتتتب م تتتتارات القتتتراءة النقديتتتتة و التفكيتتتتر فتتتي متتتتا يقولتتتته التتتن ، متتتتا يصتتتتفه ومتتتا يعنيتتتته، عتتتتع طريتتتتق 
 .فح  أللوب وبنياع الكتابة، واللغة الملتخدمة وكذلك المحتوى

 لتكامل بيع المجاالت المختلفة  .يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق ا
 نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي يبني عالقات. 
 ترجمتتتتة فقتتتتترات متنوعتتتتتة ومتدرجتتتتة الصتتتتتعوبة متتتتتع حيتتتت  التركيتتتتتب اللغتتتتتوي وبنيتتتتة الكتابتتتتتة وبيتتتتتاع   متتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع

كمتتتتتا يتتتتتتدرب الطالتتتتتب علتتتتتى كيفيتتتتتة ترجمتتتتتة . االختتتتتالف بتتتتتيع اللغتتتتتة اإلنجليزيتتتتتة واللغتتتتتة العربيتتتتتة متتتتتع الناحيتتتتتة التركيبيتتتتتة
 التعبيرات االصطالحية و االلتعارات

 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 

 الكتابة المتقدمة

 كتابتتتتتة مقتتتتتاالت تحليليتتتتتة وجدليتتتتتة تتلتتتتت  بالتمالتتتتتك و التتتتتترابط متتتتتع اكتلتتتتتاب القتتتتتدرة علتتتتتى مناقشتتتتتة  متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع
وأدبيتتتتتة فتتتتتتي  وتحليتتتتتل مشتتتتتكلة معينتتتتتة والقتتتتتتدرة علتتتتتى التنتيتتتتتر وترتيتتتتتب ا فكتتتتتتار بمنطقيتتتتتة متتتتتع اعتمتتتتتاد من جيتتتتتتة علميتتتتتة

كتتتتتذلك التتتتتتدريب علتتتتتى المراحتتتتل المتعتتتتتددة متتتتتع مراجعتتتتتات وتصتتتتحيحات لغويتتتتتة وتركيبيتتتتتة و توفيقيتتتتتة للوصتتتتتول . الكتابتتتتة
 .نلى ن  يحتى بف   وتقدير المتلقي

 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 

 أدب أمريكي

  تتتتتتاريخ ا دب ا مريكتتتتتي و لتتتتتتماته المميتتتتتزة و الخلفيتتتتتات االجتماعيتتتتتة و الليالتتتتتية و التاريخيتتتتتتة و  معرفيتتتتتا متتتتتعمتتتتتتمكع
انعكالتتتتتتات ا علتتتتتتى االعمتتتتتتال االدبيتتتتتتة المختلفتتتتتتة، و ذلتتتتتتك متتتتتتع ختتتتتتالل درالتتتتتتة عتتتتتتدة نصتتتتتتو  تنتمتتتتتتي  جنتتتتتتاس أدبيتتتتتتتة 

 .متنوعة لعدد مع أبرز الكتاب ا مريكييع
 تمكنه مع ندارة التغيير يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 

بتعريتتتتتتف الطالتتتتتتب بالملتتتتتتر  الحتتتتتتدي  ومدارلتتتتتته المختلفتتتتتتة كملتتتتتتر  العبتتتتتت  والملتتتتتتر  الرمتتتتتتزي  متتتتتتتمكع معرفيتتتتتتا متتتتتتع  دراما القرن العشرين
الدراميتتتتتتتة والشتتتتتتتخو  وا لتتتتتتتلوب يتتتتتتتتدرب الطالتتتتتتتب علتتتتتتتى المناقشتتتتتتتة والتحليتتتتتتتل المتطتتتتتتتور للحبكتتتتتتتة . ويتنتتتتتتاول المقتتتتتتترر
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 توصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات الخريج اسم المقرر
كتتتتتذلك يعنتتتتتى المقتتتتترر بتتتتتتإطالع . التتتتتدرامي المتبتتتتتع للتعبيتتتتتر عتتتتتع أفكتتتتتتار ومفتتتتتاهي  القتتتتترع العشتتتتتريع والمفتتتتتاهي  الحدافيتتتتتتة

الطالتتتتتب علتتتتتتى التطتتتتتور فتتتتتتي فتتتتتع الملتتتتتتر  الحتتتتتتدي  ودور التقنيتتتتتات المتقدمتتتتتتة فتتتتتي تغييتتتتتتر شتتتتتكل العتتتتتترا الملتتتتتترحي 
 .والتأفير في جم وره

 اعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميزيشارك في طر  مبادرات نبد. 
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 

مقرر الداللة و 
 التداولية

 النشأة والتطور عالقة عل  الداللة بعلو  اللغة، ومكانة الداللة مع  –يتعرف الطالب على عل  الداللة  متمكع معرفيا مع
الصوتية والصرفية والنحويةوالمعجمية، ) اللغوي عالقة عل  الداللة بعل  الرموز أنواع الدالالت اللغوية ملتويات الدرس 

  .، كما يتناول المقرر المعنى التداولي و عالقته باللياق االجتماعي و الفقافي( واللياقية
 المتعلميع والمعنييع يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع. 
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 

 أدب مقارن-
 

 علم اللغة الحاسوبي-

 تعريف الطالب بمدى التفاعل بيع اآلداب العالمية المختلفة ومعرفة موقع ا دب العربي من ا، ر بة في  متمكع معرفيا مع
 .والتأفير بيع الفقافات واآلداب المختلفةكشف أهمية التأفر 

  ، يتعرف الطالب على المفاهي   النترية  وا دوات التحليلية الملتخدمة في المعالجة اآللية لخصائ  اللغات الطبيعية
 .الصوتية والصرفية والنحوية والداللية والمعجمية والعروضية والتداولية 

 به ل ايفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر ح 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 

 مفاهي  وم ارات توتيف الدراما وملر  الطفل فى التعل  مع حي  ا همية وا هداف والتطبيقات متمكع معرفيا مع  دراما وملر  طفل
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 

مهارات حركية 
 وموسيقية

 مفاهي  وم ارات توتيف الم ارات الحركات البدنية والموليقية فى التعل  مع حي  ا همية وا هداف  متمكع معرفيا مع
 والتطبيقات

 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 

 مفاهي  وم ارات توتيف الم ارات اليدوية والفنية فى التعل  مع حي  ا همية وا هداف والتطبيقات متمكع معرفيا مع  مهارات يدوية وفنية
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 

تارريخ مصر  
 المعاصر

  تعرف الطالب على تاريخ مصري منذ محمد على وحتى ا ع والوقوف على الدروس الملتفادة مع  معمتمكع معرفيا
 معرفة التاريخ

 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 

 الخصائ  الجغرافيا لمصر مع حي  المناخ والتضاريس والمال  العامة  متمكع معرفيا مع  جغرافيا مصر
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 

 وأمفلة عليه وكيفية توتيفه فى التعل المعارف والمفاهي  التى تحدد طبيعة أدب الطفل  متمكع معرفيا مع  أدب أكفال
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 

 مف و  التفكير النقدى والاليبه وأهميته وأدواته وكيفية تقيمه وتطبيقه متمكع معرفيا مع  التفكير النقدى
  المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نيةُيوتف بفاعلية تكنولوجيا. 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 

التطبيقات الحياتية 
 لألحياء

 المفاهي  ا الالية فى عل  ا حياء وتطبيقات فى مختلف المجاالت متمكع معرفيا مع 
 عمل على تطويرهايتفكر في ممارلاته الم نية وي 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 
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 توصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات الخريج اسم المقرر
التطبيقات الحياتية 

 للكيمياء
 المفاهي  ا الالية فى عل  ا حياء وتطبيقات فى مختلف المجاالت متمكع معرفيا مع 
 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
  الم نيةُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته. 

التطبيقات الحياتية 
 الفيزياء

 المفاهي  ا الالية فى عل  ا حياء وتطبيقات فى مختلف المجاالت متمكع معرفيا مع 
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 

 
 تخصص الدراسات االجتماعية( ابتدائى)التخصصية لبرنامج الليسانس فى االداب والتربية تعريف المقرررات ( 11)مادة 

 
 توصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات الخريج اسم المقرر

 مبادئ الخرائط

 الخرائط الجغرافية والتخدام ا فى تنمية معارف الطالب حول مف و  وأهمية وأنواع  متمكع معرفيا مع
المجاالت المختلفة، وذلك مع خالل درالة الرموز والعالمات االصطالحية وا لواع الملتخدمة فى الخرائط 
المختلفة ودرالة مقاييس الرل  بأنواع ا وتصميم ا، وا لاليب المختلفة لتمفيل البعد الفال  على الخرائط 

شكال التضاريلية المختلفة، ورل  القطاعات التضاريلة مع خالل الخرائط والتعرف على اال( خطوط الكنتور)
 .الكنتورية

 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 

معالم التاريخ 
المصرى القديم 

الشرق وتاريخ 
 األدنى القديم

 أهميتتة الحضتتارة المصتترية القديمتتة،  ا لتترات المصتترية، تتتاريخ مصتتر القتتدي  عبتتر متتمكع معرفيتتا متتع
 العربيتة الجزيترة شتبه تتاريخ وفتارس، معتال  ولتوريا العتراق القتدي  ا دنتى الشترق أهميتة حضتارات

 .القديمة العصور في
  ،وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتيتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية. 
  بنك المعرفة وشبكات : يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا

 التواصل االجتماعى
معالم 
التاريخ 
األوربي 
 الوسيط

 ألتتتتباب لتتتتقوط اإلمبراطوريتتتتة الرومانيتتتتة القديمتتتتة، بدايتتتتة تتتتتاريخ أوربتتتتا فتتتتي العصتتتتور  متتتتتمكع معرفيتتتتا متتتتع
 .الولطي والغزوات الجرمانية وتتويج شارلماع

 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 
 تمع المحلييبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمج. 

التاريخ 
اليونانى 
الرومانى 
 وحضارته

 دول المتتتتتدع وعصتتتتتور . اليونانيتتتتتة والرومانيتتتتة للحضتتتتارة ا صتتتتتول التاريخيتتتتة متتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتع
 .الجم وريات ب ا

 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 

تاريخ 
الدولة 
العربية 
 اإلسالمية
 وحضارتها

 بدايتتتتة اإللتتتتال  وت تتتتوره وانتشتتتتاره وحضتتتتارته ،عصتتتتر الخلفتتتتاء الراشتتتتديع وأعمتتتتتال   متتتتتمكع معرفيتتتتا متتتتع  .
 .الدولة ا موية وألباب لقوط ا

 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 

حضارة 
مصر 
 القديمة

 واالجتماعيتتتة الليالتتتية الحضتتتارة المصتتترية القديمتتتتة وانجازات تتتا فتتتتي التتتنت  متتتتمكع معرفيتتتا متتتتع 
 .والدينية واالقتصادية

 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 
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تاريخ 
األيوبيون 
 والمماليك

 الدولتتتتتتة ا يوبيتتتتتتتة و تأليلتتتتتت ا، عصتتتتتتتر وصتتتتتتال  التتتتتتتديع ا يتتتتتتوبي و دور صتتتتتتتال   متتتتتتتمكع معرفيتتتتتتا متتتتتتتع
 .ن اية الدولة ا يوبية وقيا  الدولة المملوكية. الديع في مواج ة الصليبييع

 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 
  ، وزمالئهيجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع. 

مصر في 
العصرين 
اليوناني 
 والروماني

 دور الشتتتتتتعب المصتتتتتري نزاء الغتتتتتتزو . ألتتتتتباب الفتتتتتتم اليونتتتتتتاني والرومتتتتتاني لمصتتتتتر متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتتع
 .اليوناني والروماني، أحوال مصر قبل الغزو اليوناني والروماني وأحوال ا بعد الغزو

  ،  وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييعيلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي. 
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 

تاريخ الدولة 
 العباسية

 قيتتتتتا  الدولتتتتتة العبالتتتتتتية خلفتتتتتاء الدولتتتتتة العبالتتتتتية عصتتتتتور المنصتتتتتور و الم تتتتتتدي و  متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع
 .هاروع الرشيد

  التعلي  ، ويت ر حبه ل ايفتخر بانتمائه لم نة 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 

تاريخ أوروبا 
الحديث 

 صراوالمع

 الفتتتتتتتتورة . ان يتتتتتتتار النتتتتتتتتا  اإلقطتتتتتتتاعي وعصتتتتتتتر الن ضتتتتتتتة الحركتتتتتتتات اإلصتتتتتتتالحية متتتتتتتتمكع معرفيتتتتتتتا متتتتتتتع
نتتتتتا  التحالفتتتتتات ا وربيتتتتتة قبتتتتتل . الفرنلتتتتية ا نتمتتتتتة الجديتتتتتدة التتتتتي ت تتتتترت فتتتتتي فتتتتتترة متتتتا بتتتتتيع الحتتتتتربيع

. نشتتتتتتأة ا متتتتتت  المتحتتتتتتتدة. نشتتتتتتتأة النتتتتتتتا  النتتتتتتازي والفاشتتتتتتتي. الحتتتتتترب العالميتتتتتتة ا ولتتتتتتتى ومتتتتتتمتمر فرلتتتتتتاي
 .الحرب العالمية الفانية

 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 

تاريخ العرب 
الحديث 
 والمعاصر

 ألتتتتتباب الفتتتتتورة العربيتتتتة ودور مصتتتتتر تجتتتتاه تحريتتتتتر الشتتتتتعوب متتتتع نيتتتتتل االلتتتتتتعمار  متتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتع
وا وضتتتتتاع الليالتتتتتية واالقتصتتتتتادية واالجتماعيتتتتتة فتتتتتي العتتتتتترب الحتتتتتدي  قبتتتتتل االلتتتتتتعمار وبعتتتتتده، تتتتتتتاريخ 

الحركتتتتتتات االلتتتتتتتتقاللية وتصتتتتتتتاعد . التتتتتتوطع العربتتتتتتتي تحتتتتتتت الحكتتتتتتت  العفمتتتتتتاني ونتتتتتتتتا  الحكتتتتتت  العفمتتتتتتتاني
 .االلتعمار ا وروبي

  التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل اهرالتو. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 

قراءات 
ونصوص 
باللغة 

االنجليزية فى 
 التخصص

 نمتتتتاذا متتتع النصتتتتو  التاريخيتتتة فتتتتي العصتتتتر . تحليتتتتل النصتتتو  و التعليتتتتق علي تتتا متتتتمكع معرفيتتتتا متتتع
 ..الوليط

  اليونانية الرومانيةنماذا مع النصو  . تحليل النصو  و التعليق علي ا.. 
  نماذا مع النصو  المصرية القديمة. تحليل النصو  و التعليق علي ا. 
  نماذا مع النصو  التاريخية في العصر الحدي . تحليل النصو  و التعليق علي ا. 
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 

تاريخ آسيا 
الحديث 
 والمعاصر

 قيا  الن ضة اليابانية وعوامل ن ضة الصيع  متمكع معرفيا مع 
 ا وضاع في المجتمع اآلليوي بعد الحرب العالمية الفانية. 
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 

مصر في 
العصر 
 البيزنطي

 وصول قلطنطيع الى العر  الروماني  متمكع معرفيا مع 
 الحملتتتتتتتة الصتتتتتتتليبية الرابعتتتتتتتة وألتتتتتتتباب  لتتتتتتتقوط . عصتتتتتتور جلتتتتتتتتنياع و هرقتتتتتتتل وحكتتتتتتت  ا لتتتتتتترة المقدونيتتتتتتتة

 .القلطنطينية
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 

تاريخ الفكر 
عبر  السياسي

 نرهاصتتتتات الفكتتتر الليالتتتتي فتتتتي مصتتتتر القديمتتتتة، نمتتتاذا متتتتع الفكتتتتر الليالتتتتي فتتتتي  متتتتمكع معرفيتتتتا متتتتع
 .الفكر الليالي اإللالمي.  بالد اليوناع والروماع
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العصور 
 القديمة

 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
  والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفةيدرك وحدة المعرفة. 

تاريخ أفريقيا 
الحديث 
 والمعاصر

 الكشتتتتوف الجغرافيتتتة  فريقيتتتتا، دوافتتتتع كتتتتل دولتتتة التتتتتعمارية وتنميتتتتة التتتتوعي بألتتتتاليب  متتتتمكع معرفيتتتتا متتتتع
 .االلتعمار الجديدة

  الم نيةُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية. 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 

تاريخ الواليات 
المتحدة 
 األمريكية

 ألتتتباب وعوامتتتل نشتتتأة الواليتتتتات المتحتتتدة ا مريكيتتتة وأهميتتتة دور أمريكتتتا فتتتي الحتتتترب  متتتتمكع معرفيتتتا متتتع
 .العالمية ا ولى والفانية

 تطويرها يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 

تاريخ المغرب 
 واألندلس

 عصتتتتر اإلمتتتارات الملتتتتتقلة وحكتتتت  . عصتتتتر التتتوالة. الفتتتتتم اإللتتتالمي لتتتتبالد المغتتترب متتتتمكع معرفيتتتتا متتتع
 والحضارة اإللالمية ب ا. ع د المرابطوع والموحدوع. الخلفاء الفاطميوع

  العلمي ، والبح  التربويُيتقع م ارات التفكير 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 

الفنون والعمارة 
فى مصر 
 القديمة

 درالتتتتتتة افتتتتتار وفنتتتتتوع الحضتتتتتتارة المصتتتتترية متتتتتع مقتتتتتتابر ومعابتتتتتد ومتتتتتدع واهرامتتتتتتات  متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع
 .ودرالة للفنوع الصغرى

 ات الصلةُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذ. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 

تاريخ مصر 
الحديث 
 والمعاصر

 تتتتتتاريخ مصتتتتتتر العفمانيتتتتتة والحملتتتتتة الفرنلتتتتتية علتتتتتتى مصتتتتتر ، عصتتتتتر محمتتتتتد علتتتتتتى  متتتتتتمكع معرفيتتتتتا متتتتتع
القتتتتتتوى المتصتتتتتتارعة فتتتتتتي مصتتتتتتتر و وزارة . وبنتتتتتتاء مصتتتتتتر الحديفتتتتتتة و مصتتتتتتر بعتتتتتتد رحيتتتتتتتل محمتتتتتتد علتتتتتتى

 66ونتائج تتتتتتا علتتتتتتى مصتتتتتتر وفتتتتتتتورة  62معاهتتتتتتدة . 62 – 62الموقتتتتتتف الليالتتتتتتي فتتتتتتي مصتتتتتتتر . الشتتتتتتعب
 .3796حرب .يوليو

 ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية ُيشارك في حل المشكالت الم نية. 
 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 

تاريخ مصر 
والشام في 
العصور 
 الوسطى

 درالة لتاريخ مصر والشا  في العصور الولطى ومدى ارتباط العصور الولطى في أوربا  متمكع معرفيا مع
 وافرها في نقل الفقافات اإللالمية الى أوربابالمنطقة العربية 

 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
  بنك المعرفة وشبكات : يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا

 التواصل االجتماعى

تاريخ العالقات 
الحديثة الدولية 

 والمعاصرة

 درالة العالقات التي نشأت منذ العصر الحدي  والممتمرات والتحالفات الخارجية التي افرت  متمكع معرفيا مع
 .على مصر والعال  حتى التاريخ المعاصر

 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 
  نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلييبني عالقات. 

جغرافية مصر 
 البشرية

 درالة الجوانب البشرية لجغرافية مصر مع خالل من ج نقليمي ي دف نلى التعرف على  متمكع معرفيا مع
ا وضاع والشخصية البشرية لمصر ما يمدى نلى ادراك مف و  البنية البشرية لدقلي  وكيف تمفر على 

شخصية الدولة، و كيفية التفاعل الذى يتحقق بيع البيئة الطبيعية والبيئة البشرية في مختلف أقالي  مصر، 
وذلك مع خالل درالة الشخصية الجغرافية لمصر لواء في الجوانب اللكانية أو العمرانية أو االقتصادية 

لتي تحقق ا أقالي  مصر التفصيلية وذلك لواء على ملتوى الدولة ككل أو مع خالل التعرف على التباينات ا
 .المختلفة، كما ي ت  المقرر بملتقبل الوضع البشرى في مصر في تل التطورات المتوقعة

 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 
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جغرافية العالم 
 الجديد

 أمريكا )والليالية لقارات العال  الجديد  واالقتصادية والبشرية الطبيعية على الجوانب التعرف متمكع معرفيا مع
 المقارنات م ارة الطالب مع خالل التخدا  المن ج اإلقليمى إلكلاب( الشمالية وأمريكا الجنوبية وا وقيانولية

 .اإلقليمية،كذلك درالة نماذا مختارة مع الدول باالقلي  
   مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميزيشارك في طر. 
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 

مدخل على علم 
 االجتماع

 مف و  هل  االجتماع ونشأته ومجاالت الدرالة فيه وأهميته للمعل  وعلمائه والنتريات  متمكع معرفيا مع
 . المختلفة فيه

  بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نيةيشارك 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 

 
مهارات -  

االتصال 
االجتماعي 
 واالعالمي

 

 م ارات التواصل االجتماعى واالعالمى هي أي م ارة تمكع اإلنلاع مع التفاعل والتواصل  متمكع معرفيا مع
والغرا مع . ا عراف والعالقات االجتماعية بعدة صور لفتية و ير لفتيةمع اآلخريع، ومع خالل ا تت ر 

والقيا  بذلك ينطوي على بذل ج د مع . االتصال هو توصيل رلالتك لآلخريع بوضو  وخالية مع أى  موا
كفير مع ا حياع يلاء تفلير الرلائل مع قبل المتلقي، عندما ال يت  الكشف . كل مع مرلل الرلالة والمتلقي

 .عع هذا، فإنه يمكع أع يكوع لبب في حدو  التباس كبير، ج د ضائع وفرصة ضائعة
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 

العمل التطوعى 
والمجتمع 
 المدنى

 ويلعى العمل التطوعي لخلق رو  انلانية تعاونية بيع أفراد المجتمع الواحد والمجتمعات  متمكع معرفيا مع
مع خالل منتمات المجتمع المدنى ف  ى تشير  كل أنواع ا نشطة التطوعية التي تنتم ا الجماعة . المختلفة

ا المجتمع المدني وتشمل هذه ا نشطة المتنوعة الغاية التي ينخرط في . حول مصالم وقي  وأهداف مشتركة
 . لتقدي  الخدمات، أو دع  التعلي  الملتقل، أو التأفير على الليالات العامة

يض  المجتمع المدني مجموعة والعة النطاق مع المنتمات  ير الحكومية والمنتمات  ير الربحية التي ل ا 
 وجوٌد في الحياة العامة وتن ا بعبء التعبير عع اهتماما ت وقي  االعضاء

 ز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييعيلت. 
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 

دراما ومسرح 
 طفل

 ا همية وا هداف مفاهي  وم ارات توتيف الدراما وملر  الطفل فى التعل  مع حي   متمكع معرفيا مع
 والتطبيقات

 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 

مهارات حركية 
 وموسيقية

 مفاهي  وم ارات توتيف الم ارات الحركات البدنية والموليقية فى التعل  مع حي  ا همية  متمكع معرفيا مع
 والتطبيقاتوا هداف 

 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 

مهارات يدوية 
 وفنية

 مفاهي  وم ارات توتيف الم ارات اليدوية والفنية فى التعل  مع حي  ا همية وا هداف  متمكع معرفيا مع
 والتطبيقات

 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 

 المعارف والمفاهي  التى تحدد طبيعة أدب الطفل وأمفلة عليه وكيفية توتيفه فى التعل  متمكع معرفيا مع  أدب أكفال
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 

 مف و  التفكير النقدى والاليبه وأهميته وأدواته وكيفية تقيمه وتطبيقه متمكع معرفيا مع  التفكير النقدى
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
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 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 
التطبيقات 

 الحياتية لألحياء
 المفاهي  ا الالية فى عل  ا حياء وتطبيقات فى مختلف المجاالت متمكع معرفيا مع 
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 

التطبيقات 
الحياتية 
 للكيمياء

  المفاهي  ا الالية فى عل  ا حياء وتطبيقات فى مختلف المجاالت معمتمكع معرفيا 
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 

التطبيقات 
 الحياتية الفيزياء

 المجاالتالمفاهي  ا الالية فى عل  ا حياء وتطبيقات فى مختلف  متمكع معرفيا مع 
 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 

التاريخ حضارات العال  المختلفة بشكل مبلط موضحا أوجه االختالف ويركز على  متمكع معرفيا مع  تاريخ الحضارات
 الحضارى لمصر

 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 

 اكلاب الطالب المفاهي  ا لالية فى عل  الجغرافيا وخاصة جغرافيا مصر متمكع معرفيا مع  الثقافة الجغرافية
   التربويُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 

 
 

 تخصص العلوم( ابتدائى)تعريف المقررات فى برنامج البكالورويس فى العلم والتربية ( 11)مادة 
 

 توصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات الخريج اسم المقرر 
 مادةخواص 

 
 التوتر اللطحي والخاصية الشعرية  –المرونة ومعامالت ا  –تحليل االبعاد وتطبيقات ا  متمكع معرفيا مع– 

 .االنتشار والضغط ا لموزي -اللزوجة –حركة الموائع ومعادلة برنولى وتطبيقاته العملية  -ال يدروديناميكا
  الصلةُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 

 -المكافئ الميكانيكي للحرارة  -مقدمة ومف و  الحرارة ودرجة الحرارة واالتزاع الحرارى  متمكع معرفيا مع  حرارة
 -وتطبيقاتهالتمدد الحرارى  -تحوالت الحالة:) تأفير الحرارة على المواد  –الترمومترات ومقاييس درجة الحرارة 

العزل الحرارى للمباني : )ميكانيكية انتقال الحرارة -( االج ادات الحرارية وتغير اللوع -الللوك الشاذ للماء
توزيع  -التخدا  نترية الحركة لحلاب الضغط ودرجة الحرارة -النترية الحركية للغازات -( والتوصيل الحرارى

  (DSC and DTA)الحرارى  التحليل -ماكلويل وبولتزماع لللرعات الجزيئية
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 

كهربية 
 ومغناطيسية

 

 المكففات  -الج د الك ربي وتطبيقاته المختلفة -قانوع جاوس –المجال الك ربي  -قانوع كولو  متمكع معرفيا مع
المجال المغناطيلي  -الدوائر الك ربية وتحليل ا   - -المقاومة النوعية -المقاومة الك ربية  -التيار الك ربي -

 . متحركةتأفير المجال المغناطيلي على الشحنات ال -والتأفير المغناطيلي للتيار
 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
  بنك المعرفة وشبكات : يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا

  التواصل االجتماعى
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 بصريات هندسية
 

 ( تأفير دوبلر -لرعة الضوء -مصادر الضوء -الضوء طبيعة: )طبيعة وانتشار الضوء متمكع معرفيا مع-
االنعكاس  -قانوع لنل  -اشتقاق قوانيع االنعكاس واالنكلار : )االنعكاس واالنكلار على اللطو  الملتوية 

االنعكاس واالنكلار مع االلطم  -(قانوع برويلتر -قوس قز  -التشتت -االنكلار بالتخدا  المنشور -الكلى
العدلات  -العدلات الرقيقة  -(االنعكاس على االلطم الكرية  -المرآة الملتوية -ات الكريةالموج: )الكرية 
 (التللكوبات -الميكرولكوبات -العيع -الكاميرا -الزي  في العدلات -اللميكة

 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 
  نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلييبني عالقات.  

 ديناميكا حرارية
 

 االتزاع الديناميكي  -أنواع العمليات الديناميكية الحرارية -ا نتمة الديناميكية الحرارية متمكع معرفيا مع
االول للديناميكا الحرارية  القانوع -دوال الملار -الطاقة الداخلية للغاز -الشغل في الديناميكا الحرارية -الحرارى

تحول  -الطاقة اللطحية -االنفالبي -تطبيقات على القانوع ا ول في العمليات المختلفة -وتحوالت الطاقة
 -القانوع الفاني للديناميكا الحرارية -دورة كارنوت والمبرد-اآلالت الحرارية  –الطاقة لشغل والكفاءة الحرارية 

 .دالة الديناميكا الحرارية -ية و ير العكليةاالنتروبي في العمليات العكل
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 

 بصريات فيزيائية
 

 حلقات  -المطياف الضوئي وتطبيقاته -تغير الطور نتيجة لالنعكاس -تجربة يانج -التداخل متمكع معرفيا مع
قوة  -محزوز الحيود -حيود فرن وفر -الحيود خالل فتحات مختلفة -التداخل في ا  شية الرقيقة  -نيوتع

االلتقطاب عع طريق  -طرق الحصول على ضوء ملتقطب -التقطاب الضوء -التحليل لمحزوز الحيود
 -ل مجموعة الوا  االنعكاس واإلمتصا  اإلنتقائي واإلنكلار المزدوا والتشتت واإلنعكاس والنفاذ مع خال

 .البيرومتر الضوئي
 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 

  فيزياء حديفة متمكع معرفيا مع 
  الطبيعة المزدوجة لدلكتروع  –نترية الك  للضوء  –التاهرة الك روضوئية ) الطبيعة الموجية للجليمات– 

 –مبدأ دبرولي ) الطبيعة الجليمية للموجات  –( تأفير كومبتوع –خوا  ا شعة اللينية  –ا شعة اللينية 
 –مبدأ هيزنبرا لعد  التأكد والتخدامه في افبات عد  تواجد اإللكتروع داخل النواة  –( حيود اإللكترونات 

 .المفاعالت النووية –قانوع اإلنحالل  –شعاعي النشاط اإل -ا طياف الذرية –المدارات الذرية  –التركيب الذري 
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 

فيزياء فلكية 
 وأرصاد جوية

 

 تاهرة  -التكويع)الفضاء الكوني وا جلا  الفلكية و الشمس  -مقدمة في عل  الفيزياء الفلكية   متمكع معرفيا مع
Steller )- أصول أنتمة  –االلاليب والبنية وتطور ا نتمة الطقلية  -مباد  تحليل الطقس  –الغالف الجوي

 رصاد الجويةدور اللفع الفضائية واالقمار الصناعية في االتصاالت واال –ا رصاد الجوية 
 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 

التأفيرات الفليولوجية  -تطبيقات قوانيع الحركة الحيوية  -أهمية ومجاالت الفيزياء الحيوية  متمكع معرفيا مع  فيزياء حيوية
المرونة و اللزوجة و قانوع فيع وقانوع لتيفاع بولتزماع وتطبيقات ا  -والعوامل الممفرة على االحتكاك الحيوى 

مكبرات التشغيل و الرال   -ليو  مضخة الصوديو  ت بوتا -الج د الك ربي اللاكع والج د النشط  -الحيوية 
الدائرة الم تزة وانتاا الموجات  -الرنيع المغناطيلي االشعة المقطعية  -الحرارى وأهميت ا في القيالات الحيوية 

 . التخدا  عداد الوميا وعداد جيجر فى التطبيقات الحيوية  -الك رومغناطيلية و فوق الصوتية 
 ات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييعيلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقي. 
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 

 اهتزازات وموجات
 

 مبدأ  –درجات الحرارة للتذبذب  –طاقات االهتزازات  –الحركة التوافقية البليطة و تطبيقات ا  متمكع معرفيا مع
االهتزازات التوافقية البليطة لكتلة بيع زنبرك وزنبرك محمل  -البندول البليط والبندول المركب -الخطية والتراكب

الذبذبة  -الذبذبة الحرة والمجبرة وذبذبة الرنيع -تراكب اهتزازيع توافقيتيع بليطتيع -اشكال ليلاجو وتطبيقات ا –
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 -انتشار ا مواا وخصائص ا وانواع ا -في الموجه المتحركةماذا يحد  لالنتشار  -المضمحلة و ير المضمحلة
 لرعة ا مواا في أولاط مختلفة -المعادلة التفاضلية للحركة الموجية

 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 

 تيار متردد
 

 لعة  -المفاعلة الحف ية والدوائر –الح  الذاتي  -الدالة الجيبية للموجه -المترددتوليد التيار  متمكع معرفيا مع
 -طور التيار المتردد -القوى في دوائر التيار المتردد -دوائر التيار المتردد -المفاعلة اللعو ة لمكفف -المكففات

 .قناطر التيار المتردد -التخدا  االعداد المركبة في دوائر التيار المتردد -المرشحات  -دوائر الرنيع
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 

+ الفقاريات 
 Zحبليات

 متمكع معرفيا مع  
 الفقاريات:  
 الديداع  –الجوفمعويات  –المفقبات  –ا وليات : ي دف هذا المقرر نلى درالة شعب الالفقاريات المختلفة

وتتضمع الدرالة . الجلدشوكيات –الرخويات  -المفصليات -الديداع الحلقية –الديداع الخيطية  –المفلطحة 
حيوانات ممفلة لكل شعبة، مع تناول ا مع حي  التصنيف وبيئة الحيواع وشكله الخارجى وتركيبه الداخلى ودورة 

 .حياته وأهميته اإلقتصادية
 بلياتح: 
  ت دف درالة الحبليات نلى توضيم أهمية الحبليات بالنلبة لحياة اإلنلاع وتصنيف ا، باإلضافة نلى درالة

الخصائ  المورفولوجية والتشريحية لكل مع الحبليات ا ولية والفقاريات وأمفلة لكل رتبة من ا، كما ي ت  المقرر 
 –البرمائيات  -ا لماك بنوعي ا الغضروفية والعتمية  – الحبليات ا ولية)بدرالة ا لالف ا ولى لكل من ا 

 (.الفدييات –الطيور  –الزواحف 
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 

مورفولوجية النبات 
+ وتشريح نبات
 B نبات تقسيمي

 متمكع معرفيا مع  
 مورفولوجية النبات وتشريح نبات: 
  الشتتكل التتتاهتتري لنبات الملوخية ونبات )يتناول هذا المقرر الشتتتكل العتتتتتا  لنبتتتتات ذو فتلقتتتتتتة ونبتتتتات ذو فتلقتتيتتتتتتتتتع

 –أشكال وأنتواع ا وراق وتحورات ا  -أشكال وأنتتواع اللوق وتحورات ا  -أشكال وأنتواع الجتذور وتحورات ا  -( الذرة
نبات ا  -أشكال وأنتتواع الفتمار -أشكال وأنتتواع النورات  -رة تركيب الزه كما ي دف نلى درالة أنتتتتتتواع . البذور واا

اتيتتتتتتتتة   .الفتمتتتتتتار -ا زهتتتتتار  -ا وراق  –اللتتتتوق  -الجتتتتتذور : التتركيتتتتتتب التشتتتتتتريحتتتتي لكاًل مع -ا نلجتتتتتتة النبتت
 يمينبات تقس: 
  بدائيات النواة وحقيقيات  -النوع  -مراتب التصنيف  -النت  المختلفة  -يتناول كيفية تصنيف الكائنات الحية

أقلا   -ا شكال النباتية  -مملكة البروتلتا  -البكتريا والطحالب الخضراء المزرقة  -مملكة البدائيات  -النواة 
 -المملكة النباتية  -نواع ا والصفات العامة وتقليم ا أ -مملكة الفطريات  -الصفات العامة  -الطحالب 

: مغطاة البذور -( الصنوبريات)معراة البذور  -( اللراخس)التريديات  -الحزازيات  -الصفات العامة وتقليم ا 
 .النباتات الزهرية –الصفات العامة 

 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 

 Gجيولوجية عامة

 كما يتناول . تركيب ا را والعمليات الخارجية التي تحد  على لطح ا ونواتج تلك العمليات متمكع معرفيا مع
أيضا التراكيب الفانوية الرئيلة الناتجة مع العمليات الداخلية المرتبطة باالنجراف القاري ونترية ا لوا  

 .التكتونية
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 

بيولوجية جسم 
 Zاالنسان

 درالة تركيب ووتيفة أج زة جل  اإلنلاع المختلفة، وعالقة هذه ا ج زة ببعض ا البعا، نلى  متمكع معرفيا مع
كما ت  تصمي  محتوى . أش ر الحاالت المرضية التى قد تعوق كل ج از عع آداء وتيفتهجانب التعرف نلى 
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المختبر ل ذا المقرر ب دف تعزيز الموضوعات التى يت  درالت ا فى المحاضرة، وكذلك لملاعدة الطالب على 
 .اكتلاب م ارتى التشريم والرل  العلمى

 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 

 معادن+ البلورات
 تعريف البلورات واالنتمة البلورية والخصائ  الفيزيائية للمعادع ونشأت ا والفائدة اإلقتصادية  متمكع معرفيا مع

 .ل ا
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
  والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفةيدرك وحدة المعرفة. 

 موارد األرض
 التعريف بالموارد الطبيعية ل را مع حي  التصنيف واالهمية متمكع معرفيا مع. 
 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 
  المختلفة للتعل ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب.. 

+ فسيولوجى نبات 
 Bوراثة 

 متمكع معرفيا مع  
 فسيولوجى نبات: 
 حركة و كيفية صعود العصارة داخل النبات)العمليات الفليولوجية االلالية في النبات : ي دف المقرر الي درالة 

 (التنفس -البناء الضوئي  -التغذية النباتية -االنتحاء -النتم –
 
  وراثة: 
 يتناول هذا المقرر درالة : 
  ا لس العلمية للورافة المندلية بقوانين ا والتطبيقات العلمية ل ا وتحورات النلب المندلية واآلليالت المتعددة

والكاذبة وا فر المتعدد للجيع والجينات المتعددة والورافة الكمية وورافة العشائر وقوانين ا وأيضا اإلنتخاب والتبايع 
 .لجنسوالورافة وا

  النترية الكرومولومية، تركيب الكرومولو  والكاريوتيب والتغيرات )التواهر الورافية على ملتوى الخلية
 ،(الكرومولومية ودورها فى تطور ا نواع النباتية

  درالة ا دله  -ا لس العلمية للتعبير الجينى وآليات تنتيمه  -العمليات الورافية على الملتوى الجزيئى
الطفرات الجينية وألباب ا وأنواع ا وا لاس الجزيئى للطفور  -هو مادة الورافة  DNA التى تفبت أع الوالتجارب 

وآلية اصالح ا والعوامل المحورة، وكذلك التأفيرات التاهرية للطفرات، كذلك  درالة الجينات خارا النواة 
 .والجينات المتنقلة والتحرير الجينى

 عمل على تطويرهايتفكر في ممارلاته الم نية وي 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 

+ ميكروبيولوجي
 Bتقنية حيوية

 متمكع معرفيا مع  
 ميكروبيولوجي: 
 التصنيف -أشكال الخاليا -الصفات العامة) البكتريا -يتضمع هذا المقرر درالة نشأة عل  الميكروبيولوجى-

الفطريات  -(ا همية االقتصادية -التنفس -التغذية-التكافر-والداخليةالتراكيب الخارجية  -الصب  وأنواعه
 -أقلام ا -الصفات العامة )الطحالب  -(ا همية االقتصادية -التغذية –التكافر  -أقلام ا -الصفات العامة )

 (.روليةا مراا الفي -التكافر -مميزات ا -أشكال ا)الفيرولات  -(ا همية االقتصادية -التغذية –التكافر 
  تقنية حيوية : 
  تاريخ تطور التكنولوجيا البيولوجية وبعا  -يتناول المقرر مقدمة عع عل  التقنية الحيوية ونشأته وأهميته

التخمر ونمو الكائنات الدقيقة والتخدامات ا على -الكائنات الدقيقة ودورها فى التكنولوجية البيولوجية -تطبيقات ا
التخدامات الكائنات الدقيقة فى ننتاا المضادات الحيوية وفى -المختلفةمجال والع فى عمليات التخمر 

درالة المنتجات -ننتاا اإلنزيمات مع الكائنات الدقيقة وكذلك المنتجات االيضية ا ولية والفانوية-الصناعة 
 يقية وال ندلة الورافيةالورافة التطب-التعديع الميكروبى-البروتيع وحيد الخلية-الطبية التى تنتج ا الكائنات الدقيقة 

 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 
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 Gفلك
 الشمس ، الكواكب ، الكواكب )الطرق المختلفة إلكتشاف الكوع ووحدات المجموعة الشملية  متمكع معرفيا مع

 (.الكويكبات ، الش ب ، النيازك والمذنباتالقزمية ، ا قمار ، 
 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 

خلية وبيولوجية 
 Zأجنة+ جزيئية 

 متمكع معرفيا مع  
 خلية وبيولوجية جزيئية: 
 ي دف المقرر الي درالة : 
  تاريخ  نكتشاف  الخلية   والنترية  الخلوية  والطرائق  المختلفة  فى  درالة  الخلية 
 التركيب  الدقيق للخلية بالمج ر  الضوئى  واإللكترونى . 
 تركيب النواة وأنواع الكروماتيع. 
 (الميوزي -الميتوزي)   دورة الخلية ودرالة أنواع انقلا  الخاليا 
 ت التركيب الدقيق والوتيفي للDNAتعريف الجيع وتركيبة، والية عمله ،. 
  تضاعف التDNA ودور ننزيمات البلمرة والربط وكيفية نصال  عيوب التضاعف ، 
 ووتائف وأنواع الت . عملية الترجمة وخطوات تصنيع البروتيع في الخليةRNA . 
 جنةأ: 
 ي دف المقرر الي درالة : 
 يالنتريات المختلفة لتفلير عملية التكويع الجنين 
 مراحل التكويع الجنيني العامة مفل تكويع ا مشاا وا خصاب والتفلج والجالتروال وتكويع ا عضاء . 
   التكويع الجنيني المبكر في الطيور  -التكويع الجنيني المبكر فى الضفدعة  -التكويع الجنيني المبكر في الل ي

 .مية في الفديياتبعا التطبيقات العل -التكويع الجنيني المبكر في الفدييات  -
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 

 Gالصخور

 درالة متمكع معرفيا مع : 
  والكيميائى، وأشكال ا وطرق تكون اوصف ا، تركيب ا المعدنى : الصخور النارية والصخور المتحولة مع حي. 
 الفرق بيع الصخور الرلوبية الفتاتية و ير الفتاتية وكذلك درالة العمليات والتراكيب الرلوبية. 
 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
  بنك المعرفة وشبكات : واالتصاالت   ومع بين ا يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات

 التواصل االجتماعى

+ حشرات 
 Zطفيليات

 متمكع معرفيا مع  
 حشرات: 
 ي دف المقرر الي درالة : 
 اهمية الحشرات وعالقت ا باإلنلاع والحيواع والنبات 
  المحيطةالشكل الخارجى للحشرات ودورات حيات ا وتحورات ا المختلفة لتتالء  مع البيئة. 
 الصفات التصنيفية ل قلا  الرئيلية لطائفة الحشرات، مع التوضيم باالمفلة الم مة للحشرات فى البيئة المصرية. 
 طفيليات: 
 ي دف المقرر الي درالة : 
 العالقة الطفيلية كأحد أشكال العالقات بيع الكائنات الحية . 
  أنواع  الطفيليات وبيئت ا 
  تصيب اإلنلاع امفلة اله  الطفيليات التى. 
 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 
 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 

الحلاب  -الجدول الدوري  -الذري التركيب  -القياس الكمي  -الوحدات و ا رقا  المعنوية  متمكع معرفيا مع  (6)كيمياء عامة 
مقدمة في الكيمياء  -اإلتزاع ا يوني  -حاالت المادة   -الروابط الكيميائية  -الكيمياء الحرارية  -الكيميائي 
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 .العضوية
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 

الديناميكا  -تفاعالت ا كلدة واإلختزال  -حركية التفاعالت الكيميائية  -اللوائل والمحاليل  متمكع معرفيا مع  (6) كيمياء عامة
 .المتاهر الكيميائية لعل  البيئة -الكيمياء الك ربية  -الحرارية 

 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 
 الم نية يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات. 

كيمياء عضوية 
(6) 

 مع حي  خواص ا الكيميائية و ( االلكانات، وااللكينات وااللكاينات)لدرالتة المركبات ا ليفاتية  متمكع معرفيا مع
الفيزيائية و طرق تحضيرها و تفاعالت ا و كذلك بعا المشتقات ا ليفاتية التي تحتوي على أكفر مع مجموعة 

التخدامت ا التخليقية و التطبيقية و الجانب العملي فيتضمع التقدير الكيفي للمركبات فعالة و خواص ا و 
كما ي دف هذا المقرر . والتعرف على أنواع مختلفة مع المركبات العضوية من ا ال يدروكربونات  العضوية

يرها و التفاعالت لدرالتة ال ديروكربونات اآلروماتية مع حي  خواص ا الكيميائية و الفيزيائية و طرق تحض
اآلروماتية و كذلك بعا المشتقات اآلروماتية مفل ال اليدات و الفينوالت و ا مينات و ا حماا الكربوكليلية 

لتطبيقية  .و الحلقات التي تحتوي على أكفر مع مجموعة فعالة و خواص ا و التخدامت ا التخليقية و ا
 ارة التغييريمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ند 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 

مراجعة الكيمياء ا لالية وا لاليب الكالليكية للتحليل ، والتي تشمل : المواضيع التالية متمكع معرفيا مع  الكيمياء التحليلية
الطريقة التحليلية الكالليكية القواعد   / حلابات الكيمياء وتركيزات المحاليل والتوازع الكيميائي والحما 

 .التحليل الحجمي ويشمل تفاعالت التعادل وا كلدة واإلختزال وتفاعالت الترليب. للتحليل الوزني والحجمي
 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 

كيمياء عضوية 
(6) 

 التلمية، الخوا  الجزيئية، طرق التحضير، تكويع كاشف جرينارد، (ال اليدات العضوية  متمكع معرفيا مع
االلتبدال النيكلوفيلي أحادي و فنائي الجزيئة والميكانيكية لكل مع االلتبدال واالنتزاع و درالة تصنيف وتلمية 

 ت والفيوالت،الكحوال: وخوا  وطرق تحضير وتفاعالت كل مع
  ،اإليفرات واإليبوكليدات والللفيدات، الفينوالت، ا لدهيدات والكيتونات، الحموا الكربوكليلية ومشتقات ا

 ا مينات
 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 
 يمقراطية، والتلامم وقبول اآلخريشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والد. 

كيمياء الجدول 
 الدوري

 درالة عناصر الجدول الدوري  متمكع معرفيا مع( عناصر"s " و"p " و"d )" مع التركيز على العالقات الدورية و
للمجموعة الروابط الكيميائية وعالقت ا بالخوا  الفيزيائية . يتناول التركيب الذري  التدرا في الخوا  الكيميائية

 .ا ولى لعناصر حتى عناصرالمجموعة الفامنة
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 

الكيمياء الحرارية، ا همية والمصطلحات، الشغل والحرارة، القانوع الصفري، القانوع ا ول،  متمكع معرفيا مع  الديناميكا الحرارية
القانوع الفاني، القانوع الفال ، الطاقة الحرة، الكميات المولية الجزيئية، الج د الكيميائي، المزا، التوازع الكيميائي 

 والفيزيائي، اإلحصاء الفيرموديناميكي
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 

البوليمرات و 
 األصباغ

 المفاهي  ا لالية لكيمياء البوليميرات واالصباغ، وتشمل البلمرة بالتكافف اكلاب الطالب  متمكع معرفيا مع
تصنيف االصباغ وباإلضافة، البلمرة المشتركة، تركيب البوليميرات وخصائص ا، و تطبيقات ا في الصناعة،  

 .لمصادرها و للتطبيقات الصناعية و تحضيرها و خواص ا الكيميائية و الفيزيائيةطبقًا 
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
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 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 
كيمياء فيزيائية 

 (6)تطبيقية 
 بالاليات الكيمياء الحركية و كيمياء عند االنت اء مع درالة هذا المقرر يكوع الطالب قد أل   متمكع معرفيا مع

 .الحفز و تطبيقات ا المتنوعة واكتلب الم ارات  العملية المرتبطة ب ذا المقرر
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 

تدريب ميداني في 
 مجال العلوم

رحلة ميدانية 
 علمية

 بما ( مايكروتكنيك)عملي ي دف إلكلاب الطالب م ارات معملية بأللوب التقنية الدقيقة  متمكع معرفيا مع
يتنالب مع تجارب الكيمياء الموجودة بالمناهج المدرلية أضافة لرحلة ميدانية لمصانع و ج ات علمية و عملية 

 .ب ا تطبيقات في مجال الكيمياء
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة وعالفر  بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 

كيمياء الجزيئات 
 الحيوية

 كذلك فروع ا مفل الكربوهيدرات . تزويد الطالب بالمفاهي  ا لالية للكيمياء الحيوية وأهميت ا متمكع معرفيا مع
لتعرف نتريًا  والكشف عع الدهتوع . وعمليًا على التحليل الوصفي والكمتي للكتربوهيدراتوالدهوع و البروتينات و ا

والكشف عع ا حماا االمينية مع نوع ألفا والبروتينات و الكشف والتعرف . وا حماا الدهنية كيفيا وكميتا
 .على اللكريات والدهوع وا حماا االمينية

 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية امليتع. 

كيمياء المنتجات 
 الطبيعية

 مقدمة عع المنتجات الطبيعية وطبيعت ا وطرق التخالص ا مع مصادرها  الطبيعية وطرق  متمكع معرفيا مع
الطبيعية و الزيوت الطبيعية و ا صباغ و و التعرف على بعا المركبات الفينولية . فصل ا والتعرف على بنيت ا

 .مضادات ا كلدة و اللمو  الطبيعية
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 

مفل التفاعل بيع . منتور كيميائيمقدمة متعددة التخصصات لتحدياتنا البيئية المعاصرة مع  متمكع معرفيا مع  الكيمياء البيئية
وصف المباد  ا لالية ل لاليب .  الحياة والبيئة، والت الك الطاقة والطاقة، والكيمياء العضوية البيئية

التجريبية لتحليل الماء والطرق التحليلية للمياه، والتعرف على المتطلبات العامة لتحليل الماء، وطرق جمع وحفت 
 .عينات المياه

 فاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نيةُيوتف ب. 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 

العوامل الكيميائية الممفرة على البيئة مع خالل درالة موضوعات تلو  ال واء وآفاره، وتلو   متمكع معرفيا مع  التلوث الكيميائي
و التلو  الصناعي و تواهر مفل ا مطار الحمضية و فقب ا وزوع و المياه، تلو  التربة والنشاط اإلشعاعي 

 .ا حترار ا رضي و تفليرات ا العلمية
 تطويرها يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 

كيمياء تطبيقية 
 (6)فيزيائية 

 يكوع الطالب قد أل  بمفاهي  و الاليات الكيمياء الحرارية و الك ربية و تطبيقات ا المتنوعة  متمكع معرفيا مع
 .واجراء التدريبات العملية المرتبطة ب ذا المقرر

  التفكير العلمي ، والبح  التربويُيتقع م ارات 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 

مفاهي  وم ارات توتيف الدراما وملر  الطفل فى التعل  مع حي  ا همية وا هداف  متمكع معرفيا مع  دراما ومسرح طفل
 والتطبيقات

  الصلةُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 

مهارات حركية 
 وموسيقية

 مفاهي  وم ارات توتيف الم ارات الحركات البدنية والموليقية فى التعل  مع حي  ا همية  متمكع معرفيا مع
 وا هداف والتطبيقات
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   ا لاليب العلميةُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا. 
 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 

مهارات يدوية 
 وفنية

 مفاهي  وم ارات توتيف الم ارات اليدوية والفنية فى التعل  مع حي  ا همية وا هداف  متمكع معرفيا مع
 والتطبيقات

 ،وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية. 
  بنك المعرفة وشبكات : يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا

 التواصل االجتماعى
تارريخ مصر  

 المعاصر
 تفادة تعرف الطالب على تاريخ مصري منذ محمد على وحتى ا ع والوقوف على الدروس المل متمكع معرفيا مع

 مع معرفة التاريخ
 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 
 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 

 والمال  العامةالخصائ  الجغرافيا لمصر مع حي  المناخ والتضاريس  متمكع معرفيا مع  جغرافيا مصر
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة.  

 المعارف والمفاهي  التى تحدد طبيعة أدب الطفل وأمفلة عليه وكيفية توتيفه فى التعل  متمكع معرفيا مع  أدب أكفال
   الم نيةيشارك بفاعلية في مجتمعات التعل 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 

 مف و  التفكير النقدى والاليبه وأهميته وأدواته وكيفية تقيمه وتطبيقه متمكع معرفيا مع  التفكير النقدى
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 
  ، وتنمية المجتمعيدرك دوره كقائد في تطوير التعلي. 

التطبيقات الحياتية 
 لألحياء

 المفاهي  ا الالية فى عل  ا حياء وتطبيقات فى مختلف المجاالت متمكع معرفيا مع 
 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 

التطبيقات الحياتية 
 للكيمياء

 المفاهي  ا الالية فى عل  ا حياء وتطبيقات فى مختلف المجاالت متمكع معرفيا مع 
 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 
 وقبول اآلخر يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم. 

التطبيقات الحياتية 
 الفيزياء

 المفاهي  ا الالية فى عل  ا حياء وتطبيقات فى مختلف المجاالت متمكع معرفيا مع 
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 

 
 
 

 تخصص الرياضيات (ابتدائى)التخصصيصة فى برنامج البكالويوس فى العلوم والتربية  مقرراتالتعريف ( 12)مادة 
 

 توصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات الخريج اسم المقرر
 (6)تفاضل وتكامل 

Calculus (1) 
 Functions – Operations on the functions – Algebraic functions – Limits – Continuity – 

Derivatives – Applications of derivatives. 
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 
  ، وتحقيق التميزيشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير. 
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 (6)جبر
Algebra (1)  

 Introduction – Permutations – Binary operation – Theory of group –Subgroup – 
Permutation and cyclic groups – Homomorphism. 

 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 
 التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة. 
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 

 مقدمة في برمجة الحاسب
Introduction to 

computer 
programming 

 Introduction to computer science, introduction to operating systems, numerical 
systems, computer program flowcharts, basics of Fortran language - control phrases 
- arranged groups - subprograms 

 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 

 (6)تفاضل وتكامل 
Calculus (2) 

 Integrations – Methods of integrations – Applications on integrations 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 

 هندسة تحليلية
Analytic geometry 

 The coordinates – The equations of straight line in plane – The equation of circle – 
the equations of the conical sectors – The equations of second order in two variables. 

 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 

 تاريخ الرياضيات
History of 

Mathematics 

 Mathematics and civilization - evolution of numbers - mathematical operations - the 
genesis of algebra. Algebra for Arabs - The Development of Algebra    

 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل.         

 استاتيكا
Statics 

 Introduction to the science of statics include its origin, development and importance, 
and some of the basic concepts such as (the concept of power - moments - 
equilibrium). Equation of plane - Vectors - Vectors Algebra - scalar multiplication, 
directional multiplication and triple multiplication of vectors. Rigid body (definitions- 
Moments of force- Couples- Line action of resultant). Friction (Laws of friction 
equilibrium– Friction angle) , Centre of gravity. Virtual work. 

  وتنمية المجتمعيدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ،. 
 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 

 احصاء وصفي
Descriptive 
statistics 

 The importance of statistics in life, samples, population, sampling methods, frequency 
tables, graphs, measures of central tendency, measures of variations, measures of 
positions. Definitions of probability, calculations of probability using counting methods. 

 مالته مع المتعلميع والمعنييعيلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعا. 
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 

  The vectors in space with different coordinates - straight line in space - relationship هندسة فرا ية
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geometric between three planes - general surface equation - different spherical equations - 
different cylindrical equations - conical surface and study of some conical surfaces 

 ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميع. 
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 

 (6)جبر 
Algebra(2) 

 circular group and its properties and building the finite circular group - the properties 
of subgroups – Study the quotient groups - study of the homomorphism between the 
groups - direct product of two groups - the generating groups and the basic theory of 
the specific generation groups - the three theories of Cilo and its applications 

 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 

 (6)معادالت تفاضلية
Differential 

equations (1) 

 Introduction to differential equations - solution of first order differential equations and 
first degree - solution of differential equations with constant coefficients - solution of 
second order differential equations with variable coefficients 

   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا يف والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 

 ديناميكا
Dynamic 

 Rectilinear motion, Motion of a particle in a resistive medium, Motion of a particle with 
variable mass, Motion of a particle in plane,  (cartesian coordinates and projectiles- 
polar coordinates) in horizontal plane, in vertical plane (motion in a vertical circle) ,  
Combination between vertical circular motion and projectiles,  Simple Harmonic 
Motion (force depends on time- on distance- on velocity), Equilibrium of chains and 
thread 

 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 

 برمجيات حاسب
Computer 
packages 

 Introduction to mathematical computer packages (Mathematica, MAPLE,…) and 
Statistical computer packages (SPSS, Minitab,…). 

  والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفةيدرك وحدة المعرفة. 
 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 

 (3)جبر 
Algebra (3) 

 Vector space: various examples of vector spaces, subspaces, solution space for a 
homogeneous linear system of equations - linear combinations, generation, linear 
independence, linear independence testing using elementary row operations, basis 
and dimension - row spaces and column spaces for the matrix, the order  and the 
vertical rank and its equal - the matrix rank and its zero and the relationship between 
them - using the rank in choose the solvability of a system of linear equations - 
applications - the space of the internal product : the axioms  of the internal products, 
various examples of internal products, length, angle between two vectors , 
Orthogonality, Gram-Schmidt method for obtaining basic orthogonal norm general 
linear transformations applications: linear transformations between two vector spaces, 
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linear transformation representation with a matrix – kernel and range, two transformer 
matrix, linear transformation matrix affected by base change, similarity of matrices- 
Linear inverse transformation matrix, convert to diagonal matrix. 

 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 
 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 

 احتماالت
Probability 

 Review on probability, variables, discrete and continuous variables, distribution 
functions and density functions. Joint distribution functions. Expectation, moments, 
moment generating function. Some discrete and continuous distributions, Normal 
distribution and related distributions. 

 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 
  الات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلةُيحلل ناقدًا الدر. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 

 (6)معادالت تفاضلية 
Differential 

equations (2) 

 Introduction to partial differential equations and their classification - Study of the 
method of separating variables to solve partial differential equations - Using 
characteristic equations to solve partial differential equations - Some applications on 
partial differential equations 

 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
 مكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلميةُيوتف ن. 
 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

 موائع
Fluid 

 Introduction to the science of fluid dynamics, including its origin, evolution, importance 
and some of its basic concepts (the concept of fluid pressure - viscosity - 
compressible flow ...). Stream lines, vortex lines and their applications. Continuity 
equation and its applications. Equation of the motion of non-viscous fluid (Euler 
equation) and its applications Bernoulli equation and its applications. The boundary 
conditions and the tensor of momentum. Equation of motion of viscous liquids 
(Navier-Stokes equation) and the corresponding boundary conditions. The exact 
solutions for the incompressible viscous fluids (Poiseuille flow- Couette flow- flow 
through pipes with arbitrary cross section- flow through rotating annulus). The 
boundary layer theory and its applications. 

  فة وشبكات التواصل بنك المعر : يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا
 االجتماعى

 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 
 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 

 نسبية
Relativity 

 Principles of the theory of relativity, appearance and evolution. Special Relativity 
theory and the idea of general relativity theory. Galileo transformations – Lorentz 
transformations and their Applications. Relative mechanics and some of its 
applications (Lagrange Equations and Hamilton Equations). Minkowski space, 
relevance, and compatibility with the principles of Einstein's theory of relativity and 
applications. Applications in dynamic electromagnetism and nanoparticles in mass. 
Tensors analysis - Cronker Delta – Tensors algebra. Geodesic curves - Introduction 
to general relativity 

 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
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 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 
 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 

 هندسة تحويالت
Transfers 
geometry 

 Plane coordinates - straight line in the plane - changing axes - circle equation - 
conical sectors - general equation of second degree in two variables. 

 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 
 المجتمع يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية. 

 كهربية ساكنة
Electrostatic 

 Electrostatic fields- Coulomb's law-The electric potential- Gauss's theorem of 
electrostatic – Poisons and Laplac's equation . Boundary conditions at the interface-

Lines of force-Equipotential surfaces – The electric dipole- Linear quadruple. - 
General theorems of electrostatics, Equipotential surfaces, Green's equivalent 

stratum, The uniqueness theorem.  The electrostatic energy. The general solution of 
Laplace's equation ( In Cartesian coordinates, In spherical coordinates, In cylindrical 

coordinates) . 
 شارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميزي. 
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 
 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 

 ميكانيكا الكم
Quantum 
mechanics 

 The Basic Concepts of Quantum Mechanics.  Conservation Laws in Quantum 
Mechanics. Schrödinger’s Equation.  Some Applications of Schrödinger’s 
Equation.Perturbation Theory. Dirac notation of quantum mechanics (Ket vector- Bra 
vector- scalar product).  Linea operator- Hermitian operator. Mean value of an 
observable. Heisenberg uncertainty principle. Some general operator theorems. 

 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 لكرامة، والفقة بالنفس لدى المتعلميعينمي الشعور با. 

 ديناميكا االوساط المتصلة
Dynamics of 

continuous media 

 Tensors ( its derivative and applications). Analysis of tensors Transformation laws for 
Cartesian tensors. Matrix and tensors- Analysis of stress- Cauchy’s stress principle- 
The stress vector- The stress tensor. Stress tensor symmetry- Stress transformation 
laws- Principle stresses and stress invariants- Maximum and minimum shear stress 
values- Deviator and spherical stress tensors. Deformation and strain. Motion and 
flow- Velocity and acceleration- Rate of deformation and vorticity tensors- 
Equilibrium equation- Moment of momentum (Angular momentum) principle. 

 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 

 ميكانيكا جسم جاسئ
 ميكانيكا الجسم الجامد

Rigid Body 
Mechanics 

 Motion of rigid body in the space using spherical and cylindrical polar coordinates 
 - Moments of inertia. A general introduction on the field of the rigid body dynamics. 

Equation of motions of a rigid body (The translation and rotational motion, Euler’s 
equation, motion of a symmetrical top of a rigid body moves in a gyroscopic motion). 
Applications on the pure rolling of a rigid body. Elliptic integrals and their uses in 
solving the integrated problems of a rigid body. First integrals of a rigid body. The 
conservation systems. The integrated cases of the rigid body. 



110 
 

 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 

 توبولوجي
Topology 

 Topological on the straight line and plane - topological spaces - neighborhood – limit 
points - closed groups - finding group closure - intense groups - inside and outside 
the group - boundaries and relative topology - basic and sub-basic – continuity  - 
continuous groups - Metric spaces - Distance between two groups - Radius of the 
neighborhood ball - Finite groups - Symmetric spaces - Countability - Conditions of 
discontinuous   

 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 

 هندسة مسلمات
Axioms  geometry 

 Euclid Geometry postulates (four + fifth axiom parallelism) - Hilbert engineering 
axiom - Falling axiom - order axiom - separation axiom – continuity axiom - 
definition of normal geometry - external angle theory of a triangle - the proof of a 
Escari gender theorem –sum of triangle angles Less or equal to 180 - Types of 
geometry - Triangle deflection - Quadruple dielectric properties - Escari hypotheses 
– the proof  of formulas equivalent to the Euclid axioms 

 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 

 بحوث عمليات
Operations 
Research 

 An introduction to decision-making science that includes its origin and importance 
and basic concepts in the general formulation of mathematical programming and 
types of mathematical programming and includes linear programming, correct linear 
programming and non-linear programming.- geometry and algebra of linear 
programming and includes convex groups and the level above and half the space and 
cone of the polygon and The marginal points and the geometrical solution.- The 
initial simplex method for solving linear programming and includes the basic concepts 
of the simplex algorithm.- Special cases: None of uniqueness solution- the infinite 
target function- the state of the irregular solution.- The solution of linear 
programming in a two-stage manner when it has clear nonlinear solution-  The dual 
simplex method. The improved simplex method- The basic theory of duality and 
sensitivity analysis 

 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 
 ختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل ٌيقو  الجوانب الم.. 
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 

 تحليل مركب
Complex analysis 

 Complex numbers - complex functions: some complex functions - Limits - continuity 
– derivatives , analytical functions in a complex variable - Cauchy - Riemann 
equations  - power series - Laurent series - The analytic functions - Integration in 
Complex pace, Cauchy Theory of Integration, Cauchy Integrations. The residue 
theory and its applications to find complex integration - The applications of the 
residual theory to find real integrations. 
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 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 
 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 

 ميكانيكا الفضاء والفلك
Space and 
astronomy 
mechanics 

 Central forces. The potential and attractions of bodies.  The problem of two bodies. 
The determination of orbits . The problem of three bodies. The special theory of 
relativity and applications. 

 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 
  ُجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج هي. 
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 

 أحصاء استداللي
Inferential 
statistics 

 Introduction to sampling theory. Distributions related to Normal distribution. Testing 
hypothesis. ANOVA. Simple linear regression. Simple linear correlation. 

 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 
 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
 بنك المعرفة وشبكات التواصل : المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا  يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا

 ياالجتماع
 تحليل عددي

Numerical analysis 
 An introduction to numerical analysis - study of sources of error and algebra of errors 

- numerical solutions of nonlinear equations - methods of successive improvement 
and theories of convergence of these methods - theories that study the accuracy of 
the results - numerical differentiation and integration - Pothen and Kots methods - 
Romberg integrations - undetermined coefficients - Gauss integrals - Least square 
method - Numerical squares of ordinary differential equations with initial conditions - 
Numerical solutions for systems of linear equations - Direct methods such as 
Gaussian methods and matrix analysis methods - Sequential optimization methods 
such as Jacobi, Gaussian and Seidel method, and relaxation method. 

 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 
 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 
  عمل م نيةيشارك بفاعلية في فرق ومجموعات. 

 تحليل دالي
Functional 
analysis 

 Linear spaces, non-correlation, linear transformations and transitions are integral and 
metric spaces. Standard and Completion Spaces - Banach Spaces - Continuity - 
Homeomorphisms. Double spaces, reflexive spaces, inner product spaces- Hilbert 
space, orthogonal groups - projections 

 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 
 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 

 (4)جبر 
Algebra (4) 

 Rings, Integral domains and  fields, Characteristic of a ring, generating sets , and 
principal ideals, Ideals in a ring quotient rings using given, Prime and maximal ideals 
in a ring, Quotient rings, Homeomorphisms. Field of quotients of an integral domain, 
Rings of polynomials , Principal ideal domains, Factorization in domains. 

 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 
 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
  بنك المعرفة وشبكات التواصل : المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا
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 االجتماعى
 ديناميكا تحليلية
Analytical 
Dynamics 

 Constraints, Mechanical system and generalized coordinates. Degrees of freedom.  
The generalization of the momentum and kinetic energy. Lagrange equation for the 
exact constraints and non-exact constraint systems and impulsive forces. The 
definition of the Hamiltonian function and the derivation of their equations of motion. 
Hamilton principal for the last action. Derivation of the Lagrange equations from the 
principal of Hamilton. The periodic coordinates- Routh function. The canonical and 
tangential transformations. Hamilton-Jacobi equations- Poisson and Lagrange 
brackets and their applications. 

 ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة. 
 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 

 خوا  مادةمتمكع معرفيا مع   خواص مادة وحرارة
  حركة الموائع  -ال يدروديناميكا –والخاصية الشعرية التوتر اللطحي  –المرونة ومعامالت ا  –تحليل االبعاد وتطبيقات ا

 .االنتشار والضغط ا لموزي -اللزوجة –ومعادلة برنولى وتطبيقاته العملية 
 حراره 
  الترمومترات ومقاييس درجة الحرارة  -المكافئ الميكانيكي للحرارة  -مقدمة ومف و  الحرارة ودرجة الحرارة واالتزاع الحرارى

االج ادات الحرارية  -الللوك الشاذ للماء -التمدد الحرارى وتطبيقاته -تحوالت الحالة:) على المواد  تأفير الحرارة –
 (العزل الحرارى للمباني والتوصيل الحرارى: )ميكانيكية انتقال الحرارة -( وتغير اللوع

 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 
 عات التعل  الم نيةيشارك بفاعلية في مجتم 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 

 ك ربية ومغناطيليةمتمكع معرفيا مع   كهربية ومغناطيسية
  التيار الك ربي -المكففات  -الج د الك ربي وتطبيقاته المختلفة -قانوع جاوس –المجال الك ربي  -قانوع كولو- 

 -المجال المغناطيلي والتأفير المغناطيلي للتيار -الدوائر الك ربية وتحليل ا   - -المقاومة النوعية -المقاومة الك ربية 
 .  متحركةتأفير المجال المغناطيلي على الشحنات ال

 تيار متردد 
 المفاعلة اللعو ة  -لعة المكففات -المفاعلة الحف ية والدوائر –الح  الذاتي  -الدالة الجيبية للموجه -توليد التيار المتردد

 -المرشحات  -دوائر الرنيع -طور التيار المتردد -القوى في دوائر التيار المتردد -دوائر التيار المتردد -لمكفف
 اد المركبة في دوائر التيار المترددالتخدا  االعد

 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 
 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 

 6كيمياء عامة 
 (عضوية+العضوية)

 متمكع معرفيا مع : 
 درالة  -تدرا الخوا  العامة للعناصر مع خالل جدول مندليف  -درالة وصفية للجدول الدوري  :كيمياء ال عضوية

قوانيع للوك الغازات  -( صلبة ولائلة و ازية)حاالت المادة  النتريات لتفلير تكويع الروابط فى المركبات المختلفة
كيمياء الجزيئات البيولوجية . تصنيف المحاليل حلب درجة االمتزاا -قوانيع الغازات اشتقاق  -ونترية الحركة للغازات 

الرئيلية ، الملارات البيولوجية مع حي  الديناميكا الحرارية، والكيمياء، وتنتي  آليات عمل البروتيع وتطبيق هذه 
 الم ارات في ف   ملارات التخليق الحيوي

 التفاعالت التي تميز المجموعات  -دروكربونات ا ليفاتية وا روماتية خصائ  وتفاعالت ال ي :كيمياء عضوية
القدرة على اجراء التحويالت الكيميائية وتحديد أهمية المواد الخا  لصناعة  -الوتيفية الفعالة للمركبات المختلفة

 .الكيماويات العضوية
 يجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل المتعلميع ، وزمالئه. 
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  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع يلتز. 
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 

 كيمياء فيزيائية

  والبلمرة المشتركة، تشخي   المفاهي  والتعريفات، التصنيفات المختلفة للبوليمرات، طرق البلمرةمتمكع معرفيا مع
الُبنية والُبنية الدقيقة ، ذوبانية البوليمرات وتجانل ا،  -البوليمرات  وتحديد ا وزاع الجزيئية، تشكيلة اللاللل البوليمرية 

 تحديد الخوا  الحرارية للبوليمرات
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 لنفس لدى المتعلميعينمي الشعور بالكرامة، والفقة با. 
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 

 مفاهي  وم ارات توتيف الدراما وملر  الطفل فى التعل  مع حي  ا همية وا هداف والتطبيقاتمتمكع معرفيا مع   دراما ومسرح طفل
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 

مفاهي  وم ارات توتيف الم ارات الحركات البدنية والموليقية فى التعل  مع حي  ا همية وا هداف متمكع معرفيا مع   مهارات حركية وموسيقية
 والتطبيقات

 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 

 مفاهي  وم ارات توتيف الم ارات اليدوية والفنية فى التعل  مع حي  ا همية وا هداف والتطبيقاتمتمكع معرفيا مع   مهارات يدوية وفنية
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 

والوقوف على الدروس الملتفادة مع تعرف الطالب على تاريخ مصري منذ محمد على وحتى ا ع متمكع معرفيا مع   تارريخ مصر  المعاصر
 معرفة التاريخ

 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 
 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 

 الخصائ  الجغرافيا لمصر مع حي  المناخ والتضاريس والمال  العامة متمكع معرفيا مع   جغرافيا مصر
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 

 والمفاهي  التى تحدد طبيعة أدب الطفل وأمفلة عليه وكيفية توتيفه فى التعل المعارف متمكع معرفيا مع   أدب أكفال
 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 

 مف و  التفكير النقدى والاليبه وأهميته وأدواته وكيفية تقيمه وتطبيقهمتمكع معرفيا مع   التفكير النقدى
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
 ء البحو  العلميةُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجرا. 

 المفاهي  ا الالية فى عل  ا حياء وتطبيقات فى مختلف المجاالتمتمكع معرفيا مع   التطبيقات الحياتية لألحياء
 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
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  بنك المعرفة وشبكات التواصل : واالتصاالت   ومع بين ا يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات
 االجتماعى

 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 
التطبيقات الحياتية 

 للكيمياء
  المفاهي  ا الالية فى عل  ا حياء وتطبيقات فى مختلف المجاالتمتمكع معرفيا مع 
 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 

التطبيقات الحياتية 
 الفيزياء

  مختلف المجاالتالمفاهي  ا الالية فى عل  ا حياء وتطبيقات فى متمكع معرفيا مع 
 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 

 
 برنامج الليسانس فى التربية تخصص التربية الخاصة تعريف مقررات التخصص فى ( 16)مادة 

 
 توصيف المقرر متضمنا أهدافه العامة بما يعكس اإلطار الفكرى المرجعى للبرنامج ومواصفات الخريج المقرراسم 

تشخيص وتقييم ذوي 
 االحتياجات الخاصة 

  المفاهي  ا لالية المرتبطة بالتشخي  والتقوي ، والمحكات التشخيصية والمعايير النمائية متمكع معرفيا مع
ا داء ، وكذلك تشخي  وتقوي  الم ارات ا كاديمية وم ارات التواصل ، وتشخي  ، كما يتضمع معايير 

وتقوي  ألاليب التعل  ، واالتجاهات والميول والدافعية ، واالضطرابات االنفعالية ، وكيفية جمع البيانات 
 .والتخدا  نتائج ا فى نعداد البرامج اإللتراتيجيات التربوية

 مية المحلية ، والدولية ذات الصلةُيحلل ناقدًا الدرالات العل. 
 ُيجري بحو  فعل لحل المشكالت الم نية التي تواج ه. 
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 

اضطرابات التواصل 
لذوي االحتياجات 

 الخاصة 

  وكيفية حدوف ا، ونمو عملية الكال  لدى تعريف عملية الكال ، ومراحل ا، وأج زت ا، متمكع معرفيا مع
الطفل، ومف و  اضطرابات النطق والكال  وتشخيص ا، ونلبة انتشارها، وألباب ا، وتصنيف ا، مع درالة 

 .بعا أنواع اضطرابات النطق والكال  مع حي  تعريف ا، وتشخيص ا، وألباب ا، وعالج ا
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 
 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 

استراتيجيات تعديل 
 السلوك 

  خلفية نترية حول نشأة الللوكية وتطورها، ومبادئ ا ا لالية المطبقة فى تعديل الللوك، متمكع معرفيا مع
قياس الللوك، وألاليب والتراتيجيات بناء الللوكيات الجديدة، ومتطلبات عملية تعديل الللوك، وألاليب 

 .وفنيات تعديل الللوك  ير المر وب وتطبيقات ا
 ُيوتف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نية. 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 
  في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرهايتفكر 

برامج ذوي االحتياجات 
 الخاصة 

  المحتوى  –ا هداف ) مف و  المن ج ، ألس بناء المن ج ، عناصر المن ج متمكع معرفيا مع– 
، برامج ذوى االحتياجات الخاصة، ( التقيي  –ا نشطة التعليمية  –الولائل التعليمية  –االلتراتيجيات 

 .برنامج الفردي، تعديل المناهج العادية ومواءمت ا وفقًا لالحتياجات الخاصة للطالبتصمي  ال
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 
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مواهب ذوي 
 االحتياجات الخاصة 

  مفاهي  التفوق والموهبة واالبتكار وبعا نتريات تفليرها، وأه  الخصائ  الجلمية متمكع معرفيا مع
لتعرف  والعقلية والمعرفية وا كاديمية واالنفعالية واإلجتماعية التى تميز النتفوقيع والموهوبيع وأه  ألاليب ا

والمناهج والبرامج التربوية الخاصة ب  ، والتراتيجيات تعليم  ، باإلضافة نلى علي  ، وألاليب رعايت  ، 
برامج تنمية المواهب الخاصة مع نماذا تطبيقية ل ا، وبعا مشكالت المتفوقيع والموهوبيع وألاليب 

 .اإلرشاد المنالبة لمواج ت ا
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة وتفي. 
 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 

االجهزة التعويضية 
 والوسائل المساعدة 

  مفاهي  التأهيل والدمج ومتطلباته، وا ج زة التعويضية والولائل الملاعدة  التعرف على متمكع معرفيا مع
( االطراف الصناعية) والعوامتتل الممفرة فى التخدام ا، وا ج زة والولائل الالزمتة للمعوقتيع جلميًا وحركيتاً 

، ا ج زة والولائل ، أج زة وولائل االندماا فى المجتمع(أج زة التقوي  ، أج زة المشى، الكرالى المتحركة
 .الالزمة للمعوقيع بصريًا ولمعياً 

 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 

توظيف التكنولوجيا مع 
ذوي االحتياجات 

 الخاصة

  التكنولوجيا والتمييز بيع مف و  تكنولوجيا التعلي  و تكنولوجيا التربية، والتكنولوجيا مف و  متمكع معرفيا مع
 .الحديفة لذوي االعاقة اللمعية وذوي االعاقة البصرية

 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 

التعرف على تعاريف مصطلم تاريخ عل  النفس، و أهمية درالة هذا التاريخ، و النتريات متمكع معرفيا مع   تاريخ علم النفس
لتطور التاريخى للدرالات و اإلتجاهات فى عل  النفس  .التى يعتمد علي ا فى تدويع ا

  ( لقراط، أفالطوع و يرهما)تنتمى نلى عل  النفس فى أفكار فاللفة اليوناعوكذلك التعرف على اآلراء التى
 .قبل ننفصال عل  النفس عع الفللفة

 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
 المتعلميع ينمي الشعور بالكرامة، والفقة بالنفس لدى. 

مدخل الي الطب 
 النفسي

  مف و  نضطرابات الشخصية ومتاهرها العامة، والعوامل الممدية نلي ا، وأنواع ا المختلفة متمكع معرفيا مع
 .و كيفية عالج ا

 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 
  المتعلميع ، وزمالئهيجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل. 
 يلتز  بالقي  االنلانية ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييع. 

، المناحي النترية المفلرة، أهميت ا، طبيعت ا، المعارف النترية حول مفاهي  القيادةمتمكع معرفيا مع   سيكولوجية القيادة
، توصيف العمل، فعالية ندارة الوقت، أنتمة ندارة الموارد البشرية، ألاليب القيادة الرشيدة ومعايير تقييم ا

 رار طبيعة عملية صنع الق.اإلدارة الفعالة لمواج ة الضغوط، التدريب للموارد البشرية
 يمتلك االلتعداد لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية. 
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 

اإلحصاءات الوصفية التوصل نلى صفات ا صل اإلحصائى أو مجتمع العينة فى ضوء متمكع معرفيا مع   احصاء استداللي
 للعينة البحفية ، ودرالة ا لاليب اإلحصائية الملتخدمة فى التحقق مع الفروا العلمية للبح 

 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
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 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 
 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 

 .الشخصية متمكع معرفيا مع معني  الشخصيةعلم نفس 
 .التعرف على خصائ  الشخصية اللوية -
 .التعرف على المحددات الورافية للشخصية -
 . التعرف على العوامل البيئية للشخصية -
 -  التعرف على بعا نتريات الشخصية 
  المعرفة وشبكات بنك : يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا

 التواصل االجتماعى
 يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت المختلفة. 
 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 

سيكولوجية التفكير 
 واالبداع

  كخصائ  مميزة للشخ  المبتكر  –كناتج  –بتكار كعملية يقد  المفاهي  الخاصة باالمتمكع معرفيا مع– 
كلياق اجتماعي،و تفلير مدارس عل  النفس  المختلفة لالبتكار، كذلك تأفير المناخ علي فعالية 

 االبتكارلواء في الوحدات اآلبتكارية أو جماعات االبتكار
  العلميةُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب. 
 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 
 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

ا لرى و أهميته نكتلاب  الطالب المعرفة النترية عع تطور الدرالات فى عل  النفس متمكع معرفيا مع   علم النفس االسري
النترية و التطبيقية، وكذلك تنمية الوعى بمشكالت ا لرة النفلية و اإلجتماعية، و طرق الوقاية من ا، و 

 .التصدى ل ا
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 
  المشكالت الم نية التي تواج هُيجري بحو  فعل لحل. 

قراءات باللغة 
االنجليزية في 
 التخصص

  التعرف على موضوعات حديفة باللغة اإلنجليزية في عل  النفس التربوي وف م ا مع خالل متمكع معرفيا مع
 .مقاالت بحفية أو فصول في كتب ما تشكل مادة عامة أو مرتبطة بالموضوعات البحفية المعاصرة

 اب القدرة على تحليل ونقد نصو  أجنبية متخصصة في عل  النفس التربوي تتناول نماذا وكذلك اكتل /
 .بحو  في هذا المجال، والتوصل نلى خالصات علمية من ا/ نتريات

 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 
  العلمي ، والبح  التربويُيتقع م ارات التفكير 

مناهج البحث في علم 
 النفس

  خطوات البح  العلمى الللوكى، توضيم مف و  المشكلة البحفية وكيفية اختيارها و متمكع معرفيا مع
 .و انواع مناهج البح  فى عل  النفس.تقويم ا

 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نيةُيوتف بفاعلية. 
  ٌيقو  الجوانب المختلفة للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل.. 

سيكولوجية الكبارمن  
ذوى االحتياجات 

 الخاصة

  وخاصة فى مراحل درالة التغيرات التى تطرأ على للوك اإلنلاع فى جميع مراحل حياته متمكع معرفيا مع
 .الرشد المبكر ،   ولط العمر ، الشيخوخة 

 العل  بناء في العلمية المعارف تطور أهمية يدرك. 
 وا جنبية العربية: باللغة العلمية والمعلومات البيانات مع بم نية يتعامل. 
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 

 .التواصل ، و اهميته ، و وتائفهمف و  متمكع معرفيا مع   سيكولوجية التواصل
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  ، أع يتعرف الطالب علي مف و  التفاعل االجتماعي ، و عالقته بالتواصل 
 و العوامل الممفرة فيه، و أنواعه ، والعوامل المترتبة عليه، و تكويع المعايير االجتماعية 
   الحضارات وبناء المجتمع تنمية فيالمختلفة  العلو  دور يتف. 
 والتكنولوجيا للعل  المختلفة الفروع بيع التكاملية العالقة يدرك. 
 المعرفة ننتاا في والتطبيقية المختلفة: ا نشطة يوتف. 

بناء االختبارات 
 النفسية والتحصيلة

  حي  يميز الطالب بيع النترية التقليدية والنترية الحديفة في بناء المقاييس النفلية، متمكع معرفيا مع
 .بالمشكالت ا لالية في مجال المقاييس النفليةحي  ي ت  الطالب 

 و يميز الطالب بيع المجاالت المختلفة لالختبارات والمقاييس النفلية 
 التخص  مجال في في ا الممفرة والعوامل التواهر. 
 وألاليبه الميدانى العمل ألاليات. 
 التخص  مجال في وعملياته البح  طرق . 

المعارف النترية المتضمنة عع موضوعات المحتوى كالتعريف بأدوار عل  النفس متمكع معرفيا مع   علم نفس مدرسي
لبح  فى عل  النفس المدرلى باعتباره علما ذا هوية  المدرلى تجاه المدرلة الفعالة ، من جية و طرائق ا

 م نية باإلضافة نلى المناحى النترية التى يوتف ا عل  النفس المدرلى
  ،والفقة بالنفس لدى المتعلميعينمي الشعور بالكرامة. 
 التخص  مجال في المتنوعة الفكرية والمدارس النتريات. 
 للتخص  وفقا واالجتماعية، اإلنلانية: العلو  مجال فى التطورات. 
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طرق تعليم المعوقين 
 سمعيا

 طرق، م ارات التدريس ، طرق التفاعل فى الموقف التعليمى ، لحاجات التعليمية ا متمكع معرفيا مع 
والولائط التكنولوجية ، واج زة قياس اللمع ، حجرة المصادر ، التدريس للطفل االص  وضعاف اللمع 

 .وتطبيقات فى المجاالت العلمية واالدبية ، الحديفة 
 عرف الملتجدات ذات العالقة بتخصصهتي 
 يدرك وحدة المعرفة والعالقات البينية بيع مجاالت ا المختلفة. 
 يا المعلومات واالتصاالت في التعلي  والتعل ، والتنمية الم نيةُيوتف بفاعلية تكنولوج. 

طرق تعليم المعوقين 
 بصريا

 م ارات التدريس وطرق ، طرق التفاعل فى الموقف التعليمى ، الحاجات التعليمية  متمكع معرفيا مع
 .التدريس للمكفوفيع وضعاف البصر وجوانب البرامج التربوية 

  للتعل  وُيقِو  الجوانب المختلفة للتعل ٌيقو  الجوانب المختلفة.. 
 يتفكر في ممارلاته الم نية ويعمل على تطويرها 
 ُيوتف نتائج الدرالات العملية في أداءاته الم نية. 

تعليم ذوى صعوبات 
 التعلم

 االلتراتيجيات ، انواع ا ، تشخيص ا ، صعوبات التعل  االكاديمية مع حي  مف وم ا  متمكع معرفيا مع
 .وية والعالجية والتدريلية لصعوبات التعل  االكاديمية الترب

 ُيتقع م ارات التفكير العلمي ، والبح  التربوي 
 ُيحدد بتدقيق المشكالت المختلفة بأداءاته الم نية. 
 ُيحلل ناقدًا الدرالات العلمية المحلية ، والدولية ذات الصلة. 

برامج وطرق تنمية 
 المواهب الخاصة

 دور كل مع االلرة ، والاليب التعرف علي ا ، مف و  المواهب الخاصة ومجاالت ا  متمكع معرفيا مع
التعراا بعا  وكذلك، وولائل االعال  والمدرلة والمجتمع فى اكتشاف الموهوبيع ورعايت   

 .التراتيجيات لتنمية المواهب الخاصة وبرامج التدخل المبكر الكتشاف ا 
  الم نية التي تواج هُيجري بحو  فعل لحل المشكالت. 
 ُيشارك في حل المشكالت الم نية ، والمجتمعية ، بإلتخدا  ا لاليب العلمية. 
 ُيوتف نمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اجراء البحو  العلمية. 

طرق تعليم المعوقين 
 بصريا

 م ارات التدريس وطرق ، طرق التفاعل فى الموقف التعليمى ، الحاجات التعليمية  متمكع معرفيا مع
 .التدريس للمكفوفيع وضعاف البصر وجوانب البرامج التربوية 

 يتواصل بفاعلية ، ملتخدمًا قدراته الشخصية، وم ارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
  بنك المعرفة وشبكات : يتعامل بم ارة مع أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ومع بين ا

 االجتماعىالتواصل 
  يتعاوع مع زمالئه في تصمي  أنشطة تعلي  وتعل  متنوعة ، تحقق التكامل بيع المجاالت

 .المختلفة

تعليم ذوى صعوبات 
 التعلم

 االلتراتيجيات ، انواع ا ، تشخيص ا ، صعوبات التعل  االكاديمية مع حي  مف وم ا  متمكع معرفيا مع
 .تعل  االكاديمية التربوية والعالجية والتدريلية لصعوبات ال

 يبني عالقات نيجابية مع زمالئه ، وأولياء ا مور، والمجتمع المحلي. 
 يشارك بفاعلية في فرق ومجموعات عمل م نية. 
 ينمي ذاته م نيًا ، ويبني عالقات م نية متنوعة بصفة ملتمرة. 

برامج وطرق تنمية 
 المواهب الخاصة

 دور كل مع االلرة ، والاليب التعرف علي ا ، ومجاالت ا مف و  المواهب الخاصة  متمكع معرفيا مع
التعراا بعا  وكذلك، وولائل االعال  والمدرلة والمجتمع فى اكتشاف الموهوبيع ورعايت   

 .التراتيجيات لتنمية المواهب الخاصة وبرامج التدخل المبكر الكتشاف ا 
 يشارك بفاعلية في مجتمعات التعل  الم نية 
 لالنتقال بمرونة بيع الملارات الم نية يمتلك االلتعداد. 
 يمتلك م ارات التقاللية المعل  التى تمكنه مع ندارة التغيير 
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التدخل االرشادى 
واللعالجى للمضطربين 

 سلوكيا وانفعاليا

 خلفية عامة عع خدمات االضطرابات الللوكية واالنفعالية مع حي  نشأت ا وتطورها  متمكع معرفيا مع ،
واالرشاد النفلى وكذلك االرشاد االلرى ل طفال ذوى االضطرابات الللوكية ، ل ا  العالا النفلى

 .واالنفعالية 
 يدرك دوره كقائد في تطوير التعلي ، وتنمية المجتمع. 
 يشارك في طر  مبادرات نبداعية ، تلاعد في ندارة التغيير ، وتحقيق التميز. 
  المتعلميع ، وزمالئهيجلد نموذجًا قياديًا يحتذى به مع قبل. 

تقد  التفليرات الحديفة للدوافع واالنفعاالت ، ويوتف الطالب االتجاهات النترية متمكع معرفيا مع   الدوافع واالنفعاالت
 للدوافع واالنفعاالت في تفلير الللوك مع خالل ا دوات والمقاييس النفلية للدوافع واالنفعاالت

  ، وأخالقيات م نة التعلي  ، وآداب ا في تعامالته مع المتعلميع والمعنييعيلتز  بالقي  االنلانية. 
 يشارك في تنمية قي  االنتماء الوطني والديمقراطية، والتلامم وقبول اآلخر. 
 يفتخر بانتمائه لم نة التعلي  ، ويت ر حبه ل ا 
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 يلقى الشعر بطريقة صحيحة وفقا لقواعد االلقاء. 
 يتحدث اللغة بطالقة مراعيا القواعد النحوية والصرفية. 
 يحدد الفكرة الرئيسة، واألفكار التفصيلية . 
 النحو والصرف والبالغة في فهم النص وكتابته: يوظف قواعد. 
 حليل النص وتفسيره ونقده وتذوقهيستخدم قواعد اللغة في ت. 
 يعبر عن مضامين النصوص المختلفة ومعانيها بأسلوبه. 
 يكتب بلغة سليمة في المواقف واألغراض المختلفة.  
 يستخدم التقنيات الحديثة في تجديد معارفه اللغوية، ويحدثها بصفة مستمرة. 
 يستخدم اللغة العربية السليمة في مواقف وسياقات مختلفة. 
 تج األخطاء الشائعة في اللغةيستن. 

 المهارات الذهنية
 يحلل النصوص.  
  يستنتج ما يريد الكاتب قوله في النص 
 يستنتج معاني المفردات بالسياق.  
 يستنبط المعنى الضمني. 
 يفسر العالقات بين المفاهيم والمعارف اللغوية.  
 يتذوق المضمون الوجداني في النص.  
  التواصل المتنوعةيرتجل اللغة في مواقف. 
 يعي طبيعة المتلقي وخصائصه. 
 يقارن بين األطروحات النقدية والبالغية  
 سنقد أعمال أدبية مختلفة السياقات واالهداف  
 يدعم فكره وارائه بالحجج والبراهين 
 يستنتج جماليات االساليب األدبية  
 يقارن بين نظريات المعنى في المفردات  
 ختلفةيستنتج مشكالت المعاجم الم 

 المهارات العامة
 يقدر ضرورة التنمية المهنية المستمرة عبر أساليبها المختلفة، ومن بينهما التعلم الذاتي، واالنخراط في مجتمعات التعلم المهنية.  
 يعمل بكفاءة ضمن فريق.  
  بيئة تعليمية آمنة، وداعمة للنمو الشامل للتالميذيتواصل بفاعلية مع زمالئه في مجتمع المدرسة، وأولياء األمور، وذوي المصلحة األخرين، إلنشاء  
 يتعامل بإيجابية مع ضغوط مهنة التعليم 
  بعدة طرق تقليدية وتكنولوجيةيتواصل  
 يشارك في بحث القضايا العامة للمجتمع، مقترحًا حلواًل لها. 
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 تخصص اللغة العربية وآدابها (اإلعدادى والثانوى) الليسانس فى األداب والتربيةلبرنامج مصفوفة نواتج التعلم المستهدفة : رابعا
  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 

يتعرف  المقررات
 :القواعد

 النحوية،
 والصرفية

يشرح 
 مضامين

 النصوص
 المختلفة
 وأسس
 تنظيمها

يتعرف 
 كتابات

 المبدعين
 العصور في

 .المختلفة

يصف 
 مكونات
 الجهاز

 الصوتي
 ومكوناته،
 .ووظيفته

يتعرف 
 عمليات
 الكتابة

 وخصائصها
 وإجراءاتها
 ومنتجاتها

 عمليةيصف 
 التواصل

: يالشفو
 أسسها

 ومهاراتها

 أنواعيصف 
 المفاهيم
 البالغية
 وسماتها

 أسسيحدد 
 األدبي، النقد

 .ومدارسه

يتعرف 
 متطلبات

 اإللقاء
 وشروط
 جودته

يشرح 
 قواعد
 الشعر

 .وبحوره

يحدد 
 خصائص

 النص
 المسرحي
 وعناصره

 طبيعةيحدد 
 اللغة

 :وأصولها
 الحضارية
 والتاريخية

يحدد 
 متطلبات

حدث بلغة الت
 سليمة

يتعرف 
 الوظيفة

 االجتماعية
 للغات

المكتبة 
 العربية

X     X    X    X 

مدخل إلى 
النحو 
 العربي

 X       X   X   

مدخل إلى   
األدب 
 العربي

    X        X  

  X  X           علوم قرآن
مدخل إلى 

البالغة 
 العربية

X       X       

مدخل إلى 
 علم اللغة

  X    X       X 

نحو وصرف 
(1) 

X     X    X    X 

أصوات 
 لغوية

 X       X   X   

  X        X     أدب جاهلي
مدخل إلى 

 النقد العربي
       X   X  X  

مقرر 
 1اختياري

X       X       

األدب 
اإلسالمي 
 واألموي

 

  X    X       X 

 نحو وصرف
 (2)  

   X           

 X     X    X    X علم البيان
عروض 

(1) 
 X       X   X   

عروض 
 (2)وقافية 

    X        X  

علوم 
 محديث

          X  X  

نحو وصرف 
(3) 

X       X       

 X    X       X   علم البديع
           X    فقه اللغة

أدب عباسي 
(1) 

              

 X     X    X    X فقه العبادات
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نحو وصرف 
(4) 

 X       X   X   

 نقد عربي
 قديم

    X        X  

  X  X           علم المعاني
أدب عباسي 

(2) 
X       X       

 X    X       X   أدب أندلسي
تحليل 

النصوص 
 األدبية

   X           

نحو وصرف 
(5) 

X     X    X    X 

مقرر 
 2اختياري

 X       X   X   

النقد العربي 
 الحديث

    X        X  

قضايا 
إسالمية 
 معاصرة

          X  X  

نحو وصرف 
(6) 

X       X       

علم اللغة 
 التطبيقي

  X    X       X 

مقرر 
 3اختياري

   X           

أدب عربي 
 حديث
 شعر 

X     X    X    X 

أدب عربي 
 حديث

 نثر 

 X       X   X   

علم المعاجـم 
 والـداللة

    X        X  

تدريبات 
 لغوية وأدبية

          X  X  

اتجاهات 
النقد 

 المعاصر

X       X       

مقرر 
 4اختياري

  X    X       X 

 
  (المهارات المهنية ) نواتج التعلم المستهدفة 

يحلل  المقررات
الكتابات 

المختلة فى 
ضوء قواعد 

 معين 
 

يقيم النص 
فى ضوء 

 قواعد معين 

يحلل 
النصوص 

بطريقة 
 علمية

 

يكتب مقاال 
 سليما

يلقى الشعر 
بطريقة 

صحيحة 
وفقا لقواعد 

 االلقاء

يتحدث اللغة 
 بطالقة

مراعيا 
القواعد 
النحوية 

 والصرفية

يحدد الفكرة 
الرئيسة، 
واألفكار 
 . التفصيلية

 

يوظف 
 :قواعد
النحو 

والصرف 
والبالغة في 

فهم النص 
 وكتابته

يستخدم 
قواعد اللغة 

في تحليل 
النص 

وتفسيره 
ونقده 
 .وتذوقه

 

يعبر عن 
مضامين 

النصوص 
المختلفة 
ومعانيها 
 بأسلوبة

يكتب بلغة 
سليمة في 
المواقف 

واألغراض 
 .المختلفة

يستخدم 
التقنيات 

الحديثة فى 
 تجديد 

معارفه 
 ،اللغوية

ويحدثها 
بصفة 

 مستمرة

يستخدم الغة 
العربية 

السليمة فى 
مواقف 

وسياقات 
 مختلفة

يستنتج 
األخطاء 

الشائعة فى 
 اللغة
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المكتبة 
 العربية

  X            

مدخل إلى 
النحو 
 العربي

X       X   X    

مدخل إلى   
األدب 
 العربي

   X     X   X   

   X  X          علوم قرآن
مدخل إلى 

البالغة 
 العربية

      X      X X 

مدخل إلى 
 علم اللغة

  X   X         

نحو وصرف 
(1) 

 X             

أصوات 
 لغوية

    X    X    X  

            X   أدب جاهلي
مدخل إلى 

 النقد العربي
X       X   X  X  

مقرر 
 1اختياري

   X     X   X   

األدب 
اإلسالمي 
 واألموي

         X  X   

 نحو وصرف
 (2)  

      X        

         X   X   علم البيان
عروض 

(1) 
 X             

عروض 
 (2)وقافية 

    X    X    X X 

علوم 
 محديث

  X            

نحو وصرف 
(3) 

X       X   X    

   X     X   X    علم البديع
   X  X          فقه اللغة

أدب عباسي 
(1) 

      X        

         X   X   فقه العبادات
نحو وصرف 

(4) 
 X             

نقد عربي 
 قديم

    X    X      

            X   علم المعاني
أدب عباسي 

(2) 
X       X   X    

   X     X   X    أدب أندلسي
   X  X         تحليل 
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النصوص 
 األدبية

نحو وصرف 
(5) 

      X        

مقرر 
 2اختياري

  X   X         

النقد العربي 
 الحديث

 X             

قضايا 
إسالمية 
 معاصرة

    X    X      

نحو وصرف 
(6) 

  X            

علم اللغة 
 التطبيقي

X       X   X    

مقرر 
 3اختياري

   X     X   X   

أدب عربي 
 حديث
 شعر 

         X  X X   

أدب عربي 
 حديث

 نثر 

      X        

علم المعاجـم 
 والـداللة

  X   X         

تدريبات 
 لغوية وأدبية

 X           X  

اتجاهات 
النقد 

 المعاصر

    X    X     X 

مقرر 
 4اختياري

   X     X   X   

 
  (المهارات الذهنية ) نواتج التعلم المستهدفة 

 يحلل المقررات
 .النصوص

يستنتج ما 
يريد الكاتب 

قوله فى 
  النص

 

 يستنتج
 يمعان

 المفردات
 .بالسياق

 يستنبط
 المعنى

 .الضمني
 

 يفسر
 بين العالقات
 المفاهيم

 والمعارف
 .اللغوية

 يتذوق
 المضمون
 الوجداني

 .النص في

 اللغة يرتجل
 مواقف في

 التواصل
 .المتنوعة

 

 طبيعة يعي
 المتلقي

 .وخصائصه
 

يقارن بين 
األطروحات 

النقدية 
 والبالغية

سنقد أعمال 
أدبية 

مختلفة 
السياقات 
 واالهداف

يدعم فكره 
وارائه 

بالحجج 
 والبراهين

يستنتج 
جماليات 
االساليب 

 األدبية

يقارن بين 
نظريات 

المعنى فى 
 المفردات

يستنتج 
مشكالت 
المعاجم 
 المختلفة

المكتبة 
 العربية

 X     X X      X 

مدخل إلى 
النحو 
 العربي

   X X          

مدخل إلى   
األدب 
 العربي

  X       X  X   

         X      علوم قرآن
إلى مدخل 

البالغة 
 العربية

X        X   X   

    X     X X   X مدخل إلى 
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 علم اللغة
نحو وصرف 

(1) 
   X X          

أصوات 
 لغوية

  X            

  X    X  X X      أدب جاهلي
مدخل إلى 

 النقد العربي
X              

مقرر 
 1اختياري

 X     X X      X 

األدب 
اإلسالمي 
 واألموي

   X X    X    X  

 نحو وصرف
 (2)  

  X            

  X       X      علم البيان
عروض 

(1) 
X        X   X   

عروض 
 (2)وقافية 

 X     X X       

علوم 
  X X        X    محديث

نحو وصرف 
(3) 

  X            

         X      علم البديع
      X     X X  X فقه اللغة

أدب عباسي 
(1) 

  X X        X X  

             X  فقه العبادات
نحو وصرف 

(4) 
    X          

نقد عربي 
 قديم

X     X X  X      

 X X        X X X   علم المعاني
أدب عباسي 

(2) 
 X        X   X  

    X      X     أدب أندلسي
تحليل 

النصوص 
 األدبية

X     X X    X    

نحو وصرف 
(5) 

  X X           

مقرر 
 2اختياري

 X          X   

النقد العربي 
 الحديث

    X       X X  

قضايا 
إسالمية 
 معاصرة

X              

نحو وصرف 
(6) 

 X             
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علم اللغة 
 التطبيقي

  X        X    

مقرر 
 3اختياري

   X     X  X X X  

أدب عربي 
 حديث
 شعر 

    X          

أدب عربي 
 حديث

 نثر 

    X       X X  

علم المعاجـم 
 والـداللة

    X          

تدريبات 
 لغوية وأدبية

    X       X X  

اتجاهات 
النقد 

 المعاصر

    X          

مقرر 
 4اختياري

   X      X X    

 
 

 المهارات العامة
المستمرة يقدر ضرورة التنمية المهنية  المقررات

عبر أساليبها المختلفة، ومن بينهما 
التعلم الذاتي، واالنخراط في مجتمعات 

 .التعلم المهنية

يعمل بكفاءة ضمن 
 .فريق

يتواصل بفاعلية مع زمالئه في مجتمع 
المدرسة، وأولياء األمور، وذوي المصلحة 
األخرين، إلنشاء بيئة تعليمية آمنة، وداعمة 

 للنمو الشامل للتالميذ

امل بإيجابية مع يتع
 ضغوط مهنة التعليم

 

يتواصل بفاعلية بعدة طرق 
 تقليدية وتكنولوجية

يشارك في بحث القضايا العامة 
 .للمجتمع، مقترحاً حلوالً لها

      X المكتبة العربية
     X  مدخل إلى النحو العربي

    X   مدخل إلى األدب العربي  
   X    علوم قرآن

      X العربية مدخل إلى البالغة
     X  مدخل إلى علم اللغة

    X   (1)نحو وصرف 
   X    أصوات لغوية

      X أدب جاهلي
     X  مدخل إلى النقد العربي

    X   1مقرر اختياري
   X    األدب اإلسالمي واألموي

   X     (2)  نحو وصرف
  X     علم البيان
 X      (1)عروض 

       (2) عروض وقافية
 X      علوم محديث
  X     (3)نحو وصرف 

  X     علم البديع
    X   فقه اللغة

   X    (1)أدب عباسي 
    X   فقه العبادات

    X   (4)نحو وصرف 
    X   نقد عربي قديم
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 X X X X X X علم المعاني
 X X  X X X (2)أدب عباسي 
 X X  X X X أدب أندلسي

   X    النصوص األدبيةتحليل 
 X X X X X X (5)نحو وصرف 
 X X X X X X 2مقرر اختياري

 X X X X X X النقد العربي الحديث
    X   قضايا إسالمية معاصرة

   X    (6)نحو وصرف 
  X     علم اللغة التطبيقي

       3مقرر اختياري
   X    شعر  أدب عربي حديث
   X    نثر  أدب عربي حديث

 X  X X   علم المعاجـم والـداللة
   X    تدريبات لغوية وأدبية

    X   اتجاهات النقد المعاصر
    X   4مقرر اختياري

 

لتربوية والعامة والثقافية لجميع البرامج : خامسا  (ونظرا لكبر حجمها لم يتم تكرارها فى كل برنامج المصفوفة العامة لكل البرامج)مصفوفة  نواتج التعلم المستهدفة مع المقررات ا
 والعامة والثقافية نواتج التعلم المستهدفة من المقررات التربوية

 المعارف والمفاهيم: أوال
 يحدد أسس القيادة التربوية والتخطيط التعليمي. 
  التعلمية/ يتعرف أسس تصميم البيئات التعليمية. 
 وبناؤه، وتقويمه، وتطويرهمكوناته، : يشرح المنهج المدرسي. 
 يوضح نظريات التعليم والتعلم 
 وخصائص مراحل نمو المتعلمين يعلم النفس التربو  ييصف االتجاهات المعاصرة ف. 
 يتعرف استراتيجيات التعليم والتعلم النشط. 
 يتعرف أسس تكنولوجيا التعليم وتطبيقاتها. 
 يشرح تقييم التعلم ونظرياته. 
  ومبادئها ومجاالتها واستراتيجياتهايتعرف التربية الخاصة. 
 يعدد أساليب التنمية المهنية وتطبيقاتها 
 يوضح أساليب التعلم الذاتي ونظرياته . 
 يحدد مصادر ومتطلبات العالقات المهنية في مجال التعليم. 
 يتعرف أخالقيات مهنة التعليم، والتشريعات المنظمة لها 
 يتعرف حقوق المعلم وواجباته. 
 التربوي: اإلرشاد يشرح نظريات 
 يشرح نظريات وأليات اإلرشاد النفسي 
 يشرح مبادئ ئ وتطبيقات ريادة األعمال. 
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 الفلسفة واالجتماع ييتعرف النظريات التربوية ف. 
 يتعرف مقومات بناء الشخصية وتعزيز الهوية الثقافية. 
 يحدد استراتيجيات التفكير ومنهجيات البحث واالستقصاء . 
 والمشاركة المجتمعية يل الفريقيتعرف متطلبات العم . 
 يعدد مداخل ونظم الجودة واالعتماد. 
 يشرح أهمية اللغة العربية وخصائصها المميزة. 
 يشرح أهمية اللغة اإلنجليزية وخصائصها 
 يعدد مجاالت التكامل بين فروع العلوم. 

 ثانيا المهارات المهنية
 ييمارس القيادة التربوية والتخطيط التعليم. 
  التعلمية/ البيئات التعليمية يصمم. 
  ًطبيعة المنهج، وأهدافه، ونظريات التعلم، واالحتياجات المتباينة للتالميذ، وقدراتهم الخاصة: إلى الوعى بكل من يخطط أنشطة للتعليم، والتعلم، تعكس توقعات عالية؛ استنادا. 
 توفير بيئة فاعلة للتعلم المرتكز على التلميذ يالمعايير المهنية الدولية، وتسهم ف لىمجال التخصص، ترتكز ع ييصمم استراتيجيات للتعليم، والتعلم النشط ف. 
 والقيم اإليجابية التالميذ، ودافعيتهم لتعلم المعرفة، والمهارات، والتفكير الناقد، وحل المشكالت، سات العلمية، وتدعم نمورايبتكر فنيات، وفرصا للتعليم والتعلم، توظف نتائج الد. 
 ق نظريات التعليم والتعلميطي 
 وخصائص مراحل نمو المتعلمين يعلم النفس التربو  ييطبق االتجاهات المعاصرة ف. 
 يستخدم استراتيجيات التعليم والتعلم النشط. 
 التعليم اإلعدادي، والثانويي ، ومواقف التعليم والتعلم، وأنشطتهما فيالمنهج المدرسي يدمج تقنية االتصال المعلومات ف. 
 للتعلم، والتقييم من أجل التعلم، وتحسين نواتجه المستهدفة يوالتجميعي مناسبة للتقييم التكوين راتيجياتيعد أدوات صادقة، ويستخدم است/ يختار. 
  ضوء التربية الخاصة ومبادئها ومجاالتها واستراتيجياتهاي االحتياجات الخاصة ف ييتعامل مع ذو. 
 طبيقاتهايستخدم أساليب التنمية المهنية وت 
 دم أساليب التعلم الذاتي ونظرياتهخيست . 
 يستخدم مصادر ومتطلبات العالقات المهنية في مجال التعليم. 
 يمارس أخالقيات مهنة التعليم، والتشريعات المنظمة لها 
 يمارس حقوق المعلم وواجباته. 
 التربوي: يطبق نظريات اإلرشاد 
 يطبق نظريات وأليات اإلرشاد النفسي 
  مبادئ وتطبيقات ريادة األعماليطبق. 
 سفة واالجتماعلالف ييطبق نتائج النظريات التربوية ف. 
 يوظف مقومات بناء الشخصية وتعزيز الهوية الثقافية. 
 يستخدم استراتيجيات التفكير ومنهجيات البحث واالستقصاء . 
 والمشاركة المجتمعية ييمارس العمل الفريق . 
 يستخدم أليات الجودة واالعتماد. 
 يطبق مهارات اللغة العربية. 
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 يطبق مهارات اللغة اإلنجليزية 
 يوظف مبدأ التكامل بين فروع العلوم. 

 ثالثا المهارات الذهنية
 المشكالت؛ عبر بحوث الفعل  لحل تلك -بالتعاون مع أصحاب المصلحة  -تواجهه، ويضع خطة علمية  يتحديد المشكالت الت يأداءاته باستمرار ويستخدم االستقصاء ف ييتفكر فAction Research 
  التعلمية/ يقيم البيئات التعليمية. 
 ضوء نواتج التعلم ييحلل خطط للدرس ف 
 يحلل نتائج تقويم المتعلمين؛ من أجل التحسين والتطوير 
 وخصائص مراحل نمو المتعلمين يعلم النفس التربو  ييفسر االتجاهات المعاصرة ف. 
 عليم والتعلم النشطيقيم استراتيجيات الت. 
 يقترح توظيف تكنولوجيا التعليم وتطبيقاتها. 
 م أداءه وأداء اآلخرين  .يقوِّ
  ضوء التربية الخاصة ومبادئها ومجاالتها واستراتيجياتها ياالحتياجات الخاصة ف ييحلل أسس التعامل مع ذو. 
 يقيم أساليب التنمية المهنية وتطبيقاتها 
 يقترح أساليب التعلم الذاتي ونظرياته . 
 مصادر ومتطلبات العالقات المهنية في مجال التعليم جيستنتن. 
 يفسر أخالقيات مهنة التعليم، والتشريعات المنظمة لها 
 يستنتج حقوق المعلم وواجباته. 
 التربوي: يفسر نظريات اإلرشاد 
 يحلل نظريات وأليات اإلرشاد النفسي 
 ت ريادة األعماليحلل مبادئ وتطبيقا. 
 يتفهم السياسات والنظم التعليمية 
 يستنتج مقومات بناء الشخصية وتعزيز الهوية الثقافية. 
 يختار المناسب من بين البدائل في المواقف الحياتية المختلفة 
 يحلل اساليب العمل الفريقي والمشاركة المجتمعية . 
 يقيم أليات الجودة واالعتماد. 
 اللغة العربية يب فيحلل أدائه وأداء الطال. 
  اللغة اإلنجليزيةفى يحلل أدائه وأداء الطالب 
 يحلل فكرة التكامل بين فروع العلوم. 

 رابعا المهارات العامة
 مجتمعات التعلم المهنية ي، واالنخراط فيالذات التعلم: يقدر ضرورة التنمية المهنية المستمرة عبر أساليبها المختلفة؛ ومن بينها. 
  ضمن فريقيعمل بكفاءة. 
 اآلخرين؛ إلنشاء بيئة تعليمية آمنة، وداعمة للنمو الشامل للتالميذ المصلحة يمجتمع المدرسة، وأولياء األمور، وذو  ييتواصل بفاعلية مع زمالئه ف. 
 يتعامل بإيجابية مع ضغوط مهنة التعليم. 
 يتواصل بلغة أجنبية. 
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 هايشارك في بحث القضايا العامة للمجتمع، مقترحا حلوال ل. 
 

 مصفوفة نواتج النعلم المستهدفة التربوية والعامة مع المقررات فى جميع برامج الكلية
 المقررات

 أوال المعارف والمفاهيم
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أسس القيادة التربوية يحدد 
 والتخطيط التعليمى

    X X    X   X  X   X X      

أسس تصميم البيئات يتعرف 
 .التعلمية/ التعليمية 

         X     X X  X X      

: المنهج المدرسىيشرح 
مكوناته، وبناؤه، وتقويمه، 

 .وتطويره

         X        X X      

     X           X    X     نظريات التعليم والتعلميوضح 
هات المعاصرة فى ااالتجيصف 

علم النفس التربوى 
وخصائص مراحل نمو 

 .المتعلمين

    X                    

استراتيجيات التعليم يتعرف 
 .والتعلم النشط

  X               X X      

أسس تكنولوجيا يتعرف 
 .التعليم وتطبيقاتها

X  X    X          X X X  X X   

      X    X       X X       .تقييم التعلم ونظرياتهيشرح 
التربية الخاصة يتعرف 

ومبادئها ومجاالتها 
 .واستراتيجياتها

           X             

أساليب التنمية المهنية يعدد 
 وتطبيقاتها

   X         X  X          

أساليب التعلم الذاتي يوضح 
 . ونظرياته

X   X           X      X X   

مصادر ومتطلبات يحدد 
العالقات المهنية في مجال 

 .التعليم

   X           X          

أخالقيات مهنة التعليم، يتعرف 
 والتشريعات المنظمة لها

   X           X  X X       

حقوق المعلم يتعرف 
 .وواجباته

   X           X          

: نظريات اإلرشاديشرح 
 التربوي

  X     X    X  X      X X X   

نظريات وأليات اإلرشاد يشرح 
 النفسي

       X    X  X           

ئ وتطبيقات بادئ ميشرح 
 .ريادة األعمال

     X              X X X   

التربوية فى  ظرياتالنيتعرف 
 .سفة واالجتماعلالف

     X         X          
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مقومات بناء يتعرف 
الشخصية وتعزيز الهوية 

 .الثقافية

     X  X            X     

استراتيجيات التفكير يحدد 
ومنهجيات البحث 

 . واالستقصاء

X        X  X      X X       

متطلبات العمل الفريقي يتعرف 
 . والمشاركة المجتمعية

 X        X               

مداخل ونظم الجودة يعدد 
 .واالعتماد

     X    X               

أهمية اللغة العربية يشرح 
 .وخصائصها المميزة

                      X  

يشرح أهمية اللغة اإلنجليزية 
 وخصائصها

                       X 

مجاالت التكامل بين يعدد 
 .فروع العلوم

X     X X                  

 المقررات

 المهارات المهنية ثانيا
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القيادة التربوية يمارس 
 والتخطيط التعليمى

    X X    X   X  X   X X      

/ البيئات التعليمية  يصمم
 .التعلمية

         X     X X  X X      

 والتعلم، للتعليم، أنشطة يخطط
 دا استنا عالية؛ توقعات تعكس

 طبيعة: من بكل الوعى إلى
 ونظريات وأهدافه، المنهج،
 المتباينة واالحتياجات التعلم،

 .الخاصةراتهم وقد للتالميذ،

         X        X X      

 للتعليم، راتيجياتاست يصمم
 مجال فى النشط والتعلم

 على ترتكز التخصص،
 الدولية، المهنية المعايير
 فاعلة بيئة توفير فى وتسهم
 .التلميذ على المرتكز للتعلم

  X       X        X X      

 للتعليم وفرصا فنيات، يبتكر
 ا الد نتائج توظف والتعلم،
 نمو وتدعم العلمية، رسات

 لتعلم ودافعيتهم التالميذ،
 والتفكير ،راتوالمها المعرفة،

 المشكالت، وحل الناقد،
 .اإليجابية والقيم

  X      X        X  X      

     X           X    X     نظريات التعليم والتعلميطيق 
هات المعاصرة فى اجيطبق االت

علم النفس التربوى 
وخصائص مراحل نمو 

    X             X X      
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 .المتعلمين

استراتيجيات التعليم يستخدم 
 .والتعلم النشط

  X               X X      

 االتصال تقنية يدمج
 المنهج فى المعلومات
 التعليم ومواقف المدرسى،

 التعليم فى وأنشطتهما والتعلم،
 .والثانوي اإلعدادي،

X  X    X          X X X  X X   

 صادقة، أدوات يعد/ يختار
 رتيجيات ا است ويستخدم

 التكوينى للتقييم مناسبة
 من والتقييم للتعلم، والتجميعى

 نواتجه وتحسين التعلم، أجل
 .المستهدفة

      X    X      X X X      

يتعامل مع ذوى االحتياجات 
لتربية الخاصة فى ضوء ا

الخاصة ومبادئها ومجاالتها 
 .واستراتيجياتها

           X      X X      

أساليب التنمية يستخدم 
 المهنية وتطبيقاتها

   X         X  X          

أساليب التعلم الذاتي يستحدم 
 . ونظرياته

X   X           X      X X   

مصادر ومتطلبات يستخدم 
العالقات المهنية في مجال 

 .التعليم

X   X           X   X       

أخالقيات مهنة يمارس 
التعليم، والتشريعات المنظمة 

 لها

   X           X  X X X      

حقوق المعلم يمارس 
 .وواجباته

   X           X          

: نظريات اإلرشاديطبق 
 التربوي

  X     X    X  X      X X X   

نظريات وأليات اإلرشاد يطبق 
 النفسي

       X    X  X           

وتطبيقات ريادة  ادئمبيطبق 
 .األعمال

     X              X X X   

التربوية  ظرياتالنيطبق نتائج 
 .فى الفسفة واالجتماع

     X         X          

مقومات بناء يوظف 
الشخصية وتعزيز الهوية 

 .الثقافية

     X  X          X X X     

استراتيجيات التفكير يستخدم 
ومنهجيات البحث 

 . واالستقصاء

X        X  X      X        

العمل الفريقي يمارس 
 . والمشاركة المجتمعية

 X        X      X X X X X X X X X 

الجودة يستخدم أليات 
 .واالعتماد

     X    X               

  X      X                 .اللغة العربية يطبق مهارات
 X       X                 يطبق مهارات اللغة اإلنجليزية
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التكامل بين  يوظف مبدأ 
 .فروع العلوم

X     X X          X X X X X X X X 

 المقررات

 المهارات الذهنية ثالثا
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 رار باستم أداءاته فى يتفكر
 فى االستقصاء ويستخدم

 تواجهه، التى المشكالت تحديد
 بالتعاون - علمية خطة ويضع

 لحل - المصلحة أصحاب مع
 تلك

 الفعل بحوث عبر المشكالت؛
Action Research 

   X X X    X   X  X  X X X      

/ البيئات التعليمية  يقيم
 .التعلمية

         X     X X  X X      

يحلل خطط للدرس فى ضوء 
 نواتج التعلم

         X        X X      

 المتعلمين؛ تقويم نتائج يحلل
 والتطوير التحسين أجل من

    X      X     X X   X     

هات المعاصرة فى اجيفسر االت
علم النفس التربوى 
وخصائص مراحل نمو 

 .المتعلمين

    X             X X      

استراتيجيات التعليم يقيم 
 .والتعلم النشط

  X               X X      

تكنولوجيا  يقترح توظيف
 .التعليم وتطبيقاتها

X  X    X          X X X  X X   

م       X    X      X X X       .اآلخرين وأداء أداءه يقوِّ
يحلل أسس التعامل مع ذوى 
االحتياجات الخاصة فى ضوء 

لتربية الخاصة ومبادئها ا
 .ومجاالتها واستراتيجياتها

           X      X X      

أساليب التنمية المهنية يقيم 
 وتطبيقاتها

   X         X  X          

أساليب التعلم الذاتي يقترح 
 . ونظرياته

X   X           X      X X   

مصادر ومتطلبات يستنتنح 
العالقات المهنية في مجال 

 .التعليم

X   X           X   X       

أخالقيات مهنة التعليم، يفسر 
 والتشريعات المنظمة لها

   X           X  X X X      

حقوق المعلم يستنتج 
 .وواجباته

   X           X          

: نظريات اإلرشاديفسر 
 التربوي

  X     X    X  X      X X X   
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نظريات وأليات اإلرشاد يحلل 
 النفسي

       X    X  X           

وتطبيقات ريادة  ادئمبيحلل 
 .األعمال

     X              X X X   

 والنظم السياسات يتفهم
 التعليمية

     X         X          

مقومات بناء يستنتج 
الشخصية وتعزيز الهوية 

 .الثقافية

     X  X          X X X     

 البدائل بين من المناسب يختار
 المختلفة الحياتية المواقف في

X        X  X      X        

العمل الفريقي يحلل اساليب 
 . والمشاركة المجتمعية

 X        X      X X X X X X X X X 

               X    X      .الجودة واالعتماديقيم أليات 
 يحلل أدائه وأداء الطالب فى

 .اللغة العربية
                X      X  

يحلل أدائهم وأداء الطالب 
 مهارات اللغة اإلنجليزية

                X       X 

التكامل بين فروع يحلل فكرة 
 .العلوم

X     X X          X X X X X X X X 

 
 المقررات

 المهارات العامة: رابعا

 نواتج التعلم

ت 
يا
قن

ت
ت 

ما
لو

مع
ال

ى 
 ف
ال

ص
الت

وا
ث

ح
لب
وا

م 
لي
تع

ال
 

ة 
طن

وا
لم

ا
ن 

سا
اإل

ق 
قو

ح
و

اد
س

لف
ة ا

ح
اف
مك

و
 

ت 
يا
ج
تي
را

ست
ا

ط
ش

لن
م ا

عل
لت
ا

 
 

ة 
هن

 م
ت

يا
الق

خ
أ

يم
عل

لت
ا

 
 

ت 
ها

جا
الت

ا
ى 

 ف
رة

ص
عا

لم
ا

س 
نف

 ال
لم

ع
ى

بو
تر

ال
 

ة 
وي

رب
لت
ة ا

ري
ظ
لن
ا

ى 
 ف
رة

ص
عا

لم
ا

م 
عل

 و
فة

س
فل

ال
ع
ما

جت
اال

 
 

ت 
يا
قن

لت
ا

ى 
 ف
لة

ام
تك

لم
ا

لم
تع

وال
م 

لي
تع

ال
ة  
سي

نف
 ال

حة
ص

ال
ى
س

نف
 ال

اد
ش

الر
وا

ث  
ح
لب
ت ا

يا
س

سا
أ

ى
بو

تر
ال

ت  
يا
س

ساا
أ

ى
س

در
لم

ج ا
نه

لم
ا

 

لم
تع

 ال
يم

قي
ت

م  
لي
تع

ئ 
اد

مب
ت 

را
قد

 ال
ى

ذو
ة 

ص
خا

ال
ته

جا
تي
را

ست
وا

نة 
ار

مق
 ال

ية
رب

لت
ا

ر  
فك

لت
وا

د 
شا

الر
ا

ة 
س

ار
مم

 ال
ى
ف

ية
هن

لم
ا

 

ة 
وي

رب
لت
ة ا

اد
قي

ال
ل 

ص
لف

ى ا
 ف
لم

مع
لل

ة 
س

در
لم

وا
مع

جت
لم

وا
 

ية
رد

لف
ق ا

رو
لف

ا
ج 

خر
لت
ع ا

رو
ش

م
 

ى
دان

مي
ب 

ري
تد

ر  
صغ

 م
س

ري
تد

1 
و 

2 

ى 
ار

تي
خ
ر ا

قر
م

ى
بو

تر
 

ى 
ار

تي
خ
ر ا

قر
م

ى 
اف
ثق

1 

ر 
قر

م
ى 

ار
تي
خ
ا ى 

اف
ثق

ت 2
را

قر
م

 
ية

رب
لع

ة ا
لغ

ال
ة  
لغ

 ال
ت

را
قر

م
ية

يز
جل

إلن
ا

 

 المهنية التنمية ضرورة يقدر
 أساليبها عبر المستمرة

 التعلم: بينها ومن المختلفة؛
 فى طراواالنخ الذاتى،
 .المهنية التعلم مجتمعات

   X     X  X X    X X X X    X X 

 X X       X  X X    X X X X    X X .فريق ضمن بكفاءة يعمل
 فى زمالئه مع بفاعلية يتواصل
 وأولياء المدرسة، مجتمع
 المصلحة وذوى األمور،

 تعليمية بيئة إلنشاء اآلخرين؛
 الشامل للنمو وداعمة آمنة،

 .للتالميذ

X  X   X X  X    X       X X X   

 ضغوط مع بإيجابية يتعامل
 .التعليم مهنة

   X    X        X X X X      

 X            X  X X X X X     X .أجنبية بلغة يتواصل
 العامة القضايا بحث في يشارك

      X    X X    X X X X X X     .لها حلوال مقترحا للمجتمع،

 

 وآدابهاتخصص اللغة الفرنسية ( اإلعدادى والثانوى) الليسانس فى اآلداب والتربيةبرنامج 
 رؤية البرنامج: أوال
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  قادر على التعلم الذاتى متفكر مهنى ممارس باحثوآدابها  للغة الفرنسية إعداد معلم
 ثانيا رسالة البرنامج

فى إطار من فلسفة  فى المحتوى المعرفى لتخصص اللغة الفرنسية وكذلك الجوانب االجتماعية والثقافية والتكنولوجية والوطنية والخلقية والجسدية والنفسية متكاملة نمية شاملةالطالب تينمى يسعى البرنامج إلى إعداد معلم 
  .المستجدات التربوية والتكنولوجية وبمشاركة االسرة واألطراف المعنيةالمجتمع وطبيعة المرحلة العمرية و 

 نواتج تعلم البرنامج: ثالثا
 المعارف 
 والصرفية النحوية،: القواعد يحدد. 
 تنظيمها وأسس المختلفة النصوص مضامين يتعرف  
 المختلفة العصور في المبدعين تراجم يتعرف.  
 ووظائفه الصوتي الجهاز مكونات يخطط.  
 جراءاتها وخصائصها الكتابة عمليات يتعرف   .ومنتجاتها وا 
 ومهاراتها أسسها: الشفوي التواصل عملية يتعرف. 
 وسماتها البالغية المفاهيم أنواع يشرح. 
 ومدارسه األدبي، النقد وأسس اآلداب عموم بين الفرنكفوني األدب موضع يحدد.  
 جودته وشروط اإللقاء متطلبات يعدد. 
 وبحوره الشعر وقواعد المختلفة األدبية العصور من عصر كل سمات يوضح.  
 وعناصره المسرحي النص خصائص يعدد.  
 والتاريخية الحضارية: وأصولها اللغة طبيعة يشرح.  
 للغة الصحيحة الترجمة متطلبات يعدد. 
 للغات االجتماعية الوظيفة يتعرف. 
 المهارات المهنية 
 التفصيلية واألفكار الرئيسة، الفكرة يحدد . 
 وكتابته النص فهم في والبالغة والصرف النحو: قواعد يوظف. 
 وتذوقه ونقده وتفسيره النص تحليل في اللغة قواعد يستخدم. 
 بأسلوبة ومعانيها المختلفة النصوص مضامين عن يعبر. 
 المختلفة واألغراض المواقف في سليمة بلغة يكتب.  
 مستمرة بصفة ويحدثها اللغوية، معارفه يجدد. 
 النص كتابة في البالغة قواعد يطبق  
 وتذوقه النص نقد في اللغة قواعد يوظف. 
 المختلفة النصوص معاني عن التعبير في صوته يستخدم . 
 الفرنسي المجتمع تعرف في المختلفة الحقب عن معلوماته يستخدم. 
 السليمة الفرنسية باللغة شفويا عرضا يقدم  
 الفرنسية باللغة الشعر القاء عند السليم النطق يطبق. 
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 السليمة الفرنسية باللغة يسمعه ما كتابة يعيد. 
 توعية كارت في عمل اللغة يوظف. 
 المهارات الذهنية 
 النصوص يحلل.  
 الكاتب غرض يستنتج. 
 بالسياق المفردات معاني يستنتج.  
 الضمني المعنى يستنبط. 
 اللغوية والمعارف المفاهيم بين العالقات يفسر.  
 النص في الوجداني المضمون يتذوق.  
 المتنوعة التواصل مواقف في اللغة يرتجل. 
 وخصائصه المتلقي طبيعة يعي. 
 المجتمع في والسياسية االجتماعية الحياة بين يربط. 
 الحروف نطق بين يميز. 
 المتنوعة التواصل مواقف في النحوية اللغة قواعد بين يربط.  
 المختلفة اللغوية المدارس بين يميز. 
 منهجيا تحليال الشعر يحلل . 
 الفرنسية اللغة في الشائعة األخطاء يستنتج. 
 المهارات العامة 
 المهنية التعلم مجتمعات في واالنخراط الذاتي، التعلم بينهما ومن المختلفة، أساليبها عبر المستمرة المهنية التنمية ضرورة يقدر.  
 فريق ضمن بكفاءة يعمل.  
 للتالميذ الشامل للنمو وداعمة آمنة، تعليمية بيئة إلنشاء األخرين، المصلحة وذوي األمور، وأولياء المدرسة، مجتمع في زمالئه مع بفاعلية يتواصل. 
 التعليم مهنة ضغوط مع بإيجابية يتعامل. 
 أجنبية بلغة يتواصل.  
 لها حلوالً  مقترحاً  للمجتمع، العامة القضايا بحث في يشارك. 

 وآدابهاتخصص اللغة الفرنسية ( اإلعدادى والثانوى) الليسانس فى اآلداب والتربيةلبرنامج مصفوفة نواتج التعلم المستهدفة : رابعا
  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 
يحدد  المقررات

 :القواعد
 النحوية،

 والصرفية

يتعرف 
 مضامين

 النصوص
 المختلفة
 وأسس
 تنظيمها

يتعرف 
 تراجم

 المبدعين
 العصور في

 .المختلفة

يحطط 
 مكونات
 الجهاز

 الصوتي
 ووظائفه

يتعرف 
 عمليات
 الكتابة

 وخصائصها
 وإجراءاتها
 ومنتجاتها

يتعرف 
 عملية

 التواصل
: يالشفو
 أسسها

 ومهاراتها

يشرح 
 أنواع

 المفاهيم
 البالغية
 وسماتها

 موضعيحدد 
 األدب

 الفرنكفوني
 عموم بين

 اآلداب
 النقد أسسو

 األدبي،
 .ومدارسه

يعدد 
 متطلبات

 اإللقاء
 وشروط
 جودته

يوضح 
 كل سمات
 من عصر

 العصور
 األدبية

 المختلفة
 قواعدو

 الشعر
 .وبحوره

يعدد 
 خصائص

 النص
 المسرحي
 وعناصره

يشرح 
 اللغة طبيعة

 :وأصولها
 الحضارية
 والتاريخية

يعدد 
 متطلبات
 الترجمة

 الصحيحة
 .للغة

يتعرف 
 الوظيفة

 االجتماعية
 للغات

مهارات 
 القراءة

x      x  X      

أدب ونصوص 
قرون )مختارة 

       X  x x    
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وسطى وقرن 
16) 

              X (1)قواعد 
حضارة القرن 

16 
           X  x 

مقرر اختياري 
1 

       X   x    

مقرر اختياري 
2 

      X        

           X    صوتيات
     X  X        (2)قواعد 

       X        11أدب القرن 
    X           يتعبير كتاب

         X      نصوص القرن
            X    2صوتيات 

           X    3قواعد 
نصوص القرن 

11 (2) 
 X             

حضارة القرن 
11  

 X             

مقرر اختياري 
3 

  x          x X 

ورشة عمل 
ومهارات 

 (1)الكتابة 

         x  x   

      x      x  X 11أدب القرن 
نصوص القرن 

11 
       X  x x    

حضارة القرن 
11 

X              

مقرر اختياري 
4 

           X  x 

قواعد ونظم 
 الشعر

       X   x    

ورشة عمل 
ومهارات 

 (2)الكتابة 

      X        

ولغويات  قواعد
(1) 

   X           

مقال وأدب 
 (1) 11القرن 

       X  X     

نصوص القرن 
11 (1) 

       X       

مقال أدبى 
 (2) 11القرن 

          X    

نصوص القرن 
11 (2) 

     X         

قواعد ولغويات 
(2) 

   X            

           X    (1)تاريخ لغة 
             X حضارة القرن 
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11  
مقرر اختياري 

5 
 X             

مقال أدبى 
 (1) 22القرن 

  x          x X 

نصوص القرن 
22 (1) 

         x  x   

حضارة القرن 
22 

x      x  X      

قواعد ولغويات 
(3) 

       X  x x    

ورشة عمل 
ومهارات 

 (3)الكتابة 

X              

مقال أدبى 
 (2) 22القرن 

           X  x 

نصوص القرن 
22 (2) 

       X   x    

قواعد ولغويات 
(4) 

      X        

           X    (2)تاريخ لغة 
مقرر اختياري 

6 
       X  X     

 
  (المهارات المهنية ) نواتج التعلم المستهدفة 
يحدد الفكرة  المقررات

الرئيسة، 
واألفكار 
 . التفصيلية

 

 يوظف
 :قواعد
النحو 

والصرف 
والبالغة في 

فهم النص 
 وكتابته

يستخدم 
قواعد اللغة 

في تحليل 
النص 

وتفسيره 
ونقده 
 .وتذوقه

 

يعبر عن 
مضامين 

النصوص 
المختلفة 
ومعانيها 
 بأسلوبة

يكتب بلغة 
سليمة في 
المواقف 

واألغراض 
 .المختلفة

يجدد 
معارفه 
 ،اللغوية

ويحدثها 
بصفة 

 مستمرة

 قواعد يطبق
 في البالغة

 النص كتابة

 يوظف
 اللغة قواعد

 نقد في
 النص

 وتذوقه

 يستخدم
 في صوته
 عن التعبير
 معاني

 النصوص
 -. المختلفة

 يستخدم
 معلوماته

 الحقب عن
فى  المختلفة
تعرف 

المجتمع 
 الفرنسى

يقدم عرضا 
شفويا 
باللغة 

الفرنسية 
 السليمة

يطبق النطق 
السليم عند 

القاء الشعر 
باللغة 

 الفرنسية

يعيد كتابة 
ما يسمعه 

باللغة 
الفرنسية 

 السليمة

يوظف 
اللغة فى 

عمل كارت 
 توعية

مهارات 
 القراءة

X    X    X X     

أدب ونصوص 
قرون )مختارة 

وسطى وقرن 
16) 

 X         X X   

 X  X        X X   (1)قواعد 
حضارة القرن 

16 
   X           

مقرر اختياري 
1 

    X          

مقرر اختياري 
2 

     X         

   X       X  X X  صوتيات
 X           X X X (2)قواعد 

  X    X   X     X 11أدب القرن 
        X    X  X يتعبير كتاب

       X     X X  نصوص القرن
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    X  X    X   X   2صوتيات 
  X        X X    3قواعد 

القرن نصوص 
11 (2) 

    X      X    

حضارة القرن 
11  

     X    X     

مقرر اختياري 
3 

 X       X      

ورشة عمل 
ومهارات 

 (1)الكتابة 

X    X        X X 

       X     X X  11أدب القرن 
نصوص القرن 

11 
  X  X  X X       

حضارة القرن 
11 

   X   X XX       

مقرر اختياري 
4 

    X     X  X   

قواعد ونظم 
 الشعر

     X  X       

ورشة عمل 
ومهارات 

 (2)الكتابة 

X    X       X X X 

قواعد ولغويات 
(1) 

 X           X  

مقال وأدب 
 (1) 11القرن 

  X  X   X   X    

نصوص القرن 
11 (1) 

   X   X X X      

مقال أدبى 
 (2) 11القرن 

    X     X     

نصوص القرن 
11 (2) 

     X   X      

قواعد ولغويات 
(2) 

 X           X X 

     X        X  (1)تاريخ لغة 
حضارة القرن 

11  
X      X X       

مقرر اختياري 
5 

 X      X    X   

مقال أدبى 
 (1) 22القرن 

  X     X    X   

نصوص القرن 
22 (1) 

      X X       

 حضارة القرن
22 

    X  X X       

قواعد ولغويات 
(3) 

   X        X X X 

ورشة عمل 
ومهارات 

 (3)الكتابة 

    X          
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مقال أدبى 
 (2) 22القرن 

     X X X X      

نصوص القرن 
22 (2) 

 X     X X X      

قواعد ولغويات 
(4) 

X       X X X X    

     X        X  (2)تاريخ لغة 
اختياري  مقرر

6 
  X        X X X  

 
  (المهارات الذهنية ) نواتج التعلم المستهدفة 

 يحلل المقررات
 .النصوص

 يستنتج
 غرض
 .الكاتب

 

 يستنتج
 يمعان

 المفردات
 .بالسياق

 يستنبط
 المعنى

 .الضمني
 

 يفسر
 بين العالقات
 المفاهيم

 والمعارف
 .اللغوية

 يتذوق
 المضمون
 الوجداني

 .النص في

 اللغة يرتجل
 مواقف في

 التواصل
 .المتنوعة

 

 طبيعة يعي
 المتلقي

 .وخصائصه
 

 بين يربط
 الحياة

 االجتماعية
 السياسية و

 المجتمع في

 بين يميز
 نطق

 -. الحروف

 بين يربط
 اللغة قواعد

 في النحوية
 مواقف

 التواصل
 المتنوعة

 بين يميز
 المدارس
 اللغوية

 - المختلفة

 الشعر يحلل
 تحليال

 -. منهجيا

يستنتج 
األخطاء 

الشائعة فى 
اللغة 

 الفرنسية

مهارات 
 القراءة

 X   X  X  X X     

أدب ونصوص 
قرون )مختارة 

وسطى وقرن 
16) 

X   X  X     X X   

 X   X  X      X X  (1)قواعد 
حضارة القرن 

16 
  X            

مقرر اختياري 
1 

 X   X  X        

اختياري مقرر 
2 

X   X  X         

   X   X  X  X  X X  صوتيات
 X         X X X   (2)قواعد 

  X   X  X X     X  11أدب القرن 
         X   X  X يتعبير كتاب

       X   X  X X  نصوص القرن
    X      X   X   2صوتيات 

  X X            3قواعد 
نصوص القرن 

11 (2) 
 X   X  X    X    

حضارة القرن 
11  

X   X  X    X     

مقرر اختياري 
3 

 X   X  X  X      

ورشة عمل 
ومهارات 

 (1)الكتابة 

  X          X X 

       X   X  X  X 11أدب القرن 
نصوص القرن 

11 
 X     X X       

حضارة القرن 
11 

X   X  X  XX       
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  (المهارات الذهنية ) نواتج التعلم المستهدفة 
 يحلل المقررات

 .النصوص
 يستنتج
 غرض
 .الكاتب

 

 يستنتج
 يمعان

 المفردات
 .بالسياق

 يستنبط
 المعنى

 .الضمني
 

 يفسر
 بين العالقات
 المفاهيم

 والمعارف
 .اللغوية

 يتذوق
 المضمون
 الوجداني

 .النص في

 اللغة يرتجل
 مواقف في

 التواصل
 .المتنوعة

 

 طبيعة يعي
 المتلقي

 .وخصائصه
 

 بين يربط
 الحياة

 االجتماعية
 السياسية و

 المجتمع في

 بين يميز
 نطق

 -. الحروف

 بين يربط
 اللغة قواعد

 في النحوية
 مواقف

 التواصل
 المتنوعة

 بين يميز
 المدارس
 اللغوية

 - المختلفة

 الشعر يحلل
 تحليال

 -. منهجيا

يستنتج 
األخطاء 

الشائعة فى 
اللغة 

 الفرنسية

مقرر اختياري 
4 

 X     X   X  X   

قواعد ونظم 
 الشعر

X   X  X  X       

ورشة عمل 
ومهارات 

 (2)الكتابة 

 X     X     X X X 

قواعد ولغويات 
(1) 

X   X  X       X  

مقال وأدب 
 (1) 11القرن 

 X     X X   X    

نصوص القرن 
11 (1) 

X   X  X  X X      

مقال أدبى 
 (2) 11القرن 

 X     X   X     

القرن نصوص 
11 (2) 

 X   X  X  X      

قواعد ولغويات 
(2) 

  X          X X 

     X   X  X    X (1)تاريخ لغة 
حضارة القرن 

11  
 X     X X       

مقرر اختياري 
5 

X       X    X   

مقال أدبى 
 (1) 22القرن 

 X      X    X   

نصوص القرن 
22 (1) 

  X     X       

حضارة القرن 
22 

   X    X       

قواعد ولغويات 
(3) 

    X       X X X 

ورشة عمل 
ومهارات 

 (3)الكتابة 

     X         

ي مقال أدب
 (2) 22القرن 

      X X X  X X   

نصوص القرن 
22 (2) 

  X     X X  X X   

قواعد ولغويات 
(4) 

   X     X X     

     X      X X   (2)تاريخ لغة 
اختياري مقرر 

6 
   X        X X  
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 المهارات العامة
يقدر ضرورة التنمية المهنية  المقررات

المستمرة عبر أساليبها المختلفة، 
ومن بينهما التعلم الذاتي، 

واالنخراط في مجتمعات التعلم 
 .المهنية

يعمل بكفاءة ضمن 
 .فريق

يتواصل بفاعلية مع زمالئه في مجتمع 
األمور، وذوي المصلحة المدرسة، وأولياء 

األخرين، إلنشاء بيئة تعليمية آمنة، وداعمة 
 للنمو الشامل للتالميذ

يتعامل بإيجابية مع ضغوط 
 مهنة التعليم

 

يشارك في بحث القضايا العامة  يتواصل بلغة أجنبية
 .للمجتمع، مقترحاً حلوالً لها

  X    X مهارات القراءة
قرون )أدب ونصوص مختارة 

 (16 وسطى وقرن
 X X   X 

   X    (1)قواعد 
      X 16حضارة القرن 
     X  1مقرر اختياري 
    X   2مقرر اختياري 

      X صوتيات
 X      (2)قواعد 

 X      11أدب القرن 
       يتعبير كتاب

  X     نصوص القرن
   X    2صوتيات 

    X   3قواعد 
  X    X (2) 11نصوص القرن 
 X X   X   11حضارة القرن 
   X    3مقرر اختياري 

ورشة عمل ومهارات الكتابة 
(1) 

X      

     X  11أدب القرن 
    X   11نصوص القرن 
      X 11حضارة القرن 
 X      4مقرر اختياري 

 X      قواعد ونظم الشعر
ورشة عمل ومهارات الكتابة 

(2) 
      

  X     (1)قواعد ولغويات 
   X    (1) 11مقال وأدب القرن 

    X   (1) 11نصوص القرن 
  X    X (2) 11مقال أدبى القرن 
 X X   X  (2) 11نصوص القرن 
   X    (2)قواعد ولغويات 

      X (1)تاريخ لغة 
     X   11حضارة القرن 
    X   5مقرر اختياري 

      X (1) 22مقال أدبى القرن 
 X      (1) 22القرن نصوص 

 X      22حضارة القرن 
       (3)قواعد ولغويات 

ورشة عمل ومهارات الكتابة 
(3) 

    X  
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   X    (2) 22القرن ي مقال أدب
    X   (2) 22نصوص القرن 
  X    X (4)قواعد ولغويات 

 X X   X  (2)تاريخ لغة 
   X    6مقرر اختياري 

 

 وآدابها األلمانيةتخصص اللغة  (اإلعدادى والثانوى) األداب والتربية الليسانس فىبرنامج 
 رؤية البرنامج: أوال

  قادر على التعلم الذاتى متفكر مهنى ممارس باحث اللغة االلمانية وآدابها إعداد معلم
 ثانيا رسالة البرنامج

فى إطار من فلسفة  المحتوى المعرفى لتخصص اللغة االلمانية وكذلك الجوانب االجتماعية والثقافية والتكنولوجية والوطنية والخلقية والجسدية والنفسيةفى  متكاملة نمية شاملةالطالب تينمى يسعى البرنامج إلى إعداد معلم 
  .المجتمع وطبيعة المرحلة العمرية والمستجدات التربوية والتكنولوجية وبمشاركة االسرة واألطراف المعنية

 البرنامجنواتج تعلم : ثالثا
 المعارف 
 والصرفية النحوية،: القواعد يتعرف  
 تنظيمها وأسس المختلفة النصوص مضامين يشرح  
 المختلفة العصور في المبدعين تراجم يعرف.  
 ووظيفته ومكوناته، الصوتي الجهاز سمات يحدد.  
 جراءاتها وخصائصها الكتابة عمليات يتعرف   ومنتجاتها وا 
 ومهاراتها أسسها: الشفوي التواصل عملية يتعرف  
 وسماتها البالغية المفاهيم أنواع يحدد  
 ومدارسه األدبي، النقد أسس يعدد.  
 جودته وشروط اإللقاء متطلبات يذكر  
 وبحوره الشعر قواعد يتعرف.  
 وعناصره المسرحي النص خصائص يشرح  
 والتاريخية الحضارية: وأصولها اللغة طبيعة يتعرف 
 للغة الصحيحة الترجمة متطلبات يحدد.  
 للغات االجتماعية الوظيفة يشرح 
 المهارات المهنية 

 التفصيلية واألفكار الرئيسة، الفكرة يحدد . 
 وكتابته النص فهم في والبالغة والصرف النحو: قواعد يوظف  
 وتذوقه ونقده وتفسيره النص تحليل في اللغة قواعد يستخدم. 
 بأسلوبة ومعانيها المختلفة النصوص مضامين عن يعبر  
 المختلفة واألغراض المواقف في سليمة بلغة يكتب.  
 مستمرة بصفة ويحدثها اللغوية، معارفه يجدد  



022 
 

 النص كتابة في البالغة قواعد يطبق  
 وتذوقه النص نقد في اللغة قواعد يوظف 
 المختلفة النصوص معاني عن التعبير في صوته يستخدم.  
 الفرنسي المجتمع تعرف في المختلفة الحقب عن معلوماته يستخدم  
 السليمة االلمانية باللغة شفويا عرضا يقدم. 
 األلمانية باللغة الشعر القاء عند السليم النطق يطبق. 
 السليمة االلمانية باللغة يسمعه ما كتابة يعيد. 
 توعية كارت عمل في اللغة يوظف. 

 المهارات الذهنية 
 النصوص يحلل.  
 الكاتب غرض يفهم. 
 بالسياق المفردات معاني يستنتج.  
 الضمني المعنى يستنبط. 
 اللغوية والمعارف المفاهيم بين العالقات يفسر.  
 النص في الوجداني المضمون يتذوق.  
 المتنوعة التواصل مواقف في اللغة يرتجل. 
 وخصائصه المتلقي طبيعة يعي. 
 المجتمع في والسياسية االجتماعية الحياة بين يربط.  
 الحروف نطق بين يميز . 
 المتنوعة التواصل مواقف في النحوية اللغة قواعد بين يربط.  
 المختلفة اللغوية المدارس بين يميز. 
 منهجيا تحليال الشعر يحلل.  
 الفرنسية اللغة في الشائعة األخطاء يستنتج. 
 المهارات العامة 
 المهنية التعلم مجتمعات في واالنخراط الذاتي، التعلم بينهما ومن المختلفة، أساليبها عبر المستمرة المهنية التنمية ضرورة يقدر.  
 فريق ضمن بكفاءة يعمل.  
 للتالميذ الشامل للنمو وداعمة آمنة، تعليمية بيئة إلنشاء األخرين، المصلحة وذوي األمور، وأولياء المدرسة، مجتمع في زمالئه مع بفاعلية يتواصل.  
 التعليم مهنة ضغوط مع بإيجابية يتعامل. 
 أجنبية بلغة يتواصل.  
 لها حلوالً  مقترحاً  للمجتمع، العامة القضايا بحث في يشارك. 

 
 وآدابها األلمانيةتخصص اللغة  (اإلعدادى والثانوى) الليسانس فى األداب والتربيةلبرنامج مصفوفة نواتج التعلم المستهدفة : رابعا

  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 
يتعرف  المقررات

 :القواعد
يشرح 

 مضامين
يعرف 
 تراجم

 سماتيحدد 
 الجهاز

يتعرف 
 عمليات

يتعرف 
 عملية

 أنواعيحدد 
 المفاهيم

 أسسيعدد 
 األدبي، النقد

يذكر 
 متطلبات

يتعرف 
 قواعد

يشرح 
 خصائص

يتعرف 
 اللغة طبيعة

يحدد 
 متطلبات

يشرح 
 الوظيفة
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 النحوية،
 والصرفية

 النصوص
 المختلفة
 وأسس
 تنظيمها

 المبدعين
 العصور في

 .المختلفة

 الصوتي
 ومكوناته،
 .ووظيفته

 الكتابة
 وخصائصها
 وإجراءاتها
 ومنتجاتها

 التواصل
: يالشفو
 أسسها

 ومهاراتها

 البالغية
 وسماتها

 اإللقاء .ومدارسه
 وشروط
 جودته

 الشعر
 .وبحوره

 النص
 المسرحي
 وعناصره

 :وأصولها
 الحضارية
 والتاريخية

 الترجمة
 الصحيحة

 .للغة

 االجتماعية
 للغات

  A2     X  x     x x(1)الكتابة 
 (1)القراءة 

A2  
X  x           X 

استماع 
 ( 1)ومحادثة 

A2 

      X  X      

 (1)القواعد 
A2  

X  X            

           X   x صوتيات
 (2)الكتابة 

B1 
    X  x     x X  

القراءة 
(2)B1 

         x     

القواعد 
(2)B1 

    X  x     x x  

 B1 X  x           Xاستماع 
      B1       X  Xمحادثة

بنية /موفولوجيا
 الكلمة

X  X            

قراءة نصوص 
  B2 متقدمة

X   x           

كتابة نصوص 
 B2متقدمة 

    X  x     x X  

استماع  
 (2)  ومحادثة

B2 

         x     

علم 
علم /التراكيب

 الداللة 

    X  x     x x  

البحث 
 والعرض

X  x           X 

      X  X       حضارة 
تحليل نصوص 

 أدبية
X  X            

نظريات تعلم 
 اللغة

X   x           

القراءة 
والكتابة 

 العلمية

    X  x     x X  

مقرر اختياري 
1 

         x     

اختبارات 
 اللغات األجنبية

    X  x     x x  

مقرر اختياري 
2 

X  x           X 

مقرر اختياري 
3 

      X  x      
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مقرر اختياري 
4 

X  X            

           X   x تحليل األخطاء
علم اللغة 
 البراجماتي

    X  x     x x  

مقرر اختياري 
5 

X  x           X 

مقرر اختياري 
6 

      X  x      

تحليل الكتب 
 التعليمية

 

X  X            

مقرر اختياري 
7 

X   x           

مقرر اختياري 
8 

    X  x     x X  

مقرر اختياري 
9 

         x     

 
  (المهارات المهنية ) نواتج التعلم المستهدفة 
يحدد الفكرة  المقررات

الرئيسة، 
واألفكار 
 . التفصيلية

 

يوظف 
 :قواعد
النحو 

والصرف 
والبالغة في 

فهم النص 
 وكتابته

يستخدم 
قواعد اللغة 

في تحليل 
النص 

وتفسيره 
ونقده 
 .وتذوقه

 

يعبر عن 
مضامين 

النصوص 
المختلفة 
ومعانيها 
 بأسلوبة

يكتب بلغة 
سليمة في 
المواقف 

واألغراض 
 .المختلفة

يجدد 
معارفه 
 ،اللغوية

ويحدثها 
بصفة 

 مستمرة

 قواعد يطبق
 في غةالبال
 النص كتابة

 يوظف
 اللغة قواعد

 نقد في
 النص

 وتذوقه

 يستخدم
 في صوته
 عن التعبير
 معاني

 النصوص
 -. المختلفة

 يستخدم
 معلوماته

 الحقب عن
فى  المختلفة
تعرف 

المجتمع 
 الفرنسى

يقدم عرضا 
شفويا 
باللغة 

االلمانية 
 السليمة

يطبق النطق 
السليم عند 

القاء الشعر 
باللغة 

 االلمانية

يعيد كتابة 
ما يسمعه 

باللغة 
االلمانية 
 السليمة

يوظف 
اللغة فى 

عمل كارت 
 توعية

 A2   x  X        X X(1)الكتابة 
 (1)القراءة 

A2  
 X    X   X  X X   

استماع 
 ( 1)ومحادثة 

A2 

X   x         X  

 (1)القواعد 
A2  

 x  x  X X X       

   X    X  X X     صوتيات
 (2)الكتابة 

B1 
    X        X X 

القراءة 
(2)B1 

   X       X X   

القواعد 
(2)B1 

  x     X X      

  B1  X           Xاستماع 
    B1 X          Xمحادثة

بنية /موفولوجيا
 الكلمة

 X      X       

قراءة نصوص 
  B2 متقدمة

 x  X     X  X    

كتابة نصوص 
 B2متقدمة 

     x       X X 
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  (المهارات المهنية ) نواتج التعلم المستهدفة 
يحدد الفكرة  المقررات

الرئيسة، 
واألفكار 
 . التفصيلية

 

يوظف 
 :قواعد
النحو 

والصرف 
والبالغة في 

فهم النص 
 وكتابته

يستخدم 
قواعد اللغة 

في تحليل 
النص 

وتفسيره 
ونقده 
 .وتذوقه

 

يعبر عن 
مضامين 

النصوص 
المختلفة 
ومعانيها 
 بأسلوبة

يكتب بلغة 
سليمة في 
المواقف 

واألغراض 
 .المختلفة

يجدد 
معارفه 
 ،اللغوية

ويحدثها 
بصفة 

 مستمرة

 قواعد يطبق
 في غةالبال
 النص كتابة

 يوظف
 اللغة قواعد

 نقد في
 النص

 وتذوقه

 يستخدم
 في صوته
 عن التعبير
 معاني

 النصوص
 -. المختلفة

 يستخدم
 معلوماته

 الحقب عن
فى  المختلفة
تعرف 

المجتمع 
 الفرنسى

يقدم عرضا 
شفويا 
باللغة 

االلمانية 
 السليمة

يطبق النطق 
السليم عند 

القاء الشعر 
باللغة 

 االلمانية

يعيد كتابة 
ما يسمعه 

باللغة 
االلمانية 
 السليمة

يوظف 
اللغة فى 

عمل كارت 
 توعية

استماع  
 (2)  ومحادثة

B2 

  x  X        X  

علم 
علم /التراكيب

 الداللة 

 X    X X X       

البحث 
 والعرض

X   x         X X 

       x  x  X  X  حضارة 
تحليل نصوص 

 أدبية
    X   X       

نظريات تعلم 
 اللغة

    X    X X     

القراءة 
والكتابة 

 العلمية

   X       X    

مقرر اختياري 
1 

  x         X X  

اختبارات 
 اللغات األجنبية

 X    X     X    

مقرر اختياري 
2 

  x  X  X       X 

مقرر اختياري 
3 

 X    X      X  X 

مقرر اختياري 
4 

X   x        X   

   x  x  X      X  تحليل األخطاء
علم اللغة 
 البراجماتي

    X     X     

مقرر اختياري 
5 

    X     X     

مقرر اختياري 
6 

  x  X       X   

تحليل الكتب 
 التعليمية

 X    X         

مقرر اختياري 
7 

X   x     X   X   

مقرر اختياري 
8 

 x  x  X    X  X   

مقرر اختياري 
9 

  x  X          

 
  (المهارات الذهنية ) نواتج التعلم المستهدفة 
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 يحلل المقررات
 .النصوص

 غرض يفهم
 .الكاتب

 

 يستنتج
 يمعان

 المفردات
 .بالسياق

 يستنبط
 المعنى

 .الضمني
 

 يفسر
 بين العالقات
 المفاهيم

 والمعارف
 .اللغوية

 يتذوق
 المضمون
 الوجداني

 .النص في

 اللغة يرتجل
 مواقف في

 التواصل
 .المتنوعة

 

 طبيعة يعي
 المتلقي

 .وخصائصه
 

 بين يربط
 الحياة

 االجتماعية
 السياسية و

 المجتمع في

 بين يميز
 نطق

 -. الحروف

 بين يربط
 اللغة قواعد

 في النحوية
 مواقف

 التواصل
 المتنوعة

 بين يميز
 المدارس
 اللغوية

 - المختلفة

 الشعر يحلل
 تحليال

 -. منهجيا

يستنتج 
األخطاء 

الشائعة فى 
اللغة 

 الفرنسية

 A2 X   x         X X(1)الكتابة 
 (1)القراءة 

A2  
 x  x  X   X  X X   

استماع 
 ( 1)ومحادثة 

A2 

  x  X  X      X  

 (1)القواعد 
A2  

       X       

   X X  X X        صوتيات
 (2)الكتابة 

B1 
      X      X X 

القراءة 
(2)B1 

     X     X X   

القواعد 
(2)B1 

   X     X      

  B1 X            Xاستماع 
    B1   X        Xمحادثة

بنية /موفولوجيا
 الكلمة

    X  X        

قراءة نصوص 
  B2 متقدمة

X   x     X  X    

كتابة نصوص 
 B2متقدمة 

 x  x  X       X X 

استماع  
 (2)  ومحادثة

B2 

  x  X  X      X  

علم 
علم /التراكيب

 الداللة 

X   x           

البحث 
 والعرض

 x  x  X       X X 

        x  X  X   حضارة 
تحليل نصوص 

 أدبية
       X       

نظريات تعلم 
 اللغة

       X X X     

القراءة 
والكتابة 

 العلمية

      X    X    

مقرر اختياري 
1 

X   x        X X  

اختبارات 
 اللغات األجنبية

 x  x  X     X    

مقرر اختياري 
2 

  x  X  X       X 
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مقرر اختياري 
3 

       X    X  X 

مقرر اختياري 
4 

       X    X   

   X   x        X تحليل األخطاء
علم اللغة 
 البراجماتي

 x  x  X    X     

مقرر اختياري 
5 

  x  X  X   X     

مقرر اختياري 
6 

       X    X   

تحليل الكتب 
 التعليمية

 

       X       

مقرر اختياري 
7 

      X  X   X   

مقرر اختياري 
8 

X   x      X  X   

مقرر اختياري 
9 

 x  x  X         

 
 المهارات العامة

يقدر ضرورة التنمية المهنية المستمرة عبر  المقررات
التعلم الذاتي، أساليبها المختلفة، ومن بينهما 

 .واالنخراط في مجتمعات التعلم المهنية

يعمل بكفاءة 
 .ضمن فريق

يتواصل بفاعلية مع زمالئه في مجتمع المدرسة، 
وأولياء األمور، وذوي المصلحة األخرين، إلنشاء بيئة 

 تعليمية آمنة، وداعمة للنمو الشامل للتالميذ

يتعامل بإيجابية مع 
 ضغوط مهنة التعليم

 

طرق يتواصل ب
تقليدية 

 وتكنولوجية

يشارك في بحث القضايا 
العامة للمجتمع، مقترحاً 

 .حلوالً لها
  A2 X    X(1)الكتابة 
     A2   X (1)القراءة 

    A2   X ( 1)استماع ومحادثة 
   A2     X (1)القواعد 
  X     صوتيات
 B1      X (2)الكتابة 
      B1 X(2)القراءة 
     B1  X(2)القواعد 
    B1   Xاستماع 
   B1    Xمحادثة

  X    X بنية الكلمة/موفولوجيا
 B2       X قراءة نصوص متقدمة
      B2 Xكتابة نصوص متقدمة 

  B2  X   X (2)  استماع  ومحادثة
    X   علم الداللة /علم التراكيب

   X X   البحث والعرض
  X     حضارة 

 X      تحليل نصوص أدبية
   X   X نظريات تعلم اللغة

     X  القراءة والكتابة العلمية
    X   1مقرر اختياري 

   X    اختبارات اللغات األجنبية
  X     2مقرر اختياري 
 X      3مقرر اختياري 
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       4مقرر اختياري 
   X   X تحليل األخطاء

     X  البراجماتيعلم اللغة 
    X   5مقرر اختياري 
   X    6مقرر اختياري 

  X     ليل الكتب التعليميةتح
 X      7مقرر اختياري 
    X   8مقرر اختياري 
    X   9مقرر اختياري 

 
 ةتخصص جغرافيا ونظم معلومات جغرافي (اإلعدادى والثانوى) الليسانس فى اآلداب والتربيةبرنامج 

 رؤية البرنامج: أوال
 .قادر على التعلم الذاتي متفكر مهنى ممارس باحث للجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية إعداد معلم

 ثانيا رسالة البرنامج
فى  والثقافية والتكنولوجية والوطنية والخلقية والجسدية والنفسيةفى المحتوى المعرفى لتخصص الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافيا وكذلك الجوانب االجتماعية  متكاملة نمية شاملةالطالب تينمى يسعى البرنامج إلى إعداد معلم 

  .إطار من فلسفة المجتمع وطبيعة المرحلة العمرية والمستجدات التربوية والتكنولوجية وبمشاركة االسرة واألطراف المعنية
 نواتج تعلم البرنامج: ثالثا

 المعارف 
 الجغرافية المعلومات ونظم الجغرافيا لدراساتا في المتنوعة والنظريات والمبادئ المفاهيم يحدد.  
 الجغرافيا المعلومات ونظم الجغرافيا في العلمية التطورات يشرح. 
 المختلفة الجغرافية والعوامل الظواهر أسس ومفاهيم يعدد. 
 الحديث العصر في الجغرافي الفكر سمات يحدد.  
 وحلولهاواسبابها  البيئة ومشكالته البيئية المفاهيم يذكر. 
 االقتصادية النظم تطور مراحل يشرح. 
 التاريخ علم ومفاهيم أساسيات يصف. 
 بالتاريخ وعالقاتها الجغرافيا الظواهر يحدد. 
 الجغرافية المعلومات ونظم الجغرافيا في وأساليبه الميداني العمل أساسيات يشرح. 
 بعد من واالستشعار الجغرافية المعلومات نظم وتطبيقات ومفاهيم أسس يصف. 
 الجوية األرصاد ومهارات ومفاهيم أسس يعدد. 
 بالجغرافية الخاصة اإلنجليزية والمفاهيم المصطلحات يذكر. 
 الجغرافية المعلومات ونظم الجغرافيا في وعملياته البحث طرق يشرح. 
 الجغرافية الخرائط مبادئ يحدد. 
 المهارات المهنية 
 والكيفية الكمية: الطرق مستخدما والبيانات الوثائق، يحلل. 
 الجغرافيا الخرائط ويقرا المختلفة، ويصمم للظواهر مختلفة قياسية أدوات يصمم. 
 الجغرافية المعلومات نظم يستخدم. 
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 الجغرافية الظواهر دراسة في واألجهزة األدوات يوظف. 
 المستقبل واستشراف وتفسيره الجغرافي الواقع تحليل في المختلفة والمعارف النظريات يوظف. 
 الجغرافية المعلومات ونظم الجغرافية في العلمية الدراسات إلعداد يخطط. 
 العملية ومناقشاته كتاباته في معارفه يوظف. 
 الجغرافية الظواهر فهم في التاريخية واالحداث التاريخي المنهج يستخدم. 
 الجغرافية المعلومات ونظم الجغرافيا في ميدانية دراسة يعد. 
 بعد من واالستشعار الجغرافية المعلومات نظم في تطبيقي مشروع يعد. 
 الجوية األرصاد مهارات يطبق. 
 بالجغرافية الخاصة اإلنجليزية والمفاهيم المصطلحات في معجم يعد. 
 علمي بحث إعداد في الجغرافية المعلومات ونظم الجغرافيا في وعملياته البحث طرق يوظف. 
 علمية بمقاييس متنوعة خرائط يرسم. 
  الذهنيةالمهارات 
 الجغرافية والظواهر القضايا دراسة في االستدالل وطرق التفكير في العلمي المنهج يتبع. 
 الجغرافية الظواهر ويفسر يشخص. 
 الجغرافية الظاهر لبعض وحلوال تفسيرا يقترح . 
 المستقبل واستشراف الحاضر فهم في الجغرافية والظواهر األحداث، من المستفادة والدروس والنتائج المفاهيم يستنبط. 
 والحجج والبراهين واآلثار األدلة باستخدام الجغرافية الظواهر يفسر. 
 معينة تاريخية ومعلومات بيانات ضوء في الجغرافية الظواهر يفسر . 
 التخصص وتدريس التخصص في علميا مقال يحلل. 
 الجغرافية الظواهر فهم منظور من التاريخية االحداث يقيم. 
 الجغرافية المعلومات ونظم الجغرافيا في ميدانية دراسة ينقد. 
 بعد من واالستشعار الجغرافية المعلومات نظم في تطبيقي مشروع يقيم. 
 الجوية األرصاد مهارات ضوء في جوية نشرات يقيم   
 وسليمة بسيطة انجليزية بلغة بالجغرافية الخاصة اإلنجليزية والمفاهيم يفسر المصطلحات. 
 علمي بحث إعداد في الجغرافية المعلومات ونظم الجغرافيا في وعملياته البحث طرق يحلل. 
 العلمية المعايير ضوء في الجغرافية الخرائط رسم يقيم 
 المهارات العامة 
 المهنية التعلم مجتمعات في واالنخراط الذاتي، التعلم: بينها ومن المختلفة، أساليبها عبر المستمرة التنمية ضرورة يقدر.  
 فريق ضمن بكفاءة يعمل. 
 للتالميذ الشامل للنمو وداعمة آمنة، تعليمية بيئة إلنشاء األخرين، المصلحة وذوي األمور، وأولياء المدرسة، مجتمع في زمالئة مع بفاعلية يتواصل. 
 التعليم مهنة ضغوط مع بإيجابية يتعامل. 
 لها حلوالً  مقترحاً  للمجتمع، العامة القضايا بحث في يشارك أجنبية بلغة يتواصل. 

 
 ةتخصص جغرافيا ونظم معلومات جغرافي (اإلعدادى والثانوى) الليسانس فى اآلداب والتربيةلبرنامج مصفوفة نواتج التعلم المستهدفة : رابعا
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  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 
يحدد  المقررات

المفاهيم 
والمبادئ 
 والنظريات
المتنوعة 

فى 
الدراسات 
الجغرافيا 

ونظم 
المعلومات 
 .الجغرافية

يشرح 
 التطورات

العلمية فى 
الجغرافيا 

ونظم 
المعلومات 

 .الجغرافيا
 

أس يعدد 
سو مفاهيم 

 الظواهر
 والعوامل

الجغرافية 
 .المختلفة

 

 سماتيحدد 
 الفكر

 الجغرافى
 العصر فى

 الحديث

يذكر 
المفاهيم 
البيئية 

ومشكالته 
البيئة 

 واسبابها
 وحلولها

يشرح 
 مراحل
 النظم تطور

 االقتصادية

يصف 
أساسيات 
ومفاهيم 

 علم التاريخ
 

يحدد 
الظواهر 
الجغرافيا 
وعالقاتها 

 .بالتاريخ
  
 

يشرح 
 أساسيات

 العمل
 الميدانى

وأساليبه 
فى 

الجغرافيا 
ونظم 

المعلومات 
 الجغرافية

يصف أسس 
ومفاهيم 

تطبيقات و
نظم 

المعلومات 
الجغرافية 

 واالستشعار
 من بعد

يعدد أسس 
ومفاهيم 

ومهارات 
األرصاد 
 الجوية 

يذكر 
المصطلحات 

والمفاهيم 
اإلنجليزية 

الخاصة 
 بالجغرافية

 طرقيشرح 
 البحث

 وعملياته
 في

الجغرافيا 
ونظم 

المعلومات 
 .الجغرافية

 

مبادئ يحدد 
الخرائط 
 الجغرافية

 

 X  X  X       X  X مبادئ الخرائط 
جغرافية 
البيئات 
 الطبيعية

   X X          

الجغرافيا 
 الطبيعية

 X             

الجغرافيا 
 االقتصادية

 X   X X         

مقرر اختياري 
1 

   X        X   

نظم   مبادئ
المعلومات 
 الجغرافية

X        X    X  

جغرافية أفريقيا 
 وحوض النيل 

 X   X   X       

    X        X   ارصاد جوية 
جغرافية 

 السكان
  X X X          

معالم تاريخ 
 مصر القديمة

      X X       

جغرافية 
 X اوراسيا

    X         

مقرر اختياري 
2 

         X X    

جغرافية 
التعدين 

 والصناعة

X     X         

الجغرافيا 
المناخية 
 والحيوية

 X         X X  X 

جغرافية 
 السياحة

 X X   X         

مقرر اختياري 
3 

         X     

مساحة 
 وخرائط 

X X  X           

جغرافية 
 عمران

   X           

جغرافية 
 تاريخية

      X X       



024 
 

تطبيقات نظم 
المعلومات 
الجغرافية 

 واالستشعار
 من بعد

 X        X  X   

الجغرافيا 
 الزراعية

 X   X          

جغرافية الوطن 
 العربي

X X   X          

 X X    X         دراسة ميدانية
تاريخ مصر 

 االسالمية
      X X       

مقرر اختياري 
4 

      X X       

مقرر اختياري 
5 

X   X X          

خرائط 
 التوزيعات

X   X          X 

جغرافية 
 الخدمات

X  X         X   

جغرافية البحار 
 والمحيطات

X    X X         

جغرافية النقل 
 والتجارة

  X   X         

مقرر اختياري 
6 

X              

جغرافية 
 سياسية

X  X         X   

جغرافية مصر 
 الطبيعية

X              

دراسة ميدانية 
 طبيعية

        X X     

مقرر اختياري 
1 

              

         X      جغرافيا التنمية 
جغرافية مصر 

 البشرية
X   X   X        

جغرافية العالم 
 الجديد

X  X            

مشروع 
نظم ل ىتطبيق

المعلومات 
 الجغرافية

        X X  X X  

مقرر اختياري 
1 

  X  X          

تاريخ مصر 
الحديث 

 والمعاصر

      X X       

فى  قراءات
التخصص 

باللغة 
 اإلنجليزية

           X   



022 
 

 
 يحلل المقررات

 الوثائق،
 والبيانات
 مستخدما

: الطرق
 الكمية

 .والكيفية
 

 يصمم
 أدوات
 قياسية

مختلفة 
للظواهر 
، المختلفة
ويصمم 
ويقرأ 

الخرائط 
 .الغرافية

 

يستخدم نظم المعلومات 
 .الجغرافية

 

 يوظف
 األدوات

 واألجهزة
 دراسة فى

الظواهر 
 .الجغرافية

 

 يوظف
 النظريات
 والمعارف
 فى المختلفة

 تحليل
الواقع 

 الجغرافى
 وتفسيره

 واستشراف
 .المستقبل

 

 يخطط
 إلعداد

الدراسات 
العلمية 

فى 
الجغرافية 

ونظم 
المعلومات 
 .الجغرافية

 

 يوظف
 فى معارفه
 كتاباته

ومناقشاته 
 .العملية

 

يستخدم 
 المنهج

التاريخى 
واالحداث 
التاريخية 
فى فهم 
الظواهر 
 .الجغرافية

 

يعد 
دراسة 
ميدانية 

فى 
الجغرافيا 

ونظم 
المعلومات 
 الجغرافية

يعد مشروع 
 تطبيقى فى

نظم 
المعلومات 
الجغرافية 

 واالستشعار
 من بعد

يطبق 
مهارات 
األرصاد 
 الجوية 

يعد معجم فى 
المصطلحات 

والمفاهيم 
اإلنجليزية 

الخاصة 
 بالجغرافية

يوظف 
 طرق

 البحث
 وعملياته

 في
الجغرافيا 

ونظم 
المعلومات 
 الجغرافية
فى إعداد 

بحث 
 .علمى

 

يرسم 
خرائط 

متنوعة 
بمقاييس 

 علمية
 

مبادئ 
 الخرائط 

X   X  X       X  X 

جغرافية 
البيئات 
 الطبيعية

    X X          

الجغرافيا 
 الطبيعية

 X              

الجغرافيا 
 االقتصادية

 X    X X         

مقرر اختياري 
1 

    X        X   

نظم   مبادئ
المعلومات 
 الجغرافية

X         X    X  

جغرافية 
أفريقيا 

 وحوض النيل 

 X    X   X       

    X        X    ارصاد جوية 
جغرافية 

 السكان
   X X X          

معالم تاريخ 
 القديمةمصر 

       X X       

جغرافية 
         X      X اوراسيا

مقرر اختياري 
2 

          X X    

جغرافية 
التعدين 

 والصناعة

X      X         

الجغرافيا 
المناخية 
 والحيوية

 X          X X  X 

جغرافية 
 السياحة

 X  X   X         

مقرر اختياري 
3 

          X     

مساحة 
 وخرائط 

X X   X           
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جغرافية 
 عمران

    X           

جغرافية 
 تاريخية

       X X       

تطبيقات نظم 
المعلومات 
الجغرافية 

 واالستشعار
 من بعد

 X         X  X   

الجغرافيا 
 الزراعية

 X    X          

جغرافية 
 الوطن العربي

X X    X          

 X X    X          ميدانيةدراسة 
تاريخ مصر 

 االسالمية
       X X       

مقرر اختياري 
4 

       X X       

مقرر اختياري 
5 

X    X X          

خرائط 
 التوزيعات

X    X          X 

جغرافية 
 الخدمات

X   X         X   

جغرافية 
البحار 

 والمحيطات

X     X X         

النقل جغرافية 
 والتجارة

   X   X         

مقرر اختياري 
6 

X               

جغرافية 
 سياسية

X   X         X   

جغرافية مصر 
 الطبيعية

X               

دراسة ميدانية 
 طبيعية

         X X     

مقرر اختياري 
1 

               

جغرافيا 
 التنمية 

      X         

جغرافية مصر 
 البشرية

X    X   X        

جغرافية العالم 
 الجديد

X   X            

مشروع 
نظم ل ىتطبيق

المعلومات 
 الجغرافية

         X X  X X  

مقرر اختياري 
1 

   X  X          

       X X       تاريخ مصر 
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الحديث 
 والمعاصر

فى  قراءات
التخصص 

باللغة 
 اإلنجليزية

            X   

 
  (المهارات الذهنية ) نواتج التعلم المستهدفة 

 المنهج يتبع المقررات
 فى العلمى
 التفكير
 وطرق

 االستدالل
 دراسة فى

 القضايا
والظواهر 
 .الجغرافية

 

 يشخص
 ويفسر

الظواهر 
 .الجغرافية

 

يقترح 
تفسيرا 
وحلوال 
لبعض 
الظاهر 

 . الجغرافية
 

 يستنبط
 المفاهيم
 والنتائج

 والدروس
 المستفادة

 من
 األحداث،

والظواهر 
الجغرافية 

 فهم في
 الحاضر

 واستشراف
 .المستقبل

 

 يفسر
 الظواهر

الجغرافية 
 باستخدام

 األدلة
 واآلثار

 والبراهين
 .والحجج

 

يفسر 
الظواهر 

الجغرافية 
فى ضوء 

بيانات 
ومعلومات 

تاريخية 
  .معينة

 

يحلل مقال 
علميا فى 
التخصص 
وتدريس 
 .التخصص

 

يقيم 
االحداث 

التاريخية 
من منظور 

فهم 
الظواهر 
 .الجغرافية

 

ينقد  دراسة 
فى ميدانية 

الجغرافيا 
ونظم 

المعلومات 
 الجغرافية

يقيم 
مشروع 

 تطبيقى فى
نظم 

المعلومات 
الجغرافية 

 واالستشعار
 من بعد

يقيم نشرات 
جوية فى 

ضوء 
مهارات 
األرصاد 
 الجوية 

 يفسر
المصطلحات 

والمفاهيم 
اإلنجليزية 

الخاصة 
بالجغرافية 

بلغة 
انجليزية 
بسيطة 
 وسليمة

 طرقيحلل 
 البحث

 وعملياته
 في

الجغرافيا 
ونظم 

المعلومات 
 الجغرافية
فى إعداد 

 .بحث علمى
 

يقيم رسم 
الخرائط 

الجغرافية 
فى ضوء 
المعايير 
 العلمية

 

 X  X  X       X  X مبادئ الخرائط 
جغرافية 
البيئات 
 الطبيعية

   X X          

الجغرافيا 
 الطبيعية

 X             

الجغرافيا 
 االقتصادية

 X   X X         

مقرر اختياري 
1 

   X        X   

نظم   مبادئ
المعلومات 
 الجغرافية

X        X    X  

جغرافية أفريقيا 
 وحوض النيل 

 X   X   X       

    X        X   ارصاد جوية 
جغرافية 

 السكان
  X X X          

معالم تاريخ 
 مصر القديمة

      X X       

جغرافية 
         X     X اوراسيا

مقرر اختياري 
2 

         X X    

جغرافية 
التعدين 

 والصناعة

X     X         

الجغرافيا 
المناخية 
 والحيوية

 X         X X  X 
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جغرافية 
 السياحة

 X X   X         

مقرر اختياري 
3 

         X     

مساحة 
 وخرائط 

X X  X           

جغرافية 
 عمران

   X           

جغرافية 
 تاريخية

      X X       

تطبيقات نظم 
المعلومات 
الجغرافية 

 واالستشعار
 من بعد

 X        X  X   

الجغرافيا 
 الزراعية

 X   X          

جغرافية الوطن 
 العربي

X X   X          

 X X    X         دراسة ميدانية
تاريخ مصر 

 االسالمية
      X X       

مقرر اختياري 
4 

      X X       

مقرر اختياري 
5 

X   X X          

خرائط 
 التوزيعات

X   X          X 

جغرافية 
 الخدمات

X  X         X   

جغرافية البحار 
 والمحيطات

X    X X         

جغرافية النقل 
 والتجارة

  X   X         

مقرر اختياري 
6 

X              

جغرافية 
 سياسية

X  X         X   

جغرافية مصر 
 الطبيعية

X              

دراسة ميدانية 
 طبيعية

        X X     

مقرر اختياري 
1 

              

         X      جغرافيا التنمية 
جغرافية مصر 

 البشرية
X   X   X        

جغرافية العالم 
 الجديد

X  X            

مشروع 
نظم ل ىتطبيق

المعلومات 

        X X  X X  
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 الجغرافية
مقرر اختياري 

1 
  X  X          

تاريخ مصر 
الحديث 

 والمعاصر

      X X       

فى  قراءات
التخصص 

باللغة 
 اإلنجليزية

           X   

 
يقدر ضرورة التنمية  المقررات

المستمرة عبر أساليبها 
التعلم : المختلفة، ومن بينها

الذاتي، واالنخراط في 
 .مجتمعات التعلم المهنية

يتواصل بفاعلية مع زمالئة  عمل بكفاءة ضمن فريقي
في مجتمع المدرسة، وأولياء 

المصلحة األمور، وذوي 
األخرين، إلنشاء بيئة تعليمية 
آمنة، وداعمة للنمو الشامل 

 .للتالميذ

يتعامل بإيجابية مع ضغوط 
 مهنة التعليم

 

يشارك في بحث القضايا العامة  يتواصل بلغة أجنبية
 .للمجتمع، مقترحاً حلوالً لها

    X   مبادئ الخرائط 
  X  x   جغرافية البيئات الطبيعية

   X  x  الطبيعيةالجغرافيا 
     X x الجغرافيا االقتصادية

 X      1مقرر اختياري 
    X   نظم المعلومات الجغرافية  مبادئ

  X  x   جغرافية أفريقيا وحوض النيل 
   X  x  ارصاد جوية 

     X x جغرافية السكان
 X      معالم تاريخ مصر القديمة

    X   جغرافية اوراسيا
  X  x   2اختياري مقرر 

   X  x  جغرافية التعدين والصناعة
     X x الجغرافيا المناخية والحيوية

 X      جغرافية السياحة
    X   3مقرر اختياري 

  X  x   مساحة وخرائط 
   X  x  جغرافية عمران
     X x جغرافية تاريخية

تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية 
 بعدمن  واالستشعار

     X 

    X   الجغرافيا الزراعية
  X  x   جغرافية الوطن العربي

   X  x  دراسة ميدانية
     X x تاريخ مصر االسالمية

 X      4مقرر اختياري 
    X   5مقرر اختياري 

  X  x   خرائط التوزيعات
   X  x  جغرافية الخدمات

     X x جغرافية البحار والمحيطات
 X      جغرافية النقل والتجارة

    X   6مقرر اختياري 
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  X  x   جغرافية سياسية
   X  x  جغرافية مصر الطبيعية
     X x دراسة ميدانية طبيعية

 X      1مقرر اختياري 
    X   جغرافيا التنمية 

  X  x   جغرافية مصر البشرية
   X  x  جغرافية العالم الجديد

نظم المعلومات ل ىتطبيقمشروع 
 الجغرافية

X x     

 X      1مقرر اختياري 
    X   تاريخ مصر الحديث والمعاصر

فى التخصص باللغة  قراءات
 اإلنجليزية

  X  x  

 
 

 علم النفستخصص  ( اإلعدادى والثانوى) والتربية العلومبرنامج البكالوريوس فى 
 

 رؤية البرنامج: أوال
 .قادر على التعلم الذاتي متفكر مهنى ممارس باحثلعلم النفس إعداد معلم 

 ثانيا رسالة البرنامج
فى إطار من فلسفة المجتمع  ةفى المحتوى المعرفى لتخصص علم النفس وكذلك الجوانب االجتماعية والثقافية والتكنولوجية والوطنية والخلقية والجسدية والنفسي متكاملة نمية شاملةالطالب تينمى يسعى البرنامج إلى إعداد معلم 

  .وطبيعة المرحلة العمرية والمستجدات التربوية والتكنولوجية وبمشاركة االسرة واألطراف المعنية
 نواتج تعلم البرنامج: ثالثا

 المعارف 
 النفس علم في المعاصرة واالتجاهات المتنوعة الفكرية والمدارس النظريات يحدد.  
 التربوي النفس علم في المعاصرة واالتجاهات المتنوعة الفكرية والمدارس النظريات يشرح.  
 النفس علم دراسة في العلمية التطورات يتعرف. 
 النفسية الدراسات في المؤثرة والعوامل الظواهر يعدد. 
 اإلحصاء علم ومهارات ومفاهيم أسس يصف 
 الخاصة القدرات ذوي ومفاهيم أسس يصف 
 النفس بعلم هاوعالقت االجتماعية النظريات يشرح. 
 التربوي النفس بعلم وعالقتها العلمية النظريات يشرح. 
 الكبار وسيكولوجية الخاصة االحتياجات ذوي في المعاصرة االتجاهات يتعرف. 
 واالختبارات االدوات بناء ومفاهيم اسس يتعرف.  
 النفس في علم الحديثة التقنيات يحدد. 
 النفسية الدراسات في وأساليبه الميداني العمل أساسيات يصف. 
 التربوي النفس وعلم النفس علم مجال في وعملياته البحث طرق يوضح. 
 النفس بعلم الخاصة اإلنجليزية والمفاهيم المصطلحات يتعرف. 
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 المهارات المهنية 
 والكيفية الكمية: الطرق مستخدما المختلفة البيانات يحلل. 
 العلمية االبحاث نتائج ينقد. 
 النفسية للدراسات مختلفة قياسية أدوات يصمم. 
 واالجتماعية اإلنسانية: والحاالت الظواهر دراسة في والمقاييس والتجارب واالختبارات األدوات يوظف.  
 النفسي التحليل في المختلفة والمعارف النظريات يوظف. 
 النفس علم مجال في العلمية الدراسات إلعداد يخطط. 
 العلمية ومناقشاته كتاباته في معارفه يوظف. 
 التربوي النفس بعلم وعالقتها العلمية النظريات. 
 الكبار وسيكولوجية الخاصة االحتياجات ذوي في المعاصرة االتجاهات. 
 والتدريس التخصص مجال في النفسية واالختبارات االدوات يطبق. 
 النفس علم في الحديثة التقنيات يستخدم. 
 التخصص مجال في ميدانية دراسة يعد 
 التربوي النفس وعلم النفس علم مجال في وعملياته البحث طرق يستخدم. 
 النفس بعلم الخاصة اإلنجليزية والمفاهيم المصطلحات عم صغير معجم يعد. 
 المهارات الذهنية 
 يقيم حلوال لمشكالت نفسية 
 دراسة الظاهر النفسية يالتفكير وطرق االستدالل ف يف ييتبع المنهج العلم. 
  النفسيةيشخص ويفسر الظواهر. 
 يقترح حلوال للمشكالت النفسية المختلفة. 
 يستنبط المفاهيم والنتائج والدروس المستفادة من دراسات الحالة المختلفة. 
 يفسر الظواهر النفسية باستخدام األدلة واآلثار والبراهين والحجج . 
 يحلل نظريات علم الفلسفة واالجتماع من منظر علم النفس. 
 يوعالقتها بعلم النفس التربو  ينقد النظريات العلمية. 
 االحتياجات الخاصة وسيكولوجية الكبار يذو  يتجاهات المعاصرة فيحلل اال. 
 يحلل االدوات واالختبارات النفسية. 
 علم النفسي يقترح استخدامات جديدة للتقنيات الحديثة ف. 
 يقيم دراسة ميدانية. 
 يقيم طرق البحث وعملياته في مجال علم النفس. 
  المصطلحات والمفاهيم بلغة إنجليزية سليمةيفسر. 
 المهارات العامة 
 المهنية التعلم مجتمعات في واالنخراط الذاتي، التعلم: بينها ومن المختلفة، أساليبها عبر المستمرة التنمية ضرورة يقدر.  
 للتالميذ الشامل للنمو وداعمة آمنة، تعليمية بيئة إلنشاء األخرين، المصلحة وذوي األمور، وأولياء المدرسة، مجتمع في زمالئة مع بفاعلية يتواصل فريق ضمن بكفاءة يعمل.  



020 
 

 التعليم مهنة ضغوط مع بإيجابية يتعامل. 
 أجنبية بلغة يتواصل. 
 لها حلوالً  مقترحاً  للمجتمع، العامة القضايا بحث في يشارك. 

  علم النفستخصص  ( اإلعدادى والثانوى) والتربيةلبرنامج البكالوريوس فى اآلداب مصفوفة نواتج التعلم المستهدفة رابعا 
  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 
يحدد  المقررات

 النظريات
 والمدارس

 الفكرية
المتنوعة 

واإلتجاهات 
المعاصرة 

فى علم 
 .النفس

 

يشرح 
 النظريات

 والمدارس
 الفكرية

المتنوعة 
واإلتجاهات 
المعاصرة 

فى علم 
النفس 

 .التربوى

يتعرف 
 التطورات

العلمية فى 
دراسة علم 

 .النفس
 

يعدد 
 الظواهر
 والعوامل
فى  المؤثرة

الدراسات 
 .النفسية

 

أسس يصف 
ومفاهيم 

ومهارات 
علم 

 األحصاء
. 
 

يصف أسس 
ومفاهيم 

ذوى 
القدرات 
 الخاصة

 

يشرح 
النظريات 

االجتماعية 
وعالقتها 

 .بعلم النفس
 

يشرح 
النظريات 

العلمية 
وعالقتها 

بعلم النفس 
 .التربوى

 

يتعرف 
اإلتجاهات 
المعاصرة 
فى ذوى 

االحتياجات 
الخاصة 

وسيكولوجية 
 .الكبار

 

يتعرف 
اسس 

ومفاهيم 
بناء 

االدوات 
 واالختبارات

يحدد 
التقنيات 

الحديثة فى  
 علم النفس

يصف 
 أساسيات

 العمل
 الميدانى

وأساليبه فى 
الدراسات 

 .النفسية
 

يوضح 
 البحث طرق

 وعملياته
مجال  في

النفس علم 
وعلم النفس 

 التربوى

يتعرف 
المصطلحات 

والمفاهيم 
اإلنجليزية 

الخاصة 
 .بعلم النفس

تاريخ علم 
 النفس

X  X            

مدخل الي 
بيولوجيا 

 االنسان

       X       

           X X   علم نفس بيئي
علم نفس 

 تكيفي
X X             

علم النفس 
 اللغوى

 X  X          X 

مدخل الي 
 الفلسفة

      X        

علم نفس 
 اجتماعي

      X        

اتجاهات 
معاصرة في 

 علم النفس

 X X X           

االحصاء 
النفسي 
 الوصفي

    X       X X  

سيكولوجية 
الطفولة 

 والمراهقة
X 

  X           

مقرر اختياري 
1 

X  X            

سيكولوجية 
القيادة واتخاذ 

 القرار

X X             

احصاء 
 استداللي

    X          

سيكولوجية 
 الموهوبين

 X  X           

تقنيات حديثة 
 في علم النفس

         X X   X 

              مقرر اختياري 
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2 
علممممم الممممنفس 

 الفسيولوجي
X  X          X  

علم نفس 
 الشخصية

X  X            

سيكولوجية 
التفكير 

 داعواالب

 X             

السلوك 
 وتعديله

  X       X     

علم النفس 
 االسري

 X  X           

علم النفس 
 التجريبي

X        X  X  X  

مناهج البحث 
 في علم النفس

            X  

تقويم القدرات 
 المتمايزة

        X      

علم النفس 
 المهني

X    X          

مقرر اختياري 
3 

X  X            

بناء االختبارات 
النفسية 

 والتحصيلية

         X   X  

الدمج في 
المدارس بين 

النظرية 
 والتطبيق

     X   X      

علم النفس 
 المدرسي

 X  X           

علم نفس 
 ارشادي

 X             

باللغة  قراءات
االنجليزية في 

 1 علم النفس

             X 

  X     X   X     تحليل البيانات 
الدوافع 

 واالنفعاالت
   X           

الذكاء نظريات 
 وتطبيقات

X  X            

سيكولوجية 
 الوجدان

X  X            

علم النفس 
 االكلينيكي

X              

سيكولوجية 
 الكبار

  X      X      

علم النفس 
 الجنائي

X  X            

سيكولوجية 
 صعوبات التعلم

   X  X  X       

             X Xعلم نفس 
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 معرفي
 نفسعلم 

 إيجابي
X  X            

   X X X          القياس النفسي
اتجاهات 

معاصرة في 
 علم النفس

           X   

قراءات باللغة 
االنجليزية في 

 2علم النفس

             X 

 
  (المهارات المهنية ) المستهدفة نواتج التعلم 
 يحلل المقررات

البيانات 
 المحتلفة
 مستخدما

: الطرق
 الكمية

 .والكيفية
 

ينقد نتائج 
االبحاث 
 .العلمية

 

 يصمم
 أدوات
 قياسية

مختلفة 
للدراسات 

 .النفسية
 

 يوظف
 األدوات

 واالختبارات
والتجارب 
 والمقاييس

 دراسة فى
الظواهر 
 :والحاالت
 اإلنسانية

 .واالجتماعية

 يوظف
 النظريات
 والمعارف
 فى المختلفة
 التحليل
 .النفسى

 

 يخطط
 إلعداد

الدراسات 
العلمية فى 
مجال علم 

 .النفس
 

 يوظف
 فى معارفه
 كتاباته

ومناقشاته 
 .العلمية

 

النظريات 
العلمية 

وعالقتها 
بعلم النفس 

 .التربوى
 

اإلتجاهات 
المعاصرة 
فى ذوى 

االحتياجات 
الخاصة 

وسيكولوجية 
 .الكبار

 

يطبق 
االدوات 

واالختبارات 
النفسية فى 

مجال 
التخصص 
 والتدريس

يستخدم 
التقنيات 

الحديثة فى  
 علم النفس

يعد دراسة 
ميدانية فى 

مجال 
 التخصص

 

يستخدم 
 البحث طرق

 وعملياته
مجال  في

علم النفس 
وعلم 

النفس 
 التربوى

يعد معجم 
صغير عم 

المصطلحات 
والمفاهيم 
اإلنجليزية 

الخاصة 
 .بعلم النفس

تاريخ علم 
 النفس

X  X            

مدخل الي 
بيولوجيا 

 االنسان

       X       

           X X   علم نفس بيئي
علم نفس 

 تكيفي
X X             

علم النفس 
 اللغوى

 X  X           

مدخل الي 
 الفلسفة

      X        

علم نفس 
 اجتماعي

      X        

اتجاهات 
معاصرة في 

 علم النفس

 X X X           

االحصاء 
النفسي 
 الوصفي

    X       X X  

سيكولوجية 
الطفولة 

 والمراهقة
X 

  X           

مقرر اختياري 
1 

X  X            

سيكولوجية 
القيادة واتخاذ 

 القرار

X X             

احصاء 
 استداللي

    X          
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سيكولوجية 
 الموهوبين

 X  X           

تقنيات حديثة 
 في علم النفس

         X X   X 

مقرر اختياري 
2 

              

علممممم الممممنفس 
 الفسيولوجي

 

X  X          X  

علم نفس 
 الشخصية

X  X            

سيكولوجية 
التفكير 

 داعواالب

 X             

السلوك 
 وتعديله

  X       X     

علم النفس 
 االسري

 X  X           

علم النفس 
 التجريبي

X        X  X  X  

مناهج البحث 
 في علم النفس

            X  

تقويم القدرات 
 المتمايزة

        X      

علم النفس 
 المهني

X    X          

مقرر اختياري 
3 

X  X            

بناء االختبارات 
 النفسية

 والتحصيلية

         X   X  

الدمج في 
المدارس بين 

النظرية 
 والتطبيق

     X   X      

علم النفس 
 المدرسي

 X  X           

علم نفس 
 ارشادي

 X             

باللغة  قراءات
االنجليزية في 

 1 علم النفس

             X 

  X     X   X     تحليل البيانات 
الدوافع 

 واالنفعاالت
   X           

الذكاء نظريات 
 وتطبيقات

X  X            

سيكولوجية 
 الوجدان

X  X            

علم النفس 
 االكلينيكي

X              

      X      X  سيكولوجية 
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 الكبار
علم النفس 

 الجنائي
X  X            

سيكولوجية 
 صعوبات التعلم

   X  X  X       

نفس علم 
 معرفي

X X             

 نفسعلم 
 إيجابي

X  X            

   X X X          القياس النفسي
اتجاهات 

معاصرة في 
 علم النفس

           X   

قراءات باللغة 
االنجليزية في 

 2 علم النفس

             X 

 
  (المهارات الذهنية ) نواتج التعلم المستهدفة 

حلوال يقيم  المقررات
لمشكالت 

 نفسية
 

 المنهج يتبع
 فى العلمى
 التفكير
 وطرق

 االستدالل
 دراسة فى

الظاهر 
 .النفسية

 

 يشخص
 ويفسر

الظواهر 
 .النفسية

 

يقترح حلوال 
للمشكالت 

النفسية 
 .المختلفة

 

 يستنبط
 المفاهيم
 والنتائج

 والدروس
 المستفادة

دراسات  من
الحالة 

 .المختلفة
 

 يفسر
الظواهر 
 النفسية

 باستخدام
 األدلة

 واآلثار
 والبراهين
 . والحجج

 

يحلل 
نظريات علم 

الفلسفة 
واالجتماع 
من منظر 

 علم النفس 

ينقد 
النظريات 

العلمية 
وعالقتها 

بعلم النفس 
 .التربوى

 

يحلل 
اإلتجاهات 
المعاصرة 
فى ذوى 

االحتياجات 
الخاصة 

وسيكولوجية 
 .الكبار

 

يحلل 
االدوات 

واالختبارات 
 النفسية

 يقترح
استخدامات 

جديدة 
للتقنيات 

الحديثة فى  
 علم النفس

يقيم دراسة 
 ميدانية

 

 طرقيقيم 
 البحث

 وعملياته
مجال  في

 علم النفس 

يفسر 
المصطلحات 

والمفاهيم 
بلغة 

 إنجليزية
  سليمة

تاريخ علم 
 النفس

X  X            

مدخل الي 
بيولوجيا 

 االنسان

       X       

           X X   علم نفس بيئي
علم نفس 

 تكيفي
X X             

علم النفس 
 اللغوى

 X  X           

مدخل الي 
 الفلسفة

      X        

علم نفس 
 اجتماعي

      X        

اتجاهات 
معاصرة في 

 علم النفس

 X X X           

االحصاء 
النفسي 
 الوصفي

    X       X X  

سيكولوجية 
الطفولة 

 والمراهقة
X 

  X           

مقرر اختياري 
1 

X  X            
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سيكولوجية 
القيادة واتخاذ 

 القرار

X X             

احصاء 
 استداللي

    X          

سيكولوجية 
 الموهوبين

 X  X           

تقنيات حديثة 
 في علم النفس

         X X   X 

مقرر اختياري 
2 

              

الممممنفس علممممم 
 الفسيولوجي

 

X  X          X  

علم نفس 
 الشخصية

X  X            

سيكولوجية 
التفكير 

 داعواالب

 X             

السلوك 
 وتعديله

  X       X     

علم النفس 
 االسري

 X  X           

علم النفس 
 التجريبي

X        X  X  X  

مناهج البحث 
 في علم النفس

            X  

تقويم القدرات 
 المتمايزة

        X      

علم النفس 
 المهني

X    X          

مقرر اختياري 
3 

X  X            

بناء االختبارات 
النفسية 

 والتحصيلية

         X   X  

الدمج في 
المدارس بين 

النظرية 
 والتطبيق

     X   X      

علم النفس 
 المدرسي

 X  X           

 علم نفس
 ارشادي

 X             

باللغة  قراءات
االنجليزية في 

 1 علم النفس

             X 

  X     X   X     تحليل البيانات 
الدوافع 

 واالنفعاالت
   X           

الذكاء نظريات 
 وتطبيقات

X  X            
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سيكولوجية 
 الوجدان

X  X            

علم النفس 
 االكلينيكي

X    X          

سيكولوجية 
 الكبار

  X      X      

علم النفس 
 الجنائي

X  X            

سيكولوجية 
 صعوبات التعلم

   X  X  X       

علم نفس 
 معرفي

X X             

 نفسعلم 
 إيجابي

X  X            

   X X X          القياس النفسي
اتجاهات 

معاصرة في 
 علم النفس

           X   

قراءات باللغة 
االنجليزية في 

 2 علم النفس

             X 

 
يقدر ضرورة التنمية المستمرة عبر  المقررات

التعلم : أساليبها المختلفة، ومن بينها
الذاتي، واالنخراط في مجتمعات التعلم 

 .المهنية

يتواصل بفاعلية مع زمالئة في مجتمع  عمل بكفاءة ضمن فريقي
األمور، وذوي المدرسة، وأولياء 

المصلحة األخرين، إلنشاء بيئة تعليمية 
 .آمنة، وداعمة للنمو الشامل للتالميذ

يتعامل بإيجابية مع 
 ضغوط مهنة التعليم

 

يتواصل بلغة 
 أجنبية

يشارك في بحث القضايا 
العامة للمجتمع، مقترحاً 

 .حلوالً لها

  X   X  تاريخ علم النفس
 X   X  X مدخل الي بيولوجيا االنسان

    X X  علم نفس بيئي
 X     X علم نفس تكيفي

  X  X   علم النفس اللغوى
 X     X مدخل الي الفلسفة

    X   علم نفس اجتماعي
   X    اتجاهات معاصرة في علم النفس

   X    االحصاء النفسي الوصفي
 X     X سيكولوجية الطفولة والمراهقة

 X     X 1مقرر اختياري 
    X   سيكولوجية القيادة واتخاذ القرار

     X  احصاء استداللي
  X     سيكولوجية الموهوبين

 X     X تقنيات حديثة في علم النفس
 X     X 2مقرر اختياري 

 X     X علم النفس الفسيولوجي
    X   علم نفس الشخصية

 X     X داعسيكولوجية التفكير واالب
 X     X السلوك وتعديله

 X     X علم النفس االسري
  X     علم النفس التجريبي

    X   مناهج البحث في علم النفس
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 X     X تقويم القدرات المتمايزة
     X  علم النفس المهني

    X   3مقرر اختياري 
   X    بناء االختبارات النفسية والتحصيلية

الدمج في المدارس بين النظرية 
 والتطبيق

    X  

 X     X علم النفس المدرسي
 X     X علم نفس ارشادي

باللغة االنجليزية في علم  قراءات
 1 النفس

X     X 

     X  تحليل البيانات 
     X  الدوافع واالنفعاالت

     X  الذكاء نظريات وتطبيقات
 X     X سيكولوجية الوجدان
 X     X علم النفس االكلينيكي

     X  سيكولوجية الكبار
 X     X علم النفس الجنائي

       سيكولوجية صعوبات التعلم
 X     X علم نفس معرفي

  X     إيجابي نفسعلم 
 X     X القياس النفسي

 X     X اتجاهات معاصرة في علم النفس
قراءات باللغة االنجليزية في علم 

 2 النفس
X     X 

 
 تخصص التاريخ ( اإلعدادى والثانوى)فى اآلداب والتربيةالليسانس برنامج 

 

 رؤية البرنامج: أوال
 إعداد معلم للتاريخ متفكر مهنى ممارس باحث قادر على التعلم الذاتى 

 ثانيا رسالة البرنامج
فية والتكنولوجية والوطنية والخلقية والجسدية والنفسية يسعى البرنامج إلى إعداد معلم ينمى الطالب تنمية شاملة متكاملة فى المحتوى المعرفى لتخصص التاريخ وكذلك الجوانب االجتماعية والثقا

 . ية وبمشاركة االسرة واألطراف المعنيةفى إطار من فلسفة المجتمع وطبيعة المرحلة العمرية والمستجدات التربوية والتكنولوج
 نواتج تعلم البرنامج: ثالثا
 المعارف 
 يشرح النظريات والمدارس الفكرية واألحداث المتنوعة في التاريخ القديم. 
 يوضح النظريات والمدارس الفكرية واألحداث المتنوعة في التاريخ الوسيط. 
 في التاريخ المعاصر يصف النظريات والمدارس الفكرية المتنوعة واألحداث. 
 يشرح التطورات العلمية في دراسة التاريخ وتفسيره. 
 يحدد الظواهر والعوامل المؤثرة في دراسة التاريخ. 
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 يتعرف أساسيات العمل الميداني وأساليبه في الدراسات التاريخية. 
 يوضح طرق البحث وعملياته في الدراسات التاريخية. 
  عبر التاريخيحدد مالمح الحضارات المختلفة. 
 يتعرف المصطلحات والمفاهيم وأسس الفنون والعمارة وعلم األثار. 
 يذكر أسس ومفاهيم العالقات الدولية. 
 يحدد أسس ومفاهيم التربية القومية. 
 يتعرف المصطلحات والمفاهيم اإلنجليزية الخاصة بالتاريخ القديم والوسيط والمعاصر. 
 تاريخيحدد الظواهر الجغرافيا وعالقاتها بال. 
 ا  يعدد أساسيات ومفاهيم علم الجغرافي
 المهارات المهنية 
 الكمية والكيفية: يستخدم خطوات المنهج العلمي في تحليل الوثائق التاريخية، والبيانات مستخدما الطرق. 
 يتحقق الوثائق من التاريخية داخليا وخارجيا. 
 يطبق أدوات قياسية مختلفة في الدراسات المتنوعة. 
  ات والمناهج العلمية المختلفة في دراسة التاريخيوظف األدو. 
 اإلنساني واالجتماعي، وتفسيره واستشراف المستقبل: يوظف النظريات والمعارف المختلفة في تحليل التاريخ والواقع. 
 يعد دراسة علمية في مجال الدراسات التاريخية. 
 يوظف معارفه في كتاباته ومناقشاته التاريخية. 
 لمي على األحداث الواقعية بمعطيات تاريخيةيطبق المنهج الع. 
 يستخدم الحجج العلمية في التمييز بين الحقائق المغلوطة والصحيحة في مجال تخصصه وتدريسه. 
 يوظف معارفه بالمفاهيم والعالقات الدولية في مجال تخصصه وتدريسه. 
 يوظف مفاهيم وأفكار التربية القومية في تخصصه وتدريسه. 
  للمصطلحات والمفاهيم اإلنجليزية الخاصة بالتاريخ القديم والوسيط والمعاصر في كتابة مقاليستخدم. 
 يوظف معارفه في التاريخ في تفسير الظواهر الجغرافيا. 
 يستخدم مفاهيم وأساسيات علم الجغرافيا في مجال تخصصه وتدريسه. 
 المهارات الذهنية 
  االستدالل في دراسة القضايا التاريخيةيتبع المنهج التاريخي في التفكير وطرق. 
 يشخص األحداث التاريخية مقترحا تفسيرا لها . 
  واستشراف المستقبليستنبط المفاهيم والنتائج والدروس المستفادة من األحداث التاريخية، والظواهر القديمة والحديثة والمعاصرة، والحاالت في فهم الحاضر. 
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 األدلة واآلثار والبراهين والحجج يفسر األحداث التاريخية باستخدام . 
 يستشرف المستقبل في ضوء معطيات التاريخ  
 يميز بين سرد التاريخ والتأريخ لألحداث. 
 يستنتج دروس مستفادة من دراسة األحداث. 
 يحلل طبيعة العصور التاريخية من خالل دراسة األشخاص في كل مرحلة. 
 يفسر العالقة بين علم األثار والتاريخ. 
 بعض األحدث المتعلقة بالمفاهيم والعالقات الدولية يقيم. 
 يقترح أفكار لتنمية التربية القومية. 
 يصمم معجم صغير للمصطلحات والمفاهيم اإلنجليزية الخاصة بالتاريخ القديم والوسيط والمعاصر. 
 يقيم الظواهر الجغرافيا في عالقاتها بالتاريخ. 
 ا  يحلل مفاهيم وأساسيات علم الجغرافي
 هارات العامةالم 
 يعمل بكفاءة ضمن فريق  
 يستخدم قدراته الشخصية والوسائط التكنولوجية، للتواصل والبحث عن المعلومات  
 يستنتج معاني المفردات بالسياق.  
 يتعامل بإيجابية مع ضغوط مهنة التعليم 
 يتواصل بلغة أجنبية  
 يشارك في بحث القضايا العامة للمجتمع، مقترحًا حلواًل لها. 

 
 تخصص التاريخ ( اإلعدادى والثانوى)الليسانس فى اآلداب والتربيةلبرنامج مصفوفة نواتج التعلم المستهدفة : رابعا

  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 
يشرح  المقررات

 النظريات
 والمدارس

الفكرية 
 واألحداث
المتنوعة 

فى التاريخ 
 .القديم

 

يوضح 
 النظريات

 والمدارس
 الفكرية

واألحداث 
المتنوعة 

فى التاريخ 
 .الوسيط

 

يصف 
 النظريات

 والمدارس
 الفكرية

المتنوعة 
واألحداث 

فى التاريخ 
 .المعاصر

 

يشرح 
 التطورات

العلمية فى 
دراسة 
التاريخ 
 .وتفسيره

 

يحدد 
 الظواهر
 والعوامل
فى  المؤثرة
دراسة 
 .التاريخ

 

يتعرف 
 أساسيات

 العمل
 الميدانى

وأساليبه فى 
الدراسات 
 .التاريخية

 

يوضح 
 البحث طرق

 وعملياته
في 

الدراسات 
 .التاريخية

 

يحدد مالمح 
الحضارات 

المختلفة 
 عبر التاريخ 

يتعرف 
المصطلحات 

والمفاهيم 
وأسس 
الفنون 

والعمارة 
وعلم 
 .األاثار

 

أسس يذكر 
ومفاهيم 
العالقات 

 الدولية

أسس يحدد 
ومفاهيم 
التربية 
 القومية 

يتعرف 
المصطلحات 

والمفاهيم 
اإلنجليزية 

الخاصة 
بالتاريخ 

القديم 
والوسيط 
 يوالمعاصر

يحدد 
الظواهر 
الجغرافيا 
وعالقاتها 

 .بالتاريخ
 

يعدد 
أساسيات 
ومفاهيم 

علم 
 الجغرافيا

التاريخ 
 المصرى القديم

x  x  X          

معالم التاريخ 
االوروبى 

 الوسيط

    x x X X       

        X  x    xتاريخ معالم 
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اليونان 
 والرومان

منهج البحث 
 التاريخى

      X     X   

تاريخ الدولة 
العربية 

اإلسالمية 
 وحضارتها

 X  x           

الجغرافيا 
الطبيعية 

 والبشرية 

            x X 

حضارة مصر 
 القديمة

X       X       

حضارة اليونان 
 والرومان

x       X       

تاريخ االيوبيين 
 والمماليك

 X   x x         

معالم تاريخ 
الدولة 

البيزنطية 
 وحضارتها

 x  x     X      

    X           التربية القومية
حضارة أوروبا 

ور صفى الع
 الوسطى

 
      X       

مقرر اختياري 
1 

           x X  

العالقات بين 
الشرق والغرب 

فى العصور 
 الوسطى

   X  x         

مقرر اختياري 
2 

X  x            

تاريخ الدولة 
 العباسية

x    x  X        

جغرافيا مصر 
 والوطن العربى

            x X 

حضارة الشرق 
 األدنى

      X X       

تاريخ العرب 
 الحديث

 X   x          

تاريخ المشرق 
االسالمى ونظم 

الحضارة 
 اإلسالمية

 

 x  x     X      

مقرر اختياري 
3 

        X x  X   

مدخل إلى علم 
 اآلثار

          X    

تاريخ وحضارة 
 الدولة الفاطمية

       X       
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مقرر اختياري 
4 

x  x   X         

مصر فى 
العصر 

 البيزنطى

  X  x  x        

جغرافية 
اقتصادية 
 وسياسية

            x X 

مقرر اختياري 
5 

  X     X    x   

مقرر اختياري 
6 

  x  x  X        

تاريخ 
 االمريكتين

 X  x   x        

تاريخ المغرب 
 واألندلس

X x          X   

مدخل لالثار 
اليونانية 

 والرومانية

          X    

وثائق 
 وأرشيفات

      X    x    

مقرر اختياري 
1 

 X  x           

الفنون 
والعمارة فى 
 مصر القديمة

        X      

تاريخ مصر 
 الحديث 

X   x        X   

الدولة العثمانية 
 والعالم العربى

x    x     X     

فنون وأثار 
 بيزنطية

        X  x    

العصر 
الهلينسى 
 وحضارته

x  x     X       

تحقيق 
 مخطوطات

   X   x        

تاريخ مصر 
 المعاصر

   X           

فنون وعمارة 
 الشرق

       X       

تاريخ مصر 
والشام فى 

العصور 
 الوسطى

  x  x          

الفنون واالثار 
 اإلسالمية

        X      

العالقات بين 
اليونان 

والرومان 
 والعرب

         x  X   

          x    xمقرر اختياري 
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1 
 

  (المهارات المهنية ) نواتج التعلم المستهدفة 
يستخدم  المقررات

خطوات 
المنهج 

العلمى فى 
 تحليل 

الوثائق 
 التاريخية،
 والبيانات
 مستخدما

: الطرق
 الكمية

 .والكيفية
 

يتحقق 
 الوثائق من
 التاريخية 

داخليا 
 وخارجيا

 أدوات يطبق
 قياسية

مختلفة فى 
الدراسات 
 .المتنوعة

 

 يوظف
 األدوات

والمناهج 
العلمية 

المختلفة فى 
 دراسة
 .التاريخ

 

 يوظف
 النظريات
 والمعارف
 فى المختلفة

 تحليل
التاريخ 
: والواقع

 اإلنساني
 واالجتماعي،

 وتفسيره
 واستشراف

 .المستقبل
 

ة دراسيعد 
علمية فى 

مجال 
الدراسات 
 .التاريخية

 

 يوظف
 فى معارفه
 كتاباته

ومناقشاته 
 .التاريخية

 

يطبق 
المنهج 

العلمى على  
األحداث 
الواقعية 

بمعطيات 
 تاريخية

يستخدم 
الحجج 

العلمية فى 
التمييز  بين 

الحقائق 
المغلوطة 

والصحيحة 
فى مجال 
تخصصه 
 وتدريسه

يوظف 
معارفه 

بالمفاهيم 
والعالقات 

الدولية فى 
مجال 

تخصصه 
 وتدريسه

يوظف 
مفاهيم 
وأفكار  
التربية 

القومية فى 
تخصصه 
 وتدريسه 

يستخدم 
لمصطلحات ل

والمفاهيم 
اإلنجليزية 

الخاصة 
بالتاريخ 

القديم 
والوسيط 
 والمعاصر
فى كتابة 

 مقال

يوظف 
معارفه فى 
التاريخ فى 

تفسير 
الظواهر 
 الجغرافيا 

يستخدم 
مفاهيم 

وأساسيات 
علم 

الجغرافيا 
فى مجال 
تخصصه 
 وتدريسه

التاريخ 
 المصرى القديم

x  x  X          

معالم التاريخ 
االوروبى 

 الوسيط

    x x x X       

معالم تاريخ 
اليونان 

 والرومان

X  x    x        

منهج البحث 
 التاريخى

      x     X   

تاريخ الدولة 
العربية 

اإلسالمية 
 وحضارتها

 X  x           

الجغرافيا 
الطبيعية 

 والبشرية 

            x X 

حضارة مصر 
 القديمة

X       X       

حضارة اليونان 
 والرومان

x       X       

تاريخ االيوبيين 
 والمماليك

 X   x x         

معالم تاريخ 
الدولة 

البيزنطية 
 وحضارتها

 x  x     X      

    X           التربية القومية
حضارة أوروبا 

ور صفى الع
 الوسطى

 
      X       

مقرر اختياري 
1 

           x X  

العالقات بين 
الشرق والغرب 

العصور فى 

   X  x         
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 الوسطى
مقرر اختياري 

2 
X  x            

تاريخ الدولة 
 العباسية

x    x  X        

جغرافيا مصر 
 والوطن العربى

            x X 

حضارة الشرق 
 األدنى

      X X       

تاريخ العرب 
 الحديث

 X   x          

تاريخ المشرق 
االسالمى ونظم 

الحضارة 
 اإلسالمية

 

 x  x     X      

مقرر اختياري 
3 

        x x  X   

مدخل إلى علم 
 اآلثار

          X    

تاريخ وحضارة 
 الدولة الفاطمية

       X       

مقرر اختياري 
4 

x  x   X         

مصر فى 
العصر 

 البيزنطى

  X  x  x        

جغرافية 
اقتصادية 
 وسياسية

            x X 

مقرر اختياري 
5 

  X     X    x   

مقرر اختياري 
6 

  x  x  X        

تاريخ 
 االمريكتين

 X  x   x        

تاريخ المغرب 
 واألندلس

X x          X   

مدخل لالثار 
اليونانية 

 والرومانية

          X    

وثائق 
 وأرشيفات

      X    x    

مقرر اختياري 
1 

 X  x           

الفنون 
والعمارة فى 
 مصر القديمة

        X      

تاريخ مصر 
 الحديث 

X   x        X   

الدولة العثمانية 
 والعالم العربى

x    x     X     
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فنون وأثار 
 بيزنطية

        X  x    

العصر 
الهلينسى 
 وحضارته

x  x     X       

تحقيق 
 مخطوطات

   X   x        

تاريخ مصر 
 المعاصر

   X           

فنون وعمارة 
 الشرق

       X       

تاريخ مصر 
والشام فى 

العصور 
 الوسطى

  x  x          

الفنون واالثار 
 اإلسالمية

        X      

العالقات بين 
اليونان 

والرومان 
 والعرب

         x  X   

مقرر اختياري 
1 

x    x          

 
  (المهارات الذهنية ) المستهدفةنواتج التعلم  

 المنهج يتبع المقررات
 فى التاريخى

 التفكير
 وطرق

 االستدالل
 دراسة فى

 القضايا
 .التاريخية

 

 يشخص
األحداث 

التاريخية 
 مقترحا

 . تفسيرا لها
 

 يستنبط
 المفاهيم
 والنتائج

 والدروس
 المستفادة

األحداث  من
 التاريخية،
والظواهر 

القديمة 
والحديثة 

 والمعاصرة،
 والحاالت

 فهم في
 الحاضر

 واستشراف
 .المستقبل

 

 يفسر
األحداث 
 التاريخية
 باستخدام

 األدلة
 واآلثار

 والبراهين
 . والحجج

 

يستشرف 
المستقبل فى 

ضوء 
معطيات 
 التااريخ

يميز بين 
سرد التاريخ 

والتأريخ 
 لألحداث

يستنتج 
دروس 

مستفادة من 
دراسة 
 األحداث

يحلل طبيعة 
العصور 

التاريخية 
من خالل 

دراسة 
األشخاص 

فى كل 
 مرحلة

يفسر 
العالقة بين 
علم األثار 

 والتاريخ

يقيم بعض 
األحدث 
المتعلقة 

بالمفاهيم 
والعالقات 

 الدولية

يقترح أفكار 
لتنمية 
التربية 
 القومية 

يصمم معجم 
صغير 

لمصطلحات ل
والمفاهيم 
اإلنجليزية 

الخاصة 
بالتاريخ 

القديم 
والوسيط 
 والمعاصر

يقيم 
الظواهر 
الجغرافيا 

عالقاتها فى 
 .بالتاريخ

 

يحلل 
مفاهيم 

وأساسيات 
علم 

 الجغرافيا

          x  x  X التاريخ المصرى القديم
معالم التاريخ االوروبى 

 الوسيط
    x x X X       

معالم تاريخ اليونان 
 والرومان

X  x    X        

   X     X       منهج البحث التاريخى
تاريخ الدولة العربية 
 اإلسالمية وحضارتها

 X  x           

الجغرافيا الطبيعية 
 والبشرية 

            x X 
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       X       X حضارة مصر القديمة
حضارة اليونان 

 والرومان
x       X       

تاريخ االيوبيين 
 والمماليك

 X   x x         

الدولة معالم تاريخ 
 البيزنطية وحضارتها

 X  x     X      

    X           التربية القومية
حضارة أوروبا فى 

       X        ور الوسطىصالع

  x X            1مقرر اختياري 
العالقات بين الشرق 
والغرب فى العصور 

 الوسطى

   X  x         

            X  x 2مقرر اختياري 
        X    x  X الدولة العباسيةتاريخ 

جغرافيا مصر والوطن 
 العربى

            x X 

       X X       حضارة الشرق األدنى
          X   x  تاريخ العرب الحديث

تاريخ المشرق االسالمى 
ونظم الحضارة 

 اإلسالمية

 X  x     X      

   x x  X         3مقرر اختياري 
    X           علم اآلثارمدخل إلى 

تاريخ وحضارة الدولة 
 الفاطمية

       X       

         X  x   X 4مقرر اختياري 
مصر فى العصر 

 البيزنطى
  X  x  X        

جغرافية اقتصادية 
 وسياسية

            x X 

   X     X    x   5مقرر اختياري 
        x  x  X   6مقرر اختياري 

        X  x   X  تاريخ االمريكتين
   X X          X تاريخ المغرب واألندلس

مدخل لالثار اليونانية 
 والرومانية

          X    

    X    x       وثائق وأرشيفات
           X  x  1مقرر اختياري 

الفنون والعمارة فى 
 مصر القديمة

        X      

   X   x        X تاريخ مصر الحديث 
الدولة العثمانية والعالم 

 العربى
x    x     X     

    X  x         فنون وأثار بيزنطية
العصر الهلينسى 

 وحضارته
x  x     X       

        X   X    تحقيق مخطوطات
           X    تاريخ مصر المعاصر
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       X        فنون وعمارة الشرق
والشام فى تاريخ مصر 

 العصور الوسطى
  x  x          

      X         الفنون واالثار اإلسالمية
العالقات بين اليونان 

 والرومان والعرب
         x  X   

          x    x 1مقرر اختياري 
 

عمل بكفاءة ي المقررات
 ضمن فريق

ستخدم قدراته الشخصية والوسائط ي
والبحث عن التكنولوجية، للتواصل 

 المعلومات

 معاني يستنتج
 .بالسياق المفردات

يتعامل بإيجابية مع ضغوط 
 مهنة التعليم

 

يشارك في بحث القضايا العامة للمجتمع،  يتواصل بلغة أجنبية
 .مقترحاً حلوالً لها

    X   التاريخ المصرى القديم
  X  x   معالم التاريخ االوروبى الوسيط

   X  x  والرومانمعالم تاريخ اليونان 
     X x منهج البحث التاريخى

 X      تاريخ الدولة العربية اإلسالمية وحضارتها
    X   الجغرافيا الطبيعية والبشرية 

  X  x   حضارة مصر القديمة
   X  x  حضارة اليونان والرومان
     X x تاريخ االيوبيين والمماليك

 X      وحضارتهامعالم تاريخ الدولة البيزنطية 
    X   التربية القومية

  X  x   ور الوسطىصحضارة أوروبا فى الع
   X  x  1مقرر اختياري 

     X x العالقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى
 X      2مقرر اختياري 

    X   تاريخ الدولة العباسية
  X  x   جغرافيا مصر والوطن العربى

   X  x  األدنىحضارة الشرق 
     X x تاريخ العرب الحديث

 X      تاريخ المشرق االسالمى ونظم الحضارة اإلسالمية
    X   3مقرر اختياري 

  X  x   مدخل إلى علم اآلثار
   X  x  تاريخ وحضارة الدولة الفاطمية

     X x 4مقرر اختياري 
 X      مصر فى العصر البيزنطى

    X   اقتصادية وسياسيةجغرافية 
  X  x   5مقرر اختياري 
   X  x  6مقرر اختياري 

     X x تاريخ االمريكتين
 X      تاريخ المغرب واألندلس

    X   مدخل لالثار اليونانية والرومانية
  X  x   وثائق وأرشيفات
   X  x  1مقرر اختياري 

     X x الفنون والعمارة فى مصر القديمة
 X      تاريخ مصر الحديث 

    X   الدولة العثمانية والعالم العربى
  X  x   فنون وأثار بيزنطية
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   X  x  العصر الهلينسى وحضارته
     X x تحقيق مخطوطات

 X      تاريخ مصر المعاصر
    X   فنون وعمارة الشرق

  X  x   تاريخ مصر والشام فى العصور الوسطى
   X  x  واالثار اإلسالميةالفنون 

     X x العالقات بين اليونان والرومان والعرب
 X      1مقرر اختياري 

 
 جتماعتخصص ا ( اإلعدادى والثانوى) برنامج البكالوريوس فى اآلداب والتربية
 

 رؤية البرنامج: أوال
  قادر على التعلم الذاتى متفكر مهنى ممارس باحث لعمل االجتماع إعداد معلم

 ثانيا رسالة البرنامج
فى إطار من فلسفة المجتمع  فى المحتوى المعرفى لتخصص االجتماع وكذلك الجوانب االجتماعية والثقافية والتكنولوجية والوطنية والخلقية والجسدية والنفسية متكاملة نمية شاملةالطالب تينمى يسعى البرنامج إلى إعداد معلم 

  .المرحلة العمرية والمستجدات التربوية والتكنولوجية وبمشاركة االسرة واألطراف المعنية وطبيعة
 نواتج تعلم البرنامج: ثالثا

 المعارف 
 االجتماع علم في المعاصرة االتجاهات يتعرف. 
 االجتماع علم في المتنوعة الفكرية والمدارس النظريات يشرح. 
 المتنوعة االجتماعية الفكرية والمدارس النظريات يوضح. 
 االجتماع علم في العلمية المستجدات يميز. 
 االجتماع علم في المؤثرة والعوامل الظواهر يحدد. 
 االجتماع علم في وعملياته البحث طرق يذكر عدد. 
 والمعاصر القديم اإلجتماعى الفكر أعالم يميز. 
 واالعالم االتصال ومهارات أسس يحدد  
 والتاريخية االجتماعية االحداث دراسة في التحليلي المنهج يشرح  
 المنطقي واالستدالل البحث وطرق المنطق اتجاهات يصف  
 الفلسفة في علم الفكرية والمدارس النظريات يوضح  
 الفلسفي الفكر ومفاهيم أسس يعدد  
 وأساليبه البحثية ومناهجه الفلسفي البحث أساسيات يشرح. 
 االجتماع علم في اإلنجليزية باللغة والمفاهيم المصطلحات يتعرف. 
 المهارات المهنية 
 االجتماع علم فضايا وتحليل دراسة في التحليلي المهج يستخدم. 
 وقياسها االجتماعية الظواهر لدراسة استبيانات يصمم. 
 الصناعي االجتماع علم على أثرها لدراسة الحديثة الصناعية اآلالت يوظف. 
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 االجتماع علم مجاالت أحد في ميدانية دراسة يطبق. 
 المعاصرة االعالمية القضايا خالل من الميدانية والمالحظات للمقابالت عرض يقدم. 
 االجتماعية والظواهر القضايا أحد حول علمية ومقالة بحث يكتب.  
 وينقدها والكيفية، الكمية: الطرق مستخدما والبيانات الوثائق، يحلل. 
 المستقبل واستشراف وتفسيره واالجتماعي، اإلنساني: الواقع تحليل في المختلفة والمعارف النظريات يوظف. 
 االجتماع علم دراسات في مختلفة قياسية أدوات يصمم.  
 المشكالت ومعالجة لتفسير مفاهيم من به وما يرتبط السليم المنطقي االستدالل يستخدم. 
 الفلسفي الفكر ومفاهيم أسس  
 ليبهوأ البحثية ومناهجه الفلسفي البحث أسس يستخدم   .وتدريسه تخصصه في سا
 الفلسفة مستقبل واستشراق الحالي الواقع لفهم المختلفة النظريات يستخدم. 
 االجتماع علم في والمفاهيم للمصطلحات صغير معجم يعد. 
 المهارات الذهنية 
 والتفسير التفكير في االجتماعية العلوم مناهج خطوات يقيم. 
 (المجتمعية الثقافة/الشعبي التراث)دراسة  في االيدولوجي والمدخل العلمي المدخل مفاهيم يستنتج. 
 مسيحية فلسفة قيام امكانية إلشكالية حلوال مقترحا المختلفة العصور في االجتماعي الفكر خصائص يفسر.  
 مناسبة حلول مقترحا الريفي المجتمع ومشكالت االسرة مشكالت بين يربط. 
 نظره وجهة من الحلول بعض مقدما ومشكالت مفاهيم من بهما يرتبط وما والقانون الدين طبيعة حدد يقيم. 
 االجتماع بعلم المرتبطة والظروف االساسية المفاهيم يحلل. 
 كمية قياسات صورة في البيانات تسجيل طرق يستنتج. 
 المستقبل واستشراق الحاضر لفهم االحداث من المستفادة والدروس السياسية المفاهيم يستنبط. 
 والحجج والبراهين واآلثار األدلة االجتماعية باستخدام الظواهر يفسر . 
 الفلسفة نشأة في المؤثرة والسياسية االجتماعية الظروف يستنتج. 
 الحديث والمعاصر العربي والفكر القديم الشرقي الفكر لتطور دراسته من وتقدمه الفكر ازدهار عوامل يستنبط   
 الفلسفي الفكر خصائص يفسر  
 فلسفات من وما سبقها المعاصرة الفلسفة بين يربط. 
 بسيطة انجليزية بلغة والمفاهيم المصطلحات يفسر. 
 المهارات العامة 
 المهنية التعلم مجتمعات في واالنخراط الذاتي، التعلم: بينها ومن المختلفة، أساليبها عبر المستمرة التنمية ضرورة يقدر.  
 للتالميذ الشامل للنمو وداعمة آمنة، تعليمية بيئة إلنشاء األخرين، المصلحة وذوي األمور، وأولياء المدرسة، مجتمع في زمالئة مع بفاعلية يتواصل فريق ضمن بكفاءة يعمل. 
 التعليم مهنة ضغوط مع بإيجابية يتعامل. 
 أجنبية بلغة يتواصل. 
 لها حلوالً  مقترحاً  للمجتمع، العامة القضايا بحث في يشارك. 

  جتماعتخصص ا ( اإلعدادى والثانوى) لبرنامج البكالوريوس فى اآلداب والتربيةمصفوفة نواتج التعلم المستهدفة : رابعا
  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 
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يتعرف  المقررات
االتجاهات 
المعاصرة 

فى علم 
 .االجتماع

 

يشرح 
 النظريات

والمدارس 
الفكرية 

المتنوعة 
فى علم 
 .االجتماع

يوضح 
النظريات 

والمدارس 
الفكرية 

 االجتماعية
 .المتنوعة

 

يميز 
المستجدات 

 فى العلمية
علم 

 .االجتماع
 

يحدد 
 الظواهر
 والعوامل
فى  المؤثرة

علم 
 .االجتماع

 

عدد يذكر 
 البحث طرق

 وعملياته
علم  في

 .االجتماع
 

أعالم يميز 
 الفكر 

االجتماعى 
القديم 

 .والمعاصر
 

يحدد أسس 
ومهارات 
االتصال 
 واالعالم

يشرح 
 المنهج

 في التحليلي
 دراسة

 االحداث
 االجتماعية
 والتاريخية

يصف 
 اتجاهات
 و المنطق

 البحث طرق
 واالستدالل

 المنطقي

يوضح 
النظريات 

والمدارس 
الفكرية فى 
 علم الفلسفة

أسس يعدد 
ومفاهيم 

الفكر 
 الفلسفى

يشرح 
 أساسيات

البحث 
 الفلسفى

ومناهجه 
البحثية 
 .وأساليبه

يتعرف 
المصطلحات 

والمفاهيم 
باللغة 

اإلنجليزية 
فى علم 
 .االجتماع

مدخل الى 
 الفلسفة 

         x x x x  

فلسفة يونانية 
(1) 

    X     x x x x  

مقرر اختياري 
1 

x x x            

مدخل الي 
 االنثربولوجيا

 x  X  X   X      

مدخل الي علم 
 االجتماع

    X  X        

مدخل إلى 
  الفسلفة

         x  X   

فلسفة يونانية 
(2) 

           x X  

    x X          منطق صوري
فلسفة 

 الحضارة
         x x X   

علم االجتماع 
       X    x x   الصناعي

مقرر اختياري 
2 

  X  X          

النظريات 
الكالسيكية في 

 علم االجتماع

 X  X  X x        

مقرر اختياري 
3 

 X      x X      

مقرر اختياري 
4 

X      x        

الفلسفة 
علم )االسالمية 

 (الكالم

         x x x x  

مقرر اختياري 
5 

      x X      X 

          X  X   علم الفلكلور
علم االجتماع 

 الحضري
X x x           X 

    x X          فلسفة سياسية
  x x X           فلسفة الجمال

فلسفة عصور 
وسطى 
 مسيحية

         x  x X  

مهارات 
االتصال 
 واالعالم

x              

            x X علم االجتماع 
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  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 
يتعرف  المقررات

االتجاهات 
المعاصرة 

فى علم 
 .االجتماع

 

يشرح 
 النظريات

والمدارس 
الفكرية 

المتنوعة 
فى علم 
 .االجتماع

يوضح 
النظريات 

والمدارس 
الفكرية 

 االجتماعية
 .المتنوعة

 

يميز 
المستجدات 

 فى العلمية
علم 

 .االجتماع
 

يحدد 
 الظواهر
 والعوامل
فى  المؤثرة

علم 
 .االجتماع

 

عدد يذكر 
 البحث طرق

 وعملياته
علم  في

 .االجتماع
 

أعالم يميز 
 الفكر 

االجتماعى 
القديم 

 .والمعاصر
 

يحدد أسس 
ومهارات 
االتصال 
 واالعالم

يشرح 
 المنهج

 في التحليلي
 دراسة

 االحداث
 االجتماعية
 والتاريخية

يصف 
 اتجاهات
 و المنطق

 البحث طرق
 واالستدالل

 المنطقي

يوضح 
النظريات 

والمدارس 
الفكرية فى 
 علم الفلسفة

أسس يعدد 
ومفاهيم 

الفكر 
 الفلسفى

يشرح 
 أساسيات

البحث 
 الفلسفى

ومناهجه 
البحثية 
 .وأساليبه

يتعرف 
المصطلحات 

والمفاهيم 
باللغة 

اإلنجليزية 
فى علم 
 .االجتماع

 الجنائى
علم االجتماع 

 العائلي
   X X X         

مقرر اختياري 
6 

     X x X       

علم االجتماع 
 المعرفى

 X  X  X         

الضبط 
االجتماعي 
 والقانوني

 x x  X          

االجتماع  علم
 الثقافي

X x             

علم االجتماع 
 االقتصادي

X   X           

مقرر اختياري 
1 

 X  X           

انثربولوجيا 
 تطبيقية

 x  X   X        

علم االجتماع 
 التنمية

 X  X   x        

مقرر اختياري 
1 

  x   X         

مهارات 
االحصاء 

 االجتماعى 

X     X         

علم االجتماع 
 االدارى

 X  X           

علم االجتماع 
 السكانى 

X              

علم االجتماع 
 السياسي

 X             

مهارات العمل 
التطوعي 
والتنمية 

 االجتماعية

  x  X          

مقرر اختياري 
1 

   X X   X       

فى  قراءات
باللغة  االجتماع

 اإلنجليزية

       X      x 

 
  (المهارات المهنية ) نواتج التعلم المستهدفة 
 يستخدم المقررات

 المهج
 يصمم

 استبيانات
 يوظف
 اآلالت

 يطبق
 دراسة

 عرض يقدم
 للمقابالت

 بحث يكتب
ومقالة 

 يحلل
 الوثائق،

 يوظف
 النظريات

 يصمم
 أدوات

 يستخدم
 االستدالل

أسس 
ومفاهيم 

يستخدم 
 أسس

 يستخدم
النظريات 

يعد معجم 
صغير 
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 التحليلي
 دراسة في

 وتحليل
علم  فضايا
 . اعاالجتم

 
 

 لدراسة
 الظواهر

 االجتماعية
 .وقياسها

 

 الصناعية
 الحديثة
 لدراسة

 على أثرها
 علم

 االجتماع
 .الصناعي

 

 في ميدانية
 مجاالت أحد
 علم

 .االجتماع
 

 والمالحظات
 من الميدانية

 خالل
 القضايا

 االعالمية
 المعاصرة

 حول علمية
 القضايا أحد

والظواهر 
 .االجتماعية

 والبيانات
 مستخدما

: الطرق
 الكمية

 والكيفية،
 .وينقدها

 

 والمعارف
 فى المختلفة

 تحليل
: الواقع

 اإلنساني
 واالجتماعي،

 وتفسيره
 واستشراف

 .المستقبل
 

 قياسية
فى  مختلفة

دراسات 
علم 

 .االجتماع

 المنطقي
 السليم

 به ومايرتبط
 مفاهيم من

 لتفسير
 ومعالجة

 المشكالت

الفكر 
 الفلسفى

البحث 
 الفلسفى

ومناهجه 
البحثية 
 وأساليبه

فى 
تخصصه 
 .وتدريسه

 المختلفة
 الواقع لفهم

 الحالي
 واستشراق

 مستقبل
 .الفلسفة

 

للمصطلحات 
والمفاهيم 

فى علم 
 االجتماع

مدخل الى 
 الفلسفة 

         x X x x  

فلسفة يونانية 
(1) 

    X     x X x x  

            X x x 1مقرر اختياري 
مدخل الي 

 االنثربولوجيا
 x  X  X   X      

مدخل الي علم 
 االجتماع

    X  X        

مدخل إلى 
  الفسلفة

         x  X   

فلسفة يونانية 
(2) 

           x X  

    x X          منطق صوري
   x X X          فلسفة الحضارة

علم االجتماع 
       X    x x   الصناعي

          X  X   2مقرر اختياري 
النظريات 

الكالسيكية في 
 علم االجتماع

 X  x  X x        

      X      x X  3مقرر اختياري 
        X      x 4مقرر اختياري 

الفلسفة 
علم )االسالمية 

 (الكالم

         x x x x  

 x X      X       5مقرر اختياري 
          X  X   علم الفلكلور

علم االجتماع 
 الحضري

X x x           X 

    x X          فلسفة سياسية
  x x X           فلسفة الجمال

فلسفة عصور 
 وسطى مسيحية

         x  x X  

مهارات االتصال 
 واالعالم

X              

علم االجتماع 
 الجنائى

 x X            

علم االجتماع 
 العائلي

   x x X         

       X x X      6مقرر اختياري 
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علم االجتماع 
 المعرفى

 X  x  X         

الضبط 
االجتماعي 
 والقانوني

 x x  X          

االجتماع علم 
 الثقافي

X x             

علم االجتماع 
 االقتصادي

X   X           

           X  X  1مقرر اختياري 
انثربولوجيا 

 تطبيقية
 x  x   X        

علم االجتماع 
 التنمية

 X  x   x        

         x   X   1مقرر اختياري 
مهارات االحصاء 

 االجتماعى 
X     X         

علم االجتماع 
 االدارى

 X  x           

علم االجتماع 
 السكانى 

X              

علم االجتماع 
 السياسي

 X             

مهارات العمل 
التطوعي 
والتنمية 

 االجتماعية

  x  X          

       x x   X    1مقرر اختياري 
فى  قراءات

باللغة  االجتماع
 اإلنجليزية

       X      x 

 
  (المهارات الذهنية ) نواتج التعلم المستهدفة 

 خطوات يقيم المقررات
مناهج 
العلوم 

 االجتماعية
 التفكير في

 .والتفسير
 

 يستنتج مفاهيم
 العلمي المدخل

 والمدخل
 في االيدولوجي

 التراث(دراسة
 الثقافة/الشعبي

 .)المجتمعية
 

 يفسر
 خصائص

 الفكر
 االجتماعى

فى العصور 
 المختلفة
 مقترحا
 حلوال

 إلشكالية
 قيام امكانية
 فلسفة
 .حيةمسي

 بين ربطي
 مشكالت
 االسرة

 ومشكالت
 المجتمع
 الريفي
 مقترحا
 حلول

 .مناسبة
 

 دحديقيم 
 الدين طبيعة

 والقانون
 يرتبط وما
 من بهما

 مفاهيم
 ومشكالت

 بعض مقدما
 من الحلول
 .نظره وجهة

 

يحلل 
 لمفاهيما

 االساسية
والظروف 
المرتبطة 

بعلم 
 .االجتماع

 

 يستنتج
 طرق

 تسجيل
 في البيانات
 صورة

 قياسات
 .كمية

 

 يستنبط
 المفاهيم

 السياسية
 والدروس
 المستفادة

 االحداث من
 لفهم

 الحاضر
 واستشراق

 .المستقبل
 

 يفسر
 الظواهر

 االجتماعية
 باستخدام

 األدلة
 واآلثار

 والبراهين
 . والحجج

 

 يستنتج
 الظروف

 االجتماعية
 والسياسية

 في المؤثرة
 نشأة

 الفلسفة

 يستنبط
 عوامل
 ازدهار
 الفكر

 من وتقدمه
 دراسته
 لتطور
 الفكر

 الشرقي
 القديم

 والفكر
 العربي
 الحديث

  والمعاصر

 يفسر
 خصائص

 الفكر
 الفلسفي

 بين ربطي
 الفلسفة

 المعاصرة
 وماسبقها

 فلسفات من

يفسر 
المصطلحات 

والمفاهيم 
بلغة 

انجليزية 
 بسيطة

مدخل الى 
 الفلسفة 

         x X x x  

فلسفة يونانية 
(1) 

    x     x X x x  

            X x xمقرر اختياري 
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1 
مدخل الي 

 االنثربولوجيا
 x  x  X   X      

مدخل الي علم 
 االجتماع

    x  X        

مدخل إلى 
  الفسلفة

         x  X   

يونانية فلسفة 
(2) 

           x X  

    x X          منطق صوري
فلسفة 

 الحضارة
         x X X   

علم االجتماع 
       X    x x   الصناعي

مقرر اختياري 
2 

  X  X          

النظريات 
الكالسيكية في 

 علم االجتماع

 X  x  X x        

مقرر اختياري 
3 

 X      x X      

اختياري مقرر 
4 

X      x        

الفلسفة 
علم )االسالمية 

 (الكالم

         x x x x  

مقرر اختياري 
5 

      x X      X 

          X  x   علم الفلكلور
علم االجتماع 

 الحضري
X x x           X 

    x X          فلسفة سياسية
  x x X           فلسفة الجمال

فلسفة عصور 
وسطى 
 مسيحية

         x  x X  

مهارات 
االتصال 
 واالعالم

X              

علم االجتماع 
 الجنائى

 x X            

علم االجتماع 
 العائلي

   x x X         

مقرر اختياري 
6 

     X x X       

علم االجتماع 
 المعرفى

 X  x  X         

الضبط 
االجتماعي 
 والقانوني

 x x  X          

             X xعلم االجتماع 
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 الثقافي
علم االجتماع 

 االقتصادي
X   X           

مقرر اختياري 
1 

 X  X           

انثربولوجيا 
 تطبيقية

 x  x   X        

علم االجتماع 
 التنمية

 X  x   x        

مقرر اختياري 
1 

  x   X         

مهارات 
االحصاء 

 االجتماعى 

X     X         

علم االجتماع 
 االدارى

 X  x           

علم االجتماع 
 السكانى 

X              

علم االجتماع 
 السياسي

 X             

مهارات العمل 
التطوعي 
والتنمية 

 االجتماعية

  x  X          

مقرر اختياري 
1 

   x x   X       

فى  قراءات
باللغة  االجتماع

 اإلنجليزية

       X      x 

 
 

 المهاارت العامة
يقدر ضرورة التنمية المستمرة عبر أساليبها  المقررات

التعلم الذاتي، : المختلفة، ومن بينها
 .واالنخراط في مجتمعات التعلم المهنية

عمل بكفاءة ي
 ضمن فريق

يتواصل بفاعلية مع زمالئة في مجتمع المدرسة، 
إلنشاء بيئة وأولياء األمور، وذوي المصلحة األخرين، 
 .تعليمية آمنة، وداعمة للنمو الشامل للتالميذ

يتعامل بإيجابية مع 
ضغوط مهنة 

 التعليم

يتواصل بلغة 
 أجنبية

يشارك في بحث القضايا 
العامة للمجتمع، مقترحاً 

 .حلوالً لها
 X  X   X مدخل الى الفلسفة 

  X   X  (1)فلسفة يونانية 
  X X X   1مقرر اختياري 

 X  X   X الي االنثربولوجيامدخل 
  X   X  مدخل الي علم االجتماع

  X X X    مدخل إلى الفسلفة
 X  X   X (2)فلسفة يونانية 
  X   X  منطق صوري

  X X X   فلسفة الحضارة
 X  X   X علم االجتماع الصناعي

  X   X  2مقرر اختياري 
النظريات الكالسيكية في علم 

 االجتماع
X  X   X 

  X   X  3مقرر اختياري 
  X X X   4مقرر اختياري 

 X  X   X (علم الكالم)الفلسفة االسالمية 
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  X   X  5مقرر اختياري 
 X  X   X علم الفلكلور

  X   X  علم االجتماع الحضري
  X X X   فلسفة سياسية
 X  X   X فلسفة الجمال

  X   X  فلسفة عصور وسطى مسيحية
 X  X   X االتصال واالعالممهارات 

  X   X  علم االجتماع الجنائى
  X X X   علم االجتماع العائلي

 X  X   X 6مقرر اختياري 
  X   X  علم االجتماع المعرفى

 X  X   X الضبط االجتماعي والقانوني
  X   X  علم االجتماع الثقافي

  X X X   علم االجتماع االقتصادي
 X  X   X 1مقرر اختياري 

  X   X  انثربولوجيا تطبيقية
 X  X   X علم االجتماع التنمية

  X   X  1مقرر اختياري 
  X X X   مهارات االحصاء االجتماعى 

 X  X   X علم االجتماع االدارى
  X   X  علم االجتماع السكانى 
 X  X   X علم االجتماع السياسي

مهارات العمل التطوعي والتنمية 
 االجتماعية

 X   X  

  X X X   1مقرر اختياري 
باللغة  االجتماعفى  قراءات

 اإلنجليزية
X  X   X 

 
 تخصص اللغة اإلنجليزية وآدابها (اإلعدادى والثانوى) اآلداب والتربية يالليسانس فبرنامج 

 رؤية البرنامج: أوال
 إعداد معلم اللغة اإلنجليزية وآدابها متفكر مهنى ممارس باحث قادر على التعلم الذاتي 

 ثانيا رسالة البرنامج
ية والثقافية والتكنولوجية والوطنية والخلقية والجسدية والنفسية في إطار من فلسفة يسعى البرنامج إلى إعداد معلم ينمى الطالب تنمية شاملة متكاملة فى المحتوى المعرفى لتخصص اللغة اإلنجليزية وكذلك الجوانب االجتماع

 . التكنولوجية وبمشاركة االسرة واألطراف المعنيةالمجتمع وطبيعة المرحلة العمرية والمستجدات التربوية و 
 نواتج التعلم المستهدفة للبرنامج : ثالثا

  المعارف 
 النحوية، والصرفية: يتعرف القواعد  
 يشرح مضامين النصوص المختلفة وأسس تنظيمها. 
 يصف تراجم المبدعين في العصور المختلفة. 
 يحدد سمات الجهاز الصوتي ومكوناته، ووظيفته.  
 جراءاتها ومنتجاتها   .يشرح عمليات الكتابة وخصائصها وا 
 أسسها ومهاراتها: يشرح عملية التواصل الشفوي. 
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 يحدد أنواع المفاهيم البالغية وسماتها.  
 يعدد أسس النقد األدبي، ومدارسه.  
 يوضح متطلبات اإللقاء وشروط جودته.  
  يشرح قواعد الشعر وبحوره.  
  يتعرف خصائص النص المسرحي وعناصره. 
  الحضارية والتاريخية: يتعرف طبيعة اللغة وأصولها. 
  يعدد متطلبات الترجمة الصحيحة للغة.  
  يتعرف الوظيفة االجتماعية للغات. 
 المهارات المهنية 
 يحدد الفكرة الرئيسة، واألفكار التفصيلية . 
 نصالنحو والصرف والبالغة في فهم ال: يوظف قواعد. 
 يستخدم قواعد اللغة في تحليل النص وتفسيره ونقده وتذوقه. 
 يعبر عن مضامين النصوص المختلفة ومعانيها بإسلوبة. 
 يكتب بلغة سليمة في المواقف واألغراض المختلفة.  
 يجدد معارفه اللغوية، ويحدثها بصفة مستمرة. 
 النحو والصرف والبالغة في كتابة النص: يوظف قواعد. 
 سليمة يتحدث بلغة. 
 يستمع إلى اللغة ويفسرها. 
  يوظف قواعد الصرف في كتابة النص. 
  يقرأ اللغة بطريقة سليمة. 
 المهارات الذهنية 
 يحلل النصوص.  
 يفهم غرض الكاتب. 
 يستنتج معاني المفردات بالسياق.  
 يستنبط المعنى الضمني. 
 يفسر العالقات بين المفاهيم والمعارف اللغوية.  
  الوجداني في النصيتذوق المضمون.  
 يرتجل اللغة في مواقف التواصل المتنوعة. 
 يعي طبيعة المتلقي وخصائصه. 
 المهارات العامة 
 يقدر ضرورة التنمية المهنية المستمرة عبر أساليبها المختلفة، ومن بينهما التعلم الذاتي، واالنخراط في مجتمعات التعلم المهنية.  
 يعمل بكفاءة ضمن فريق.  
 ذاعلية مع زمالئه في مجتمع المدرسة، وأولياء األمور، وذوي المصلحة األخرين، إلنشاء بيئة تعليمية آمنة، وداعمة للنمو الشامل للتالمييتواصل بف. 
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 يتعامل بإيجابية مع ضغوط مهنة التعليم. 
 يتواصل بلغة أجنبية. 
 يشارك في بحث القضايا العامة للمجتمع، مقترحًا حلواًل لها. 

 
 تخصص اللغة اإلنجليزية وآدابها (اإلعدادى والثانوى) اآلداب والتربية يالليسانس فلبرنامج مصفوفة نواتج التعلم المستهدفة : رابعا

  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 
يتعرف  المقررات

 :القواعد
 النحوية،

 والصرفية

يشرح 
 مضامين

 النصوص
 المختلفة
 وأسس
 تنظيمها

يصف 
 تراجم

 المبدعين
 العصور في

 .المختلفة

 سماتيحدد 
 الجهاز

 الصوتي
 ومكوناته،
 .ووظيفته

يشرح 
 عمليات
 الكتابة

 وخصائصها
 وإجراءاتها
 ومنتجاتها

يشرح 
 عملية

 التواصل
: يالشفو
 أسسها

 ومهاراتها

 أنواعيحدد 
 المفاهيم
 البالغية
 وسماتها

 أسسيعدد 
 النقد

 األدبي،
 .ومدارسه

يوضح 
 متطلبات

 اإللقاء
 وشروط
 جودته

يشرح 
 قواعد
 الشعر

 .وبحوره

يتعرف 
 خصائص

 النص
 المسرحي
 وعناصره

يتعرف 
 اللغة طبيعة

 :وأصولها
 الحضارية
 والتاريخية

يعدد 
 متطلبات
 الترجمة

 الصحيحة
 .للغة

يتعرف 
 الوظيفة

 االجتماعية
 للغات

استماع وتحدث 
(1) 

X   X  X         

اساليب القراءة 
 والفهم

 X     X  X      

           X   X (1)ت صوتيا
              X (1)قواعد 

    X        X X  مدخل الي القصة
  X X            1مقرر اختياري 

        X   X  X  مبادئ الكتابة
     X     X X X   مدخل الي الدراما
مبادئ الترجمة 

 التحريرية
X  X         X X  

مدخل الي الشعر 
 االنجليزى

     X X   X X    

 X X   X      X    (1)تدريبات لغوية
استماع 
 (2)وتحدث

X   X  X         

قواعد وتدريبات 
 (2)لغوية

   X X   X      X 

الوصفية ()1)كتابة
 (والقصصية

 X   X  X     X   

مدخل الي النقد 
 االدبي

       X X  X X   

         X X  X X  قراءة تحليلية
           X   X (2)صوتيات

علم الصرف 
 والتركيب

X     X    X     

          X    X (الجدليه()2)كتابه
       X X       فن القصة

   X X           دراما
        X  X X    العرض الشفهي

    X       X X   شكسبير
الترجمه الي 

 العربية
      X  X    X X 

        X X    X  قراءة نقدية
الشعر الرومانسي 

 والفيكتوري
         X X    
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  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 
يتعرف  المقررات

 :القواعد
 النحوية،

 والصرفية

يشرح 
 مضامين

 النصوص
 المختلفة
 وأسس
 تنظيمها

يصف 
 تراجم

 المبدعين
 العصور في

 .المختلفة

 سماتيحدد 
 الجهاز

 الصوتي
 ومكوناته،
 .ووظيفته

يشرح 
 عمليات
 الكتابة

 وخصائصها
 وإجراءاتها
 ومنتجاتها

يشرح 
 عملية

 التواصل
: يالشفو
 أسسها

 ومهاراتها

 أنواعيحدد 
 المفاهيم
 البالغية
 وسماتها

 أسسيعدد 
 النقد

 األدبي،
 .ومدارسه

يوضح 
 متطلبات

 اإللقاء
 وشروط
 جودته

يشرح 
 قواعد
 الشعر

 .وبحوره

يتعرف 
 خصائص

 النص
 المسرحي
 وعناصره

يتعرف 
 اللغة طبيعة

 :وأصولها
 الحضارية
 والتاريخية

يعدد 
 متطلبات
 الترجمة

 الصحيحة
 .للغة

يتعرف 
 الوظيفة

 االجتماعية
 للغات

 X X X            2مقرر اختياري 
تحليل تقابلي 
 وتحليل أخطاء

X          X  X  

رواية القرن 
 التاسع عشر

      X X X X     

         X   X  X (3)صوتيات 
مدخل الي علم 

 اللغة
           X X X 

ترجمة الي 
 اإلنجليزية

           X X  

 X X X            3مقرر اختياري 
الشعر الحديث 

 والمعاصر
         X X    

الرواية الحديثة 
 والمعاصرة 

         X X    

علم اللغة النفسي 
 واالجتماعي

           X X X 

        X  X  X   تحليل الخطاب
     X     X X X   علم األساليب

        X   X    4مقرر اختياري 
         X     X الكتابة المتقدمة

         X   X   ادب  مقارن
دراما القرن 

 العشرين
         X X    

            X X  الداللة والتداولية
    X X          نقد حديث

   X       X X     5مقرر اختياري 
 

 المهارات المهنية
يحدد الفكرة  المقررات

الرئيسة، 
واألفكار 
 . التفصيلية

 

 :يوظف قواعد
النحو والصرف 

والبالغة في فهم 
 النص ه

يستخدم قواعد 
اللغة في تحليل 
النص وتفسيره 

 .ونقده وتذوقه
 

يعبر عن 
مضامين 

النصوص 
المختلفة 
ومعانيها 
 بأسلوبة

يكتب بلغة سليمة 
المواقف في 

واألغراض 
 .المختلفة

يجدد معارفه 
 ،اللغوية

ويحدثها بصفة 
 مستمرة

 :يوظف قواعد
النحو والصرف 

 والبالغة في
 بة النصكتا

يتحدث بلغة 
 سليمة 

يستمع إلى اللغة 
 ويفسرها

يوظف قواعد 
الصرف فى 
 كتابة النص

يقرأ اللغة 
 بطريقة سليمة

   X X        (1)استماع وتحدث 
 X           القراءة والفهماساليب 

   X         (1)صوتيات 
 X       X  X  (1)قواعد 

 X  X         مدخل الي القصة
  X   X  X    X 1مقرر اختياري 

            مبادئ الكتابة
    X    X  X  مدخل الي الدراما
       X  X  مبادئ الترجمة 
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 التحريرية
مدخل الي الشعر 

 االنجليزى
 X      X   X 

       X    X (1)تدريبات لغوية
  X         X (2)استماع وتحدث

قواعد وتدريبات 
 (2)لغوية

        X   

الوصفية ()1)كتابة
 (والقصصية

      X     

 X  X      X   مدخل الي النقد االدبي
            قراءة تحليلية

  X     X   X  (2)صوتيات
           X الصرف والتركيبعلم 
          X  (الجدليه()2)كتابه

  X     X     فن القصة
  X  X        دراما

 X     X      العرض الشفهي
     X   X    شكسبير

         X   الترجمه الي العربية
   X    X     قراءة نقدية

الشعر الرومانسي 
 والفيكتوري

        X   

       X     2اختياري مقرر 
تحليل تقابلي وتحليل 

 أخطاء
  X         

رواية القرن التاسع 
 عشر

     X    X  

    X        (3)صوتيات 
  X          مدخل الي علم اللغة

     X   X    ترجمة الي اإلنجليزية
        X  X  3مقرر اختياري 

  X    X     X الشعر الحديث والمعاصر
الرواية الحديثة 

 والمعاصرة 
     X  X  X X 

علم اللغة النفسي 
 واالجتماعي

   X   X     

     X     X  تحليل الخطاب
            علم األساليب

        X  X  4مقرر اختياري 
 X X   X       الكتابة المتقدمة

 X           ادب  مقارن
   X         دراما القرن العشرين

   X  X       الداللة والتداولية
      X  X    نقد حديث

          X  5مقرر اختياري 
 

 المهارات الذهنية
 .الكاتب غرض يفهم .النصوص يحلل المقررات

 
 يمعان يستنتج

 .بالسياق المفردات
 المعنى يستنبط

 .الضمني
 

 بين العالقات يفسر
 والمعارف المفاهيم
 .اللغوية

 المضمون يتذوق
 .النص في الوجداني

 في اللغة يرتجل
 التواصل مواقف

 .المتنوعة

 المتلقي طبيعة يعي
 .وخصائصه
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 X X   X   X (1)استماع وتحدث 
  X       اساليب القراءة والفهم

    X     (1)صوتيات 
      X   (1)قواعد 

   X      مدخل الي القصة
      X   1مقرر اختياري 

 X    X    مبادئ الكتابة
 X  X      مدخل الي الدراما

   X      مبادئ الترجمة التحريرية
 X    X    مدخل الي الشعر االنجليزى

       X X (1)تدريبات لغوية
 X X   X   X (2)استماع وتحدث

  X       (2)قواعد وتدريبات لغوية
    X     (الوصفية والقصصية()1)كتابة

      X   مدخل الي النقد االدبي
  X X   X   قراءة تحليلية

         (2)صوتيات
  X       علم الصرف والتركيب

    X     (الجدليه()2)كتابه
 X        فن القصة

    X     دراما
   X X    X العرض الشفهي

 X        شكسبير
 X        الترجمه الي العربية

   X      قراءة نقدية
     X X   الرومانسي والفيكتوريالشعر 

        X 2مقرر اختياري 
       X X تحليل تقابلي وتحليل أخطاء

       X  رواية القرن التاسع عشر
      X X  (3)صوتيات 

     X    مدخل الي علم اللغة
   X      ترجمة الي اإلنجليزية

     X    3مقرر اختياري 
   X X     الشعر الحديث والمعاصر

     X    الرواية الحديثة والمعاصرة 
    X     علم اللغة النفسي واالجتماعي

       X  تحليل الخطاب
      X X  علم األساليب

    X     4مقرر اختياري 
   X X     الكتابة المتقدمة

     X    ادب  مقارن
     X    دراما القرن العشرين

  X   X    الداللة والتداولية
     X    نقد حديث

  X       5مقرر اختياري 
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يقدر ضرورة التنمية المهنية المستمرة عبر  المقررات
أساليبها المختلفة، ومن بينهما التعلم 
الذاتي، واالنخراط في مجتمعات التعلم 

 .المهنية

يعمل بكفاءة 
 .ضمن فريق

وأولياء األمور، يتواصل بفاعلية مع زمالئه في مجتمع المدرسة، 
وذوي المصلحة األخرين، إلنشاء بيئة تعليمية آمنة، وداعمة 

 للنمو الشامل للتالميذ

يتعامل بإيجابية مع 
ضغوط مهنة 

 التعليم
 

يتواصل بلغة 
 أجنبية

يشارك في بحث القضايا 
العامة للمجتمع، مقترحاً 

 .حلوالً لها

      X (1)استماع وتحدث 
     X  اساليب القراءة والفهم

    X   (1)صوتيات 
   X    (1)قواعد 

  X     مدخل الي القصة
 X      1مقرر اختياري 

       مبادئ الكتابة
 X      مدخل الي الدراما

  X  X   مبادئ الترجمة التحريرية
    X   مدخل الي الشعر االنجليزى

   X    (1)تدريبات لغوية
    X   (2)استماع وتحدث

    X   (2)وتدريبات لغوية قواعد
   X    (الوصفية والقصصية()1)كتابة

    X   مدخل الي النقد االدبي
   X    قراءة تحليلية

    X  X (2)صوتيات
      X علم الصرف والتركيب

 X    X  (الجدليه()2)كتابه
  X     فن القصة

    X   دراما
     X  العرض الشفهي

      X شكسبير
   X    الترجمه الي العربية

    X   قراءة نقدية
   X    الشعر الرومانسي والفيكتوري

    X  X 2مقرر اختياري 
      X تحليل تقابلي وتحليل أخطاء

 X    X  رواية القرن التاسع عشر
  X     (3)صوتيات 

    X   مدخل الي علم اللغة
     X  ترجمة الي اإلنجليزية

      X 3اختياري مقرر 
   X    الشعر الحديث والمعاصر

    X   الرواية الحديثة والمعاصرة 
   X    علم اللغة النفسي واالجتماعي

    X  X تحليل الخطاب
      X علم األساليب

 X    X  4مقرر اختياري 
  X     الكتابة المتقدمة

    X   ادب  مقارن
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     X  دراما القرن العشرين
      X الداللة والتداولية

   X    نقد حديث
    X   5مقرر اختياري 

 
 تخصص الفلسفة  ( اإلعدادى والثانوى) برنامج البكالوريوس فى اآلداب والتربية

 رؤية البرنامج: أوال
  قادر على التعلم الذاتى متفكر مهنى ممارس باحث للفلسفة إعداد معلم

 ثانيا رسالة البرنامج
فى إطار من فلسفة المجتمع  فى المحتوى المعرفى لتخصص الفلسفة وكذلك الجوانب االجتماعية والثقافية والتكنولوجية والوطنية والخلقية والجسدية والنفسية متكاملة نمية شاملةالطالب تينمى يسعى البرنامج إلى إعداد معلم 

  .ية وبمشاركة االسرة واألطراف المعنيةوطبيعة المرحلة العمرية والمستجدات التربوية والتكنولوج
 نواتج تعلم البرنامج: ثالثا

 المعارف 
 الفلسفة علم في المعاصرة االتجاهات يتعرف. 
 الفلسفة علم في المتنوعة الفكرية والمدارس النظريات يشرح.  
 المتنوعة الفلسفية الفكرية والمدارس النظريات يوضح. 
 الفلسفة علم في العلمية المستجدات يتعرف. 
 الفلسفة علم في المؤثرة والعوامل الظواهر يحدد. 
 الفلسفة علم في وعملياته البحث طرق يصف. 
 والمعاصر القديم الفلسفي الفكر يميز أعالم. 
 الفلسفي التحليل أسس يعدد. 
 االجتماع علم في المعاصرة االتجاهات يصف الفلسفة دراسة في التحليلي المنهج يشرح. 
  المعاصرة في علم االجتماعيصف االتجاهات. 
 االجتماع علم في الفكرية والمدارس النظريات يشرح. 
 االجتماعي الفكر ومفاهيم أسس يحدد. 
 لبحث أساسيات يصف   .وأساليبه البحثية ومناهجه االجتماعي ا
 الفلسفة علم في اإلنجليزية باللغة والمفاهيم المصطلحات يتعرف. 
 لمهارات المهنيةا 
 الفلسفية القضايا وتحليل دراسة في التحليلي المهج يستخدم. 
 فلسفي مفهوم أو فكرة لتحليل دراسة يصمم. 
 والمعاصرة القديمة الفلسفية بالقضايا المتعلقة المعلومات عن البحث في الحديثة التقنيات يوظف 
 الفلسفي الفكر مجاالت أحد في نزرية دراسة يطبق. 
 بالمدارس الفلسفة منهج بقضايا متعلق فلسفي لتحليل عرض يقدم. 
 الفلسفية القضايا أحد حول علمية ومقالة بحث يكتب. 
 علمية ضوابط ضوء في معينة لحقبة الفلسفة الفكر سمات يحلل. 
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 المستقبل واستشراف وتفسيره اإلنساني،: الواقع تحليل في المختلفة والمعارف النظريات يوظف. 
 وكتاباته مناقشاته في الفلسفية معارفه يوظف. 
 المشكالت ومعالجة لتفسير مفاهيم من به وما يرتبط السليم العلمي المنهج يستخدم. 
 االجتماعي الفكر ومفاهيم أسس. 
 وتدريسه تخصصه في وأساليبه البحثية ومناهجه االجتماعي البحث أسس يستخدم.  
 االجتماع علم مستقبل واستشراق الحالي الواقع لفهم المختلفة النظريات يستخدم. 
 الفلسفة علم في والمفاهيم للمصطلحات صغير معجم يعد. 
 المهارات الذهنية 
 والتفسير التفكير في الفلسفة مناهج خطوات يقيم. 
 الفلسفة نشأة في المؤثرة والسياسية االجتماعية الظروف يستنتج. 
 الحديث والمعاصر العربي والفكر القديم الشرقي الفكر لتطور دراسته من وتقدمه الفكر ازدهار عوامل يستنبط. 
 الفلسفي الفكر خصائص يفسر. 
 فلسفات من وما سبقها المعاصرة الفلسفة بين يربط. 
 المختلفة بالفلسفات المرتبطة والظروف االساسية المفاهيم يحلل.  
 مختلفة عصور من فلسفتين بين علمية مناظرة يصمم. 
 والمعاصرة القديمة الفلسفات من المستفادة والدروس السياسية المفاهيم يستنبط. 
 القديمة الفلسفات إلحدى جديد تحليل يقترح. 
 (المجتمعية الثقافة/الشعبي التراث)دراسة  في االيدولوجي والمدخل العلمي المدخل مفاهيم يستنتج. 
 مسيحية فلسفة قيام امكانية إلشكالية حلوال مقترحا المختلفة العصور في االجتماعي الفكر خصائص يفسر. 
 مناسبة حلول مقترحا الريفي المجتمع ومشكالت االسرة مشكالت بين يربط. 
 نظره وجهة من الحلول بعض مقدما ومشكالت مفاهيم من بهما يرتبط وما والقانون الدين طبيعة حدد يقيم. 
 بسيطة انجليزية بلغة والمفاهيم المصطلحات يفسر. 
 المهارات العامة 
 المهنية التعلم مجتمعات في واالنخراط الذاتي، التعلم: بينها ومن المختلفة، أساليبها عبر المستمرة التنمية ضرورة يقدر. 
 فريق ضمن بكفاءة يعمل. 
 للتالميذ الشامل للنمو وداعمة آمنة، تعليمية بيئة إلنشاء األخرين، المصلحة وذوي األمور، وأولياء المدرسة، مجتمع في زمالئة مع بفاعلية يتواصل.  
 التعليم مهنة ضغوط مع بإيجابية يتعامل 
 أجنبية بلغة يتواصل. 
 لها حلوالً  مقترحاً  للمجتمع، العامة القضايا بحث في يشارك. 

 
 تخصص الفلسفة  ( اإلعدادى والثانوى) لبرنامج البكالوريوس فى اآلداب والتربيةمصفوفة نواتج التعلم المستهدفة : رابعا

  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 
يتعرف  المقررات

االتجاهات 
المعاصرة 

يشرح 
 النظريات

والمدارس 

يوضح 
النظريات 

والمدارس 

يتعرف 
المستجدات 

 فى العلمية

يحدد 
 الظواهر
 والعوامل

 طرقيصف 
 البحث

 وعملياته

أعالم يميز
 الفكر 

الفلسفى 

يعدد أسس 
التحليل 
 الفلسفى

يشرح 
 المنهج

 في التحليلي

يصف 
االتجاهات 
المعاصرة 

يشرح 
النظريات 

والمدارس 

أسس يحدد 
ومفاهيم 

الفكر 

يصف 
 أساسيات

البحث 

يتعرف 
المصطلحات 

والمفاهيم 
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فى علم 
 .الفلسفة

 

الفكرية 
المتنوعة 
فى علم 
 .الفلسفة

الفكرية 
 الفلسفية
 .المتنوعة

 

علم 
 .الفلسفة

 

فى  المؤثرة
علم 

 .الفلسفة
 

علم  في
 .الفلسفة

 

القديم 
 .والمعاصر

 

 دراسة
 الفلسفة

فى علم 
 االجتماع

الفكرية فى 
علم 

 االجتماع

 االجتماعى االجتماعى
ومناهجه 
البحثية 
 .وأساليبه

باللغة 
اإلنجليزية 

فى علم 
 .الفلسفة

مدخل الى 
 الفلسفة 

X X   X          

فلسفة يونانية 
(1) 

    X  X X       

مقرر اختياري 
1 

   X     X      

مدخل الي 
 االنثربولوجيا

         X X X   

مدخل الي علم 
 االجتماع

     X    X  X X  

مدخل إلى 
  الفسلفة

X  X   X        X 

فلسفة يونانية 
(2) 

X  X  X          

          X  X   منطق صوري
فلسفة 

 الحضارة
    X    X      

علم االجتماع 
   X X X          الصناعي

مقرر اختياري 
2 

 X  X           

النظريات 
الكالسيكية في 

 علم االجتماع

         X  X   

مقرر اختياري 
3 

 X     X X       

مقرر اختياري 
4 

X X   X          

الفلسفة 
علم )االسالمية 

 (الكالم

    X X         

مقرر اختياري 
5 

X  X           X 

   X X           علم الفلكلور
علم االجتماع 

 الحضري
           X X  

        X  X  X   فلسفة سياسية
            X  X فلسفة الجمال

فلسفة عصور 
وسطى 
 مسيحية

  X   X  X X      

فلسفة اسالمية 
 (المشرق)

    X   X X      

فلسفة 
 (1)حديثة

 X  X X          

تصوف 
 اسالمي

 X X            
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مقرر اختياري 
6 

     X X        

اسالمية فلسفة 
 (المغرب)

      X        

فلسفة حديثة 
(2) 

X     X         

         X   X   منطق رمزي
      X        X فلسفة االخالق
مقرر اختياري 

1 
    X   X       

فلسفة معاصرة 
(1) 

 X   X          

      X   X      فلسفة العلوم
فلسفة سياسية 

  حديثة
 X   X   X       

       X   X   X  فلسفة القيم
مقرر اختياري 

1 
      X X      X 

فلسفة معاصرة 
(2) 

  X   X         

فلسفة 
 التكنولوجيا

 X  X           

فكر عربي 
 حديث ومعاصر

 X  X  X         

االخالق 
 التطبيقية

     X X X       

فى  قراءات
باللغة  الفلسفة

 اإلنجليزية

             X 

 
  (المهارات المهنية ) نواتج التعلم المستهدفة 
 يستخدم المقررات

 المهج
 في التحليلي
 دراسة
  وتحليل

القضايا 
 .الفلسفية

 
 

 يصمم
 دراسة

لتحليل فكرة 
أو مفهوم 

 . فلسفى
 

 يوظف
التقنيات 

الحديثة فى 
البحث عن 
المعلومات 

المتعلقة 
بالقضايا 
الفلسفية 
القديمة 

 والمعاصرة
 

 يطبق
 دراسة
 في نزرية

 مجاالت أحد
الفكر 

 .الفلسفى
 

 عرض يقدم
لتحليل 
فلسفى 
متعلق 
بقضايا 
منهج 

الفلسفة 
 بالمدارس

 بحث يكتب
ومقالة 
 حول علمية

 القضايا أحد
 الفلسفية

سمات  يحلل
الفكر 

الفلسفة 
لحقبة معينة 

فى ضوء 
ضوابط 
 .علمية

 

 يوظف
 النظريات
 والمعارف
 فى المختلفة

 تحليل
: الواقع

 ، اإلنساني
 وتفسيره

 واستشراف
 .المستقبل

 

يوظف 
معارفة 

الفلسفية فى 
مناقشاته 
 وكتاباته

 يستخدم
المنهج 
 العلمى
 السليم

 به ومايرتبط
 مفاهيم من

 لتفسير
 ومعالجة

 المشكالت

أسس 
ومفاهيم 

الفكر 
 االجتماعى

يستخدم 
 أسس

البحث 
 االجتماعى
ومناهجه 
البحثية 
فى  وأساليبه

تخصصه 
 .وتدريسه

 يستخدم
النظريات 
 المختلفة

 الواقع لفهم
 الحالي

 واستشراق
علم  مستقبل

 .االجتماع
 

يعد معجم 
صغير 

للمصطلحات 
والمفاهيم 

فى علم 
 الفلسفة

مدخل الى 
 الفلسفة 

X X   X          

فلسفة يونانية 
(1) 

    X  X X       

مقرر اختياري 
1 

   X     X      

مدخل الي 
 االنثربولوجيا

         X X X   

مدخل الي علم 
 االجتماع

     X    X  X X  
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مدخل إلى 
  الفسلفة

X  X   X        X 

فلسفة يونانية 
(2) 

X  X  X          

          X  X   منطق صوري
فلسفة 

 الحضارة
    X    X      

علم االجتماع 
   X X X          الصناعي

مقرر اختياري 
2 

 X  X           

النظريات 
الكالسيكية في 

 علم االجتماع

         X  X   

مقرر اختياري 
3 

 X     X X       

مقرر اختياري 
4 

X X   X          

الفلسفة 
علم )االسالمية 

 (الكالم

    X X         

مقرر اختياري 
5 

X  X           X 

   X X           علم الفلكلور
علم االجتماع 

 الحضري
           X X  

        X  X  X   فلسفة سياسية
            X  X فلسفة الجمال

فلسفة عصور 
وسطى 
 مسيحية

  X   X  X X      

فلسفة اسالمية 
 (المشرق)

    X   X X      

فلسفة 
 (1)حديثة

 X  X X          

تصوف 
 اسالمي

 X X            

مقرر اختياري 
6 

     X X        

فلسفة اسالمية 
 (المغرب)

      X        

فلسفة حديثة 
(2) 

X     X         

         X   X   منطق رمزي
      X        X فلسفة االخالق
مقرر اختياري 

1 
    X   X       

فلسفة معاصرة 
(1) 

 X   X          

      X   X      فلسفة العلوم
       X   X   X فلسفة سياسية 
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  حديثة
       X   X   X  فلسفة القيم

مقرر اختياري 
1 

      X X      X 

فلسفة معاصرة 
(2) 

  X   X         

فلسفة 
 التكنولوجيا

 X  X           

فكر عربي 
 حديث ومعاصر

 X  X  X         

االخالق 
 التطبيقية

     X X X       

فى  قراءات
باللغة  الفلسفة

 اإلنجليزية

             X 

 
  (المهارات الذهنية ) نواتج التعلم المستهدفة 

 يقيم المقررات
 خطوات
مناهج 
 في الفلسفة
 التفكير

 .والتفسير
 

 يستنتج
 الظروف

 االجتماعية
 والسياسية

 في المؤثرة
 الفلسفة نشأة

 يستنبط
 عوامل
 ازدهار
 الفكر

 من وتقدمه
 دراسته
 لتطور
 الفكر

 الشرقي
 القديم

 والفكر
 العربي
 الحديث

  والمعاصر

 يفسر
 خصائص

 الفلسفي الفكر

 بين ربطي
 الفلسفة

 المعاصرة
 وماسبقها

 فلسفات من

يحلل 
 لمفاهيما

 االساسية
والظروف 
المرتبطة 

بالفلسفات 
 .المختلفة

 

 
يصمم 

مناظرة 
علمية بين 

فلسفتين 
من عصور 

 مختلفة

 يستنبط
 المفاهيم

 السياسية
 والدروس
 المستفادة

 من
الفلسفات 

القديمة 
 .والمعاصرة

 

يقترح 
تحليل جديد 

إلحدى 
الفلسفات 

 القديمة

 يستنتج مفاهيم
 العلمي المدخل

 والمدخل
 في االيدولوجي

 التراث(دراسة
 الثقافة/الشعبي

 .)المجتمعية
 

 يفسر
 خصائص

 الفكر
 االجتماعى

فى 
العصور 
 المختلفة
 مقترحا
 حلوال

 إلشكالية
 امكانية

 فلسفة قيام
 .حيةمسي

 بين ربطي
 مشكالت
 االسرة

 ومشكالت
 المجتمع
 الريفي
 مقترحا
 حلول

 .مناسبة
 

 دحديقيم 
 طبيعة
 الدين

 والقانون
 يرتبط وما
 من بهما

 مفاهيم
 ومشكالت

 مقدما
 بعض

 من الحلول
 وجهة
 .نظره

 

يفسر 
المصطلحات 

والمفاهيم 
بلغة 

انجليزية 
 بسيطة

مدخل الى 
 الفلسفة 

X X   X          

فلسفة يونانية 
(1) 

    X  X X       

مقرر اختياري 
1 

   X     X      

مدخل الي 
 االنثربولوجيا

         X X X   

مدخل الي علم 
 االجتماع

     X    X  X X  

مدخل إلى 
  الفسلفة

X  X   X        X 

فلسفة يونانية 
(2) 

X  X  X          

          X  X   منطق صوري
فلسفة 

 الحضارة
    X    X      

علم االجتماع 
   X X X          الصناعي

مقرر اختياري 
2 

 X  X           
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النظريات 
الكالسيكية في 

 علم االجتماع

         X  X   

مقرر اختياري 
3 

 X     X X       

مقرر اختياري 
4 

X X   X          

الفلسفة 
االسالمية 

 (علم الكالم)

    X X         

مقرر اختياري 
5 

X  X           X 

   X X           علم الفلكلور
علم االجتماع 

 الحضري
           X X  

        X  X  X   فلسفة سياسية
            X  X فلسفة الجمال

فلسفة عصور 
وسطى 
 مسيحية

  X   X  X X      

فلسفة اسالمية 
 (المشرق)

    X   X X      

فلسفة 
 (1)حديثة

 X  X X          

تصوف 
 اسالمي

 X X            

مقرر اختياري 
6 

     X X        

فلسفة اسالمية 
 (المغرب)

      X        

فلسفة حديثة 
(2) 

X     X         

         X   X   منطق رمزي
      X        X فلسفة االخالق
مقرر اختياري 

1 
    X   X       

فلسفة 
 (1)معاصرة 

 X   X          

      X   X      فلسفة العلوم
فلسفة سياسية 

  حديثة
 X   X   X       

       X   X   X  فلسفة القيم
مقرر اختياري 

1 
      X X      X 

فلسفة 
 (2)معاصرة 

  X   X         

فلسفة 
 التكنولوجيا

 X  X           

فكر عربي 
حديث 

 ومعاصر

 X  X  X         
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االخالق 
 التطبيقية

     X X X       

فى  قراءات
باللغة  الفلسفة

 اإلنجليزية

             X 

 
يقدر ضرورة التنمية المستمرة عبر أساليبها  المقررات

التعلم الذاتي، واالنخراط : المختلفة، ومن بينها
 .مجتمعات التعلم المهنيةفي 

عمل بكفاءة ي
 ضمن فريق

يتواصل بفاعلية مع زمالئة في مجتمع المدرسة، 
وأولياء األمور، وذوي المصلحة األخرين، إلنشاء بيئة 

 .تعليمية آمنة، وداعمة للنمو الشامل للتالميذ

يتعامل بإيجابية مع 
 ضغوط مهنة التعليم

 

يتواصل بلغة 
 أجنبية

القضايا العامة يشارك في بحث 
 .للمجتمع، مقترحاً حلوالً لها

 X  X   X مدخل الى الفلسفة 
  X   X  (1)فلسفة يونانية 
  X X X   1مقرر اختياري 

 X  X   X مدخل الي االنثربولوجيا
  X   X  مدخل الي علم االجتماع

  X X X    مدخل إلى الفسلفة
 X  X   X (2)فلسفة يونانية 
  X   X  منطق صوري

  X X X   فلسفة الحضارة
 X  X   X علم االجتماع الصناعي

  X   X  2مقرر اختياري 
 X  X   X النظريات الكالسيكية في علم االجتماع

  X   X  3مقرر اختياري 
  X X X   4مقرر اختياري 

 X  X   X (علم الكالم)الفلسفة االسالمية 
  X   X  5مقرر اختياري 

 X  X   X الفلكلورعلم 
  X   X  علم االجتماع الحضري

  X X X   فلسفة سياسية
 X  X   X فلسفة الجمال

  X   X  فلسفة عصور وسطى مسيحية
 X  X   X (المشرق)فلسفة اسالمية 

  X   X  (1)فلسفة حديثة
  X X X   تصوف اسالمي
 X  X   X 6مقرر اختياري 
  X   X  (المغرب)فلسفة اسالمية 

 X  X   X (2)فلسفة حديثة 
  X   X  منطق رمزي

  X X X   فلسفة االخالق
 X  X   X 1مقرر اختياري 
  X   X  (1)فلسفة معاصرة 

 X  X   X فلسفة العلوم
  X   X   فلسفة سياسية حديثة

  X X X   فلسفة القيم
 X  X   X 1مقرر اختياري 
  X   X  (2)فلسفة معاصرة 

 X  X   X التكنولوجيا فلسفة
  X   X  فكر عربي حديث ومعاصر

  X X X   االخالق التطبيقية
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 X  X   X باللغة اإلنجليزية الفلسفةفى  قراءات
 

 لكيمياءتخصص ا ( اإلعدادى والثانوى) بكالوريوس فى اآلداب والتربية برنامج
 رؤية البرنامج: والأ

  قادر على التعلم الذاتى باحثمتفكر مهنى ممارس للكيمياء  إعداد معلم
 ثانيا رسالة البرنامج

فى إطار من فلسفة المجتمع  فى المحتوى المعرفى لتخصص الكيمياء وكذلك الجوانب االجتماعية والثقافية والتكنولوجية والوطنية والخلقية والجسدية والنفسية متكاملة نمية شاملةالطالب تينمى يسعى البرنامج إلى إعداد معلم 
  .بيعة المرحلة العمرية والمستجدات التربوية والتكنولوجية وبمشاركة االسرة واألطراف المعنيةوط
 نواتج تعلم البرنامج: ثالثا

 المعارف 
 المختلفة ومكوناته بفروعه الكيمياء علم تاريخ يحدد . 
 المختلفة ومكوناته بفروعه الكيمياء علم بنية يتعرف. 
 المختلفة بفروعه الكيمياء علم طبيعة يحدد. 
 وحدته يحقق بما فروعه؛ وتكامل وأخالقياته، الكيمياء، علم مصطلحات يصف. 
 الكيمياء فروع في وتفسيرها البيانات تحليل أساليب يعدد. 
 الكيمياء لعلم الحياتية التطبيقات يشرح. 
 الكيمياء علم فروع في باإلنجليزية والمفاهيم المصطلحات يتعرف.  
 األحياء علم يف االساسية المفاهيم يحدد. 
 الفيزياء علم في االساسية المفاهيم يصف. 
 الرياضيات علم في األساسية المفاهيم يذكر.  
 أنواعها بكل المختلفة المركبات يصف.  
 فروعها بكل الكيمياء نظريات يشرح. 
 انواعه بكل للتلوث الكيميائية المفاهيم يشرح. 
 اإلنجليزية باللغة والمفاهيم المصطلحات يتعرف. 

  المهارات المهنية 
 العلمية واألساليب المناسبة الفنيات مستخدماً  تقريراً  ويعرض يصمم. 
 المختلفة ا موضوعات لمعالجة والبحث الدراسة طرق أنسب يختار. 
 والطوارئ األزمات حالة في سليمة بطريقة ويتصرف التجارب، إجراء في والسالمة األمن قواعد يطبق. 
 العلوم لتبسيط ونماذج وأدوات أجهزة يصمم. 
 المستدامة التنمية يحقق بما البيئة؛ على الحفاظ في العلمية األساليب يستخدم. 
 الكيمياء مجال في واالفتراضية الحقيقية: والمعامل واإلنترنت البرمجيات يستخدم. 
 مختلفة مجاالت في والنظريات الحقائق يطبق. 
 النتائج وتفسير البيانات ليلوتح الكيميائية التجارب إجراء في التكنولوجيا يستخدم. 
 الكيميائية المركبات فحص في والطيفية الكيميائية الطرق كافة يستخدم. 
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 المختلفة للمركبات الفراغية األشكال على للتعرف التعليمية النماذج يكون.  
 وينفذه التخصص مجال في مشروع يصمم. 

 المهارات الذهنية 
 الصحيحة بالكتابة ويوضحها والقواعد المعادالت يفسر. 
 المختلفة والمبادئ القوانين يحلل   
 معينة كيميائية قضايا لمعالجة أفضلها ويختار المختلفة، العلمية الطرق يفسر. 
 ويفسرها المتاحة، واألدلة الشواهد ضوء في النوعية: والمعلومات البيانات يحلل. 
 ويفسرها المتاحة، واألدلة الشواهد ضوء في الكمية: والمعلومات البيانات يحلل 

 المهارات العامة 
 المهنية التعلم مجتمعات في واالنخراط الذاتي، التعلم: بينها ومن المختلفة، أساليبها عبر المستمرة التنمية ضرورة يقدر.  
 فريق ضمن بكفاءة يعمل  
 للتالميذ الشامل للنمو وداعمة آمنة، تعليمية بيئة إلنشاء األخرين، المصلحة وذوي األمور، وأولياء المدرسة، مجتمع في زمالئة مع بفاعلية يتواصل. 
 التعليم مهنة ضغوط مع بإيجابية يتعامل 
 أجنبية بلغة يتواصل. 
 لها حلوالً  مقترحاً  للمجتمع، العامة القضايا بحث في يشارك. 

 
  لكيمياءتخصص ا ( اإلعدادى والثانوى) بكالوريوس فى اآلداب والتربية لبرنامجمصفوفة نواتج التعلم المستهدفة : رابعا

  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 
تاريخ يحدد  المقررات

علم الكيماء 
بفروعه 

ومكوناته 
 . المختلفة

 

 بنيةيتعرف 
علم 

الكيمياء 
بفروعه 

ومكوناته 
 .المختلفة

 

طبيعة يحدد 
علم 

الكيمياء 
بفروعه 
 .المختلفة

 

يصف 
مصطلحات 

علم 
 الكيمياء،

 وأخالقياته،
 وتكامل
 بما فروعه؛

 يحقق
 .وحدته

 

 أساليبيعدد 
 تحليل

 البيانات
وتفسيرها 
فى فروع 

 .الكيمياء
 

يشرح 
 التطبيقات
الحياتية 

لعلم 
 .الكيمياء 

 

يتعرف 
المصطلحات 

والمفاهيم 
باإلنجليزية 
فى فروع 

علم 
 الكيمياء

يحدد 
المفاهيم 

االساسية 
فى علم 
 األحياء

يصف 
المفاهيم 

االساسية 
فى علم 
 الفيزياء

يذكر 
المفاهيم 

األساسية 
فى علم 

 الرياضيات

يصف 
المركبات 
المختلفة 

 بكل انواعها

يشرح 
نظريات 

الكيمياء بكل 
 فروعها

يشرح 
المفاهيم 

الكيميائية 
للتلوث بكل 

 انواعه

يتعرف 
المصطلحات 

والمفاهيم 
باللغة 

 اإلنجليزية

كيمياء عامة 
(1) 

X X  X X      X   X 

خواص مادة 
 وحرارة

        X      

أسس علم 
 النبات

       X       

     X      X X   جبر
كيمياء عامة 

(2) 
 X           X  

كيمياء عضوية 
(1) 

X X   X   X   X X X  

طرق التحليل 
الحجمي 
 والوزني

   X       X    

      X        بصريات 
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هندسية 
 وصوت
علم  أسس

 الحيوان
       X       

كيمياء عضوية 
(2) X X       X  X    

ديناميكا 
 حرارية

      X   X     

كيمياء 
المجموعات 

 الرئيسية

X X  X X       X   

طرق التحليل 
 الطيفي

  X          X  

ميكانيكية 
التفاعالت 

 العضوية

    X         X 

            X   كيمياء كهربية
الكيمياء 
 الحركية

 X             

كيمياء العناصر 
 اإلنتقالية

X X   X          

       X    X    جيولوجيا عامة
كيمياء 

المركبات غير 
متجانسة 

 الحلقة

X X  X X      X   X 

الكيمياء 
 الصناعية

  X            

الكيمياء 
 التناسقية

 X         X    

الكيمياء 
الكهربية 
 التحليلية

  X            

مقرر اختياري 
1 

 X             

الكيمياء 
 الحيوية

X X   X       X   

كيمياء عضوية 
 طيفية 

   X           

كيمياء الحفز و 
 السطوح

 X              

قراءات فى 
التخصص 

باللغة 
 اإلنجليزية

  X            

مقرر اختياري 
2 X X             

كيمياء 
 البوليمرات

      X        

          X X  X X كيمياء الكم
كيمياء الحالة 

 الصلبة
   X           
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التحليل 
باستخدام 

 األجهزة

              

مقرر اختياري 
3 

  X            

كيمياء التآكل 
 وطرق الجماية

 X             

كيمياء نووية 
 وإشعاعية

X X   X          

كيمياء 
 حاسوبية

   X           

مقرر اختياري 
4 

   X           

كهربية 
ومغناطيسية 

ودوائر 
 الكترونية

        X      

 
 المهارات المهنية

 ويعرض يصمم المقررات
 ً ً  تقريرا  مستخدما
 المناسبة الفنيات

 واألساليب
 .العلمية

 

 أنسب يختار
 الدراسة طرق

 لمعالجة والبحث
ا  موضوعات

 .المختلفة
 

 قواعد يطبق
 والسالمة األمن

 إجراء في
 التجارب،
 ويتصرف

 سليمة بطريقة
 األزمات حالة في

 .والطوارئ
 

 أجهزة يصمم
 ونماذج وأدوات
 . العلوم لتبسيط

 

 األساليب يستخدم
 في العلمية
 على الحفاظ
 يحقق بما البيئة؛
 التنمية

 .المستدامة
 

 يستخدم
 البرمجيات
 واإلنترنت
: والمعامل
 الحقيقية

 في واالفتراضية
 .الكيماء مجال

 

 الحقائق يطبق
والنظريات فى 
 .مجاالت مختلفة

 

 يستخدم
 في التكنولوجيا

 التجارب إجراء
الكيميائية 

 البيانات وتحليل
 .النتائج وتفسير

 

يستخدم كافة 
الطرق 

الكيميائية 
والطيفية فى 

فحص المركبات 
 الكيميائية

يكون النماذج 
التعليمية للتعرف 

على األشكال 
الفراغية 
للمركبات 
 المختلفة

يصمم مشروع 
فى مجال 

التخصص 
 وينفذه

   X  X   X   X (1)كيمياء عامة 
     X  X   X  خواص مادة وحرارة

    X   X     أسس علم النبات
      X  X   X جبر

 X  X   X  X X X  (2)كيمياء عامة 
    X   X     (1)كيمياء عضوية 

التحليل طرق 
 الحجمي والوزني

X  X   X   X   

بصريات هندسية 
 وصوت

 X  X   X     

    X   X     أسس علم الحيوان
  X  X   X    X (2)كيمياء عضوية 
   X  X   X  X  ديناميكا حرارية

كيمياء المجموعات 
 الرئيسية

    X   X   X 

   X  X   X   X طرق التحليل الطيفي
التفاعالت ميكانيكية 
 العضوية

 X  X   X     

   X   X X     كيمياء كهربية
  X  X   X    X الكيمياء الحركية
كيمياء العناصر 

 اإلنتقالية
 X  X   X     

    X   X     جيولوجيا عامة
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كيمياء المركبات 
 غير متجانسة الحلقة

 X  X   X  X   

    X  X   X   الكيمياء الصناعية

      X      التناسقية الكيمياء
الكيمياء الكهربية 

 التحليلية
    X       

         X   1مقرر اختياري 
       X     الكيمياء الحيوية
كيمياء عضوية 

 طيفية 
  X         

كيمياء الحفز و 
 السطوح

    X       

قراءات فى 
التخصص باللغة 

 اإلنجليزية

  X         

            2مقرر اختياري 
       X     كيمياء البوليمرات

         X   كيمياء الكم
        X    كيمياء الحالة الصلبة

التحليل باستخدام 
 األجهزة

X           

        X    3مقرر اختياري 
كيمياء التآكل وطرق 

 الجماية
  X         

كيمياء نووية 
 وإشعاعية

  X         

        X    كيمياء حاسوبية
          X  4مقرر اختياري 

كهربية ومغناطيسية 
 ودوائر الكترونية

  X         

 
 المهارات الذهنية

المعادالت والقواعد  يفسر المقررات
 .ويوضحها بالكتابة الصحيحة

 

القوانين والمبادئ  يحلل
 المختلفة 

 المختلفة، يفسر الطرق العلمية
 قضايا لمعالجة أفضلها ويختار

 .كيميائية معينة
 

 :والمعلومات البيانات يحلل
 الشواهد ضوء في النوعية
 .ويفسرها المتاحة، واألدلة

 :والمعلومات البيانات يحلل
 الشواهد ضوء في الكمية
 ويفسرها المتاحة، واألدلة

     X (1)كيمياء عامة 
    X  خواص مادة وحرارة

   X   أسس علم النبات
  X    جبر

 X     (2)كيمياء عامة 
  X    (1)كيمياء عضوية 

    X  طرق التحليل الحجمي والوزني
 X  X   بصريات هندسية وصوت

     X أسس علم الحيوان
    X  (2)كيمياء عضوية 
   X   ديناميكا حرارية

  X    كيمياء المجموعات الرئيسية
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 X     طرق التحليل الطيفي
  X    العضوية ميكانيكية التفاعالت

    X  كيمياء كهربية
 X  X   الكيمياء الحركية

     X كيمياء العناصر اإلنتقالية
    X  جيولوجيا عامة

   X   كيمياء المركبات غير متجانسة الحلقة
  X    الكيمياء الصناعية
 X     الكيمياء التناسقية

  X    الكيمياء الكهربية التحليلية
    X  1 مقرر اختياري

 X  X   الكيمياء الحيوية
     X كيمياء عضوية طيفية 

    X  كيمياء الحفز و السطوح
   X   قراءات فى التخصص باللغة اإلنجليزية

  X    2مقرر اختياري 
 X     كيمياء البوليمرات

  X    كيمياء الكم
    X  كيمياء الحالة الصلبة

 X  X   التحليل باستخدام األجهزة
     X 3مقرر اختياري 

    X  كيمياء التآكل وطرق الجماية
   X   كيمياء نووية وإشعاعية

  X    كيمياء حاسوبية
 X     4مقرر اختياري 

  X    كهربية ومغناطيسية ودوائر الكترونية
 

يقدر ضرورة التنمية  المقررات
المستمرة عبر أساليبها 

: المختلفة، ومن بينها
الذاتي، واالنخراط التعلم 

في مجتمعات التعلم 
 .المهنية

يتواصل بفاعلية مع زمالئة  عمل بكفاءة ضمن فريقي
في مجتمع المدرسة، 

وأولياء األمور، وذوي 
المصلحة األخرين، إلنشاء 
بيئة تعليمية آمنة، وداعمة 

 .للنمو الشامل للتالميذ

يتعامل بإيجابية مع ضغوط 
 مهنة التعليم

 

يشارك في بحث القضايا  أجنبيةيتواصل بلغة 
العامة للمجتمع، مقترحاً 

 .حلوالً لها

      X (1)كيمياء عامة 
     X  خواص مادة وحرارة

    X   أسس علم النبات
   X    جبر

  X     (2)كيمياء عامة 
   X    (1)كيمياء عضوية 

     X  طرق التحليل الحجمي والوزني
  X  X   بصريات هندسية وصوت

      X أسس علم الحيوان
     X  (2)كيمياء عضوية 
    X   ديناميكا حرارية

   X    كيمياء المجموعات الرئيسية
  X     طرق التحليل الطيفي

   X    ميكانيكية التفاعالت العضوية
     X  كيمياء كهربية
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  X  X   الكيمياء الحركية
      X كيمياء العناصر اإلنتقالية

     X  جيولوجيا عامة
    X   كيمياء المركبات غير متجانسة الحلقة

   X    الكيمياء الصناعية
  X     الكيمياء التناسقية

   X    الكيمياء الكهربية التحليلية
     X  1مقرر اختياري 

  X  X   الكيمياء الحيوية
      X كيمياء عضوية طيفية 

     X  كيمياء الحفز و السطوح
    X   قراءات فى التخصص باللغة اإلنجليزية

   X    2مقرر اختياري 
  X     كيمياء البوليمرات

   X    كيمياء الكم
     X  كيمياء الحالة الصلبة

  X  X   التحليل باستخدام األجهزة
      X 3مقرر اختياري 

     X  كيمياء التآكل وطرق الجماية
    X   وإشعاعيةكيمياء نووية 

   X    كيمياء حاسوبية
  X     4مقرر اختياري 

   X    كهربية ومغناطيسية ودوائر الكترونية
 

 الليسانس فى التربية تخصص التربية الخاصةبرنامج 
 

 رؤية البرنامج: أوال
  قادر على التعلم الذاتى متفكر مهنى ممارس باحثالتربية الخاصة إعداد معلم 

 رسالة البرنامجثانيا 
فى إطار من فلسفة  فى المحتوى المعرفى لتخصص التربية الخاصة وكذلك الجوانب االجتماعية والثقافية والتكنولوجية والوطنية والخلقية والجسدية والنفسية متكاملة نمية شاملةالطالب تينمى يسعى البرنامج إلى إعداد معلم 

  .ات التربوية والتكنولوجية وبمشاركة االسرة واألطراف المعنيةالمجتمع وطبيعة المرحلة العمرية والمستجد
 نواتج تعلم البرنامج: ثالثا

 المعارف : 
 وتشخيصها فئاتها،: اإلعاقات يحد 
 رعايتها ووسائل وأسبابها، اإلعاقات يميز  
 الرعاية وأساليب والفئات، المفهوم،: والتفوق الموهبة يتعرف.  
 الخاصة االحتياجات ذوي تنمية برامج يحدد. 
 التعليمي: الدمج يتعرف 
 الخاصة االحتياجات لذوي المجتمعي الدمج يشرح. 
 ورعايتهم الخاصة االحتياجات ذوي تنمية في المهنية والمنظمات والمجتمع األسرة: دور يتعرف. 
 الخاصة االحتياجات ذوي رعاية في وتطبيقاتها الثقافية والوسائط والفنون االساسية العلمية المفاهيم يتعرف. 
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 الخاصة االحتياجات ذوي بحقوق الخاصة والدولية واإلقليمية المحلية: والمواثيق والتشريعات القوانين يتعرف . 
 النفس علم في المتنوعة الفكرية والمدارس النظريات يحدد 
 الخاصة االحتياجات وذوي التربوي النفس علم مجال في العلمية التطورات يحدد. 
 الخاصة والتربية النفس علم دراسة في المؤثرة والعوامل الظواهر يتعرف 
 التربوي النفس وعلم الخاصة التربية في وأساليبه الميداني العمل أساسيات يشرح.  
 الخاصة والتربية النفس علم مجال في وعملياته البحث طرق يشرح. 
 المهارات المهنية: 

 المناسبة واألدوات العلمية واألساليب األدوات مستخدما الخاصة االحتياجات ذوي يقوم . 
 الخاصة االحتياجات ذوي احتياجات إلشباع وعالجية؛ وتشخيصية، وقائية،: برامج إعداد في يشارك . 
 الخاصة االحتياجات ذوي ودمج تأهيل أساليب يطبق. 
 الذات وحماية الحياتية المهارات على الخاصة االحتياجات ذوي يدرب. 
 الخاصة االحتياجات ذوي رعاية مجال في الثقافية والوسائط الفنون يوظف. 
 وينقدها والكيفية، الكمية: الطرق مستخدما والبيانات الوثائق، يحلل. 
 مختلفة قياسية أدوات يصمم. 
 واالجتماعية اإلنسانية: والحاالت الظواهر دراسة في واألجهزة واالختبارات األدوات يوظف. 
 المستقبل واستشراف وتفسيره واالجتماعي، اإلنساني: الواقع تحليل في المختلفة والمعارف النظريات يوظف. 
 العلمية الدراسات إلعداد يخطط . 
 ومناقشاته كتاباته في معارفه يوظف. 
 النمائية التعلم صعوبات من يعاني لتلميذ نهائي تقرير يكتب. 
 التعلم صعوبات بمجال ترتبط في موضوعات للبحث المتنوعة التعلم ومصادر التعلم لصعوبات الرسمي وغير الرسمي التقييم يستخدم. 
 عداد التعلم صعوبات عن المبكر الكشف طرق يطبق  .األسرى والتدريب اإلرشاد وبرامج المبكر التدخل برامج يطبق لها النهائي التقرير وا 
 والتقييم التشخيص عملية معطيات ضوء في للطفل والبروفيل الشخصي التربوية واالختبارات والبرامج اإلرشادية أو التدريسية الوحدات يستخدم. 
 المهارات الذهنية 

 الخاصة االحتياجات بذوي المرتبطة النفسية اآلثار يتفهم . 
 الخاصة االحتياجات لذوي والسلوكية االنفعالية: المشكالت يفسر . 
 معها ويتعامل الخاصة، االحتياجات ذوي سلوكيات يتوقع  . 
 الخاصة االحتياجات ذوى مشكالت دراسة في االستدالل وطرق التفكير في العلمي المنهج يتبع 
 لها حلوال مقترحا النفسية المشكالت ويفسر يشخص . 
 المختلفة الحاالت من المستفادة والدروس والنتائج المفاهيم يستنبط. 
 والحجج والبراهين واآلثار األدلة باستخدام الظواهر يفسر . 
 والمحلية العالمية التجارب وبعض وأساليبه الدمج مبررات يفسر. 
 التفوق العقلي جانب إلى البصرية واإلعاقة السمعية واإلعاقة العقلية اإلعاقة خصائص بين يميز.  
 واالستراتيجيات األساليب بأفضل ومشكالته التربوي الدمج تحديات يستنتج. 
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 التكييف للمناهج أو المواءمة وعملية الخاصة االحتياجات ذوي لألطفال الدمج ضرورة يفسر. 
 التسكين وأشكال الفردية دور البرامج يحلل. 
 تطبيقه ونظم اختياره وكيفية التعزيز أنواع :بين يقارن. 
 السلوكية وتطبيقاتها للنظريات األساسية والمبادئ السلوك تعديل لعملية النظرية الخلفية يحلل. 
 المهارات العامة 

 المهنية التعلم مجتمعات في واالنخراط الذاتي، التعلم: بينها ومن المختلفة، أساليبها عبر المستمرة التنمية ضرورة يقدر.  
 فريق ضمن بكفاءة يعمل. 
 للتالميذ الشامل للنمو وداعمة آمنة، تعليمية بيئة إلنشاء األخرين، المصلحة وذوي األمور، وأولياء المدرسة، مجتمع في زمالئة مع بفاعلية يتواصل.  
 التعليم مهنة ضغوط مع بإيجابية يتعامل 
 أجنبية بلغة يتواصل. 
 لها حلوالً  مقترحاً  للمجتمع، العامة القضايا بحث في يشارك. 

 الليسانس فى التربية تخصص التربية الخاصةلبرنامج مصفوفة نواتج التعلم المستهدفة : رابعا
  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة   
يحد   المقررات

: اإلعاقات
فئاتها، 

 وتشخيصها
 

يميز 
 اإلعاقات

وأسبابها، 
ووسائل 
 رعايتها

يتعرف 
الموهبة 
: والتفوق

المفهوم، 
والفئات، 
وأساليب 
 .الرعاية

يحدد 
برامج 

تنمية ذوي 
االحتياجات 

 .الخاصة
 

يتعرف 
: الدمج

 التعليمي
 

يشرح 
الدمج 

المجتمعي 
لذوي 

االحتياجات 
 .الخاصة

 

يتعرف 
: دور

األسرة 
والمجتمع 

والمنظمات 
المهنية في 
تنمية ذوي 
االحتياجات 

الخاصة 
 .ورعايتهم

 

يتعرف 
المفاهيم 
العلمية 

االساسية 
الفنون و

والوسائط 
الثقافية 

وتطبيقاتها 
رعاية  يف

ذوي 
االحتياجات 

 .الخاصة
 

يتعرف 
القوانين 

والتشريعات 
: والمواثيق

المحلية 
واإلقليمية 
والدولية 
الخاصة 
بحقوق 

ذوي 
االحتياجات 

 . الخاصة
 

حدد ي
 النظريات

 والمدارس
 الفكرية

المتنوعة 
فى علم 

 النفس
 

يحدد 
 التطورات

العلمية فى 
مجال علم 

النفس 
التربوى 

وذوى 
االحتياجات 

 .الخاصة
 

يتعرف 
 الظواهر
 والعوامل
 المؤثرة

فى دراسة 
علم 

النفس 
والتربية 
 الخاصة

 

يشرح 
 أساسيات

 العمل
 الميدانى

وأساليبه 
فى 

التربية 
الخاصة 

وعلم 
النفس 

 .التربوى

 وعملياته البحث طرقيشرح 
مجال علم النفس والتربية  في

 الخاصة

تشخيص وتقييم 
ذوي 

االحتياجات 
 الخاصة

X         X     

تاريخ علم 
 النفس

         X  X   

مدخل إلى 
بيولوجيا 

 اإلنسان

       X       

   X            علم نفس بيئي
   X  X          علم نفس تكيفي

اضطرابات 
التواصل لذوي 

االحتياجات 
 الخاصة

    X  X  X      

اتجاهات 
معاصرة في 

 علم النفس

       X  X     

مدخل إلى الطب 
 النفسي

       X       
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  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة   
يحد   المقررات

: اإلعاقات
فئاتها، 

 وتشخيصها
 

يميز 
 اإلعاقات

وأسبابها، 
ووسائل 
 رعايتها

يتعرف 
الموهبة 
: والتفوق

المفهوم، 
والفئات، 
وأساليب 
 .الرعاية

يحدد 
برامج 

تنمية ذوي 
االحتياجات 

 .الخاصة
 

يتعرف 
: الدمج

 التعليمي
 

يشرح 
الدمج 

المجتمعي 
لذوي 

االحتياجات 
 .الخاصة

 

يتعرف 
: دور

األسرة 
والمجتمع 

والمنظمات 
المهنية في 
تنمية ذوي 
االحتياجات 

الخاصة 
 .ورعايتهم

 

يتعرف 
المفاهيم 
العلمية 

االساسية 
الفنون و

والوسائط 
الثقافية 

وتطبيقاتها 
رعاية  يف

ذوي 
االحتياجات 

 .الخاصة
 

يتعرف 
القوانين 

والتشريعات 
: والمواثيق

المحلية 
واإلقليمية 
والدولية 
الخاصة 
بحقوق 

ذوي 
االحتياجات 

 . الخاصة
 

حدد ي
 النظريات

 والمدارس
 الفكرية

المتنوعة 
فى علم 

 النفس
 

يحدد 
 التطورات

العلمية فى 
مجال علم 

النفس 
التربوى 

وذوى 
االحتياجات 

 .الخاصة
 

يتعرف 
 الظواهر
 والعوامل
 المؤثرة

فى دراسة 
علم 

النفس 
والتربية 
 الخاصة

 

يشرح 
 أساسيات

 العمل
 الميدانى

وأساليبه 
فى 

التربية 
الخاصة 

وعلم 
النفس 

 .التربوى

 وعملياته البحث طرقيشرح 
مجال علم النفس والتربية  في

 الخاصة

اإلحصاء 
النفسي 

 (الوصفي)

             X 

استراتيجيات 
 تعديل السلوك

 X  X   X      X  

سيكولوجية 
القيادة واتخاذ 

 القرار

      X     X  X 

إحصاء 
 استداللي

       X       

تقنيات حديثة 
 في علم النفس

          X    

مقرر اختياري 
1 

    X X   X      

برامج ذوي 
االحتياجات 

 الخاصة

X   X           

سيكولوجية 
 داعالتفكير واالب

   X   X        

علم نفس 
 الشخصية

         X     

علم النفس 
 األسري

         X     

مقرر اختياري 
2 

        X     X 

مناهج بحث في 
 علم النفس

             X 

سيكولوجية 
 التواصل

         X     

بناء االختبارات 
النفسية 

 والتحصيلية

          X  X  

مقرر اختياري 
3 

 X X            

علم النفس 
 المدرسي

         X X    

 X X X           باللغة  قراءات
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  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة   
يحد   المقررات

: اإلعاقات
فئاتها، 

 وتشخيصها
 

يميز 
 اإلعاقات

وأسبابها، 
ووسائل 
 رعايتها

يتعرف 
الموهبة 
: والتفوق

المفهوم، 
والفئات، 
وأساليب 
 .الرعاية

يحدد 
برامج 

تنمية ذوي 
االحتياجات 

 .الخاصة
 

يتعرف 
: الدمج

 التعليمي
 

يشرح 
الدمج 

المجتمعي 
لذوي 

االحتياجات 
 .الخاصة

 

يتعرف 
: دور

األسرة 
والمجتمع 

والمنظمات 
المهنية في 
تنمية ذوي 
االحتياجات 

الخاصة 
 .ورعايتهم

 

يتعرف 
المفاهيم 
العلمية 

االساسية 
الفنون و

والوسائط 
الثقافية 

وتطبيقاتها 
رعاية  يف

ذوي 
االحتياجات 

 .الخاصة
 

يتعرف 
القوانين 

والتشريعات 
: والمواثيق

المحلية 
واإلقليمية 
والدولية 
الخاصة 
بحقوق 

ذوي 
االحتياجات 

 . الخاصة
 

حدد ي
 النظريات

 والمدارس
 الفكرية

المتنوعة 
فى علم 

 النفس
 

يحدد 
 التطورات

العلمية فى 
مجال علم 

النفس 
التربوى 

وذوى 
االحتياجات 

 .الخاصة
 

يتعرف 
 الظواهر
 والعوامل
 المؤثرة

فى دراسة 
علم 

النفس 
والتربية 
 الخاصة

 

يشرح 
 أساسيات

 العمل
 الميدانى

وأساليبه 
فى 

التربية 
الخاصة 

وعلم 
النفس 

 .التربوى

 وعملياته البحث طرقيشرح 
مجال علم النفس والتربية  في

 الخاصة

اإلنجليزية في 
 علم النفس

الدوافع 
 واالنفعاالت

      X X X      

الذكاء نظريات 
 وتطبيقات

              

مواهب ذوي 
االحتياجات 

 الخاصة

    X  X        

 مقرر اختياري
األجهزة 

التعويضية 
والوسائل 
المساعدة 
التكنولوجيا 

وذوى 
االحتياجات 

 الخاصة
 

    X   X       

سيكولوجية 
 الوجدان

         X     

الدمج بين 
النظرية 
 والتطبيق

    X          

سيكولوجية 
من ذوى  الكبار

االحتياجات 
 الخاصة

         X  X   

تأهيل ذوي 
االحتياجات 

 الخاصة

   X  X X        

علم نفس 
 معرفي

         X     

علم نفس 
 إيجابي

         X X    

    X X         X القياس النفسي
 قراءات باللغة

ي االنجليزية ف
 X  X    X       
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  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة   
يحد   المقررات

: اإلعاقات
فئاتها، 

 وتشخيصها
 

يميز 
 اإلعاقات

وأسبابها، 
ووسائل 
 رعايتها

يتعرف 
الموهبة 
: والتفوق

المفهوم، 
والفئات، 
وأساليب 
 .الرعاية

يحدد 
برامج 

تنمية ذوي 
االحتياجات 

 .الخاصة
 

يتعرف 
: الدمج

 التعليمي
 

يشرح 
الدمج 

المجتمعي 
لذوي 

االحتياجات 
 .الخاصة

 

يتعرف 
: دور

األسرة 
والمجتمع 

والمنظمات 
المهنية في 
تنمية ذوي 
االحتياجات 

الخاصة 
 .ورعايتهم

 

يتعرف 
المفاهيم 
العلمية 

االساسية 
الفنون و

والوسائط 
الثقافية 

وتطبيقاتها 
رعاية  يف

ذوي 
االحتياجات 

 .الخاصة
 

يتعرف 
القوانين 

والتشريعات 
: والمواثيق

المحلية 
واإلقليمية 
والدولية 
الخاصة 
بحقوق 

ذوي 
االحتياجات 

 . الخاصة
 

حدد ي
 النظريات

 والمدارس
 الفكرية

المتنوعة 
فى علم 

 النفس
 

يحدد 
 التطورات

العلمية فى 
مجال علم 

النفس 
التربوى 

وذوى 
االحتياجات 

 .الخاصة
 

يتعرف 
 الظواهر
 والعوامل
 المؤثرة

فى دراسة 
علم 

النفس 
والتربية 
 الخاصة

 

يشرح 
 أساسيات

 العمل
 الميدانى

وأساليبه 
فى 

التربية 
الخاصة 

وعلم 
النفس 

 .التربوى

 وعملياته البحث طرقيشرح 
مجال علم النفس والتربية  في

 الخاصة

 التربية الخاصة
 

  (المهارات المهنية ) نواتج التعلم المستهدفة 
يقوم ذوي  المقررات

االحتياجات 
الخاصة 

مستخدما 
األدوات 

واألساليب 
العلمية 

واألدوات 
 . المناسبة

 

يشارك فى 
إعداد 
: برامج

وقائية، 
وتشخيصية، 

وعالجية؛ 
إلشباع 

احتياجات 
ذوي 

االحتياجات 
 . الخاصة

 

يطبق 
أساليب 

تأهيل ودمج 
ذوي 

االحتياجات 
 .الخاصة

يدرب ذوي 
االحتياجات 

الخاصة 
على 

المهارات 
الحياتية 
وحماية 

 .الذات
 

يوظف 
الفنون 

والوسائط 
الثقافية فى 

مجال رعاية 
ذوي 

ات االحتياج
 .الخاصة

 

 يحلل
 الوثائق،
 والبيانات
 مستخدما

: الطرق
 الكمية

 والكيفية،
 .وينقدها

 

 يصمم
 أدوات
 قياسية
 .مختلفة

 

 يوظف
 األدوات

 واالختبارات
 فى واألجهزة

 دراسة
الظواهر 
 :والحاالت
 اإلنسانية

 .واالجتماعية
 

 يوظف
 النظريات
 والمعارف
 فى المختلفة

 تحليل
: الواقع

 اإلنساني
 واالجتماعي،

 وتفسيره
 واستشراف

 .المستقبل
 

 يخطط
 إلعداد

الدراسات 
 . العلمية
 يوظف
 فى معارفه
 كتاباته

 .ومناقشاته
 

 تقرير يكتب
 نهائى
 لتلميذ
 من يعانى

 صعوبات
 التعلم

 النمائية

 يستخدم
 التقييم

 الرسمي
 وغير

 الرسمي
 لصعوبات

 التعلم
 ومصادر

 التعلم
 المتنوعة

 في للبحث
 موضوعات

 ترتبط
 بمجال

 صعوبات
 التعلم

 طرق يطبق
 الكشف
 عن المبكر

 صعوبات
 التعلم

 وإعداد
 التقرير
 لها النهائي

 يطبق
 برامج
 التدخل
 المبكر

 وبرامج
 اإلرشاد

 والتدريب
 األسرى

 يستخدم
 الوحدات

 التدريسية
 أو

 اإلرشادية
 والبرامج

 واالختبارات
 و التربوية
 البروفيل

 الشخصي
 في للطفل
 ضوء

 معطيات
 عملية

 التشخيص
 والتقييم

تشخيص وتقييم 
ذوي االحتياجات 

 الخاصة

X    X      X  X  

       X  X  X  X  تاريخ علم النفس
مدخل إلى 

 بيولوجيا اإلنسان
      X        

         X X X    علم نفس بيئي
               علم نفس تكيفي

اضطرابات 
التواصل لذوي 

االحتياجات 
 الخاصة

X    X        X X 

اتجاهات معاصرة 
 في علم النفس

 X  X  X  X       

مدخل إلى الطب 
 النفسي

      X        

اإلحصاء النفسي 
 (الوصفي)

   X X X         

  X    X       X Xاستراتيجيات 
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  (المهارات المهنية ) نواتج التعلم المستهدفة 
يقوم ذوي  المقررات

االحتياجات 
الخاصة 

مستخدما 
األدوات 

واألساليب 
العلمية 

واألدوات 
 . المناسبة

 

يشارك فى 
إعداد 
: برامج

وقائية، 
وتشخيصية، 

وعالجية؛ 
إلشباع 

احتياجات 
ذوي 

االحتياجات 
 . الخاصة

 

يطبق 
أساليب 

تأهيل ودمج 
ذوي 

االحتياجات 
 .الخاصة

يدرب ذوي 
االحتياجات 

الخاصة 
على 

المهارات 
الحياتية 
وحماية 

 .الذات
 

يوظف 
الفنون 

والوسائط 
الثقافية فى 

مجال رعاية 
ذوي 

ات االحتياج
 .الخاصة

 

 يحلل
 الوثائق،
 والبيانات
 مستخدما

: الطرق
 الكمية

 والكيفية،
 .وينقدها

 

 يصمم
 أدوات
 قياسية
 .مختلفة

 

 يوظف
 األدوات

 واالختبارات
 فى واألجهزة

 دراسة
الظواهر 
 :والحاالت
 اإلنسانية

 .واالجتماعية
 

 يوظف
 النظريات
 والمعارف
 فى المختلفة

 تحليل
: الواقع

 اإلنساني
 واالجتماعي،

 وتفسيره
 واستشراف

 .المستقبل
 

 يخطط
 إلعداد

الدراسات 
 . العلمية
 يوظف
 فى معارفه
 كتاباته

 .ومناقشاته
 

 تقرير يكتب
 نهائى
 لتلميذ
 من يعانى

 صعوبات
 التعلم

 النمائية

 يستخدم
 التقييم

 الرسمي
 وغير

 الرسمي
 لصعوبات

 التعلم
 ومصادر

 التعلم
 المتنوعة

 في للبحث
 موضوعات

 ترتبط
 بمجال

 صعوبات
 التعلم

 طرق يطبق
 الكشف
 عن المبكر

 صعوبات
 التعلم

 وإعداد
 التقرير
 لها النهائي

 يطبق
 برامج
 التدخل
 المبكر

 وبرامج
 اإلرشاد

 والتدريب
 األسرى

 يستخدم
 الوحدات

 التدريسية
 أو

 اإلرشادية
 والبرامج

 واالختبارات
 و التربوية
 البروفيل

 الشخصي
 في للطفل
 ضوء

 معطيات
 عملية

 التشخيص
 والتقييم

 تعديل السلوك
سيكولوجية 

القيادة واتخاذ 
 القرار

 X  X  X  X       

        X       استدالليإحصاء 
تقنيات حديثة في 

 علم النفس
   X X X         

          X    X 1مقرر اختياري 
برامج ذوي 
االحتياجات 

 الخاصة

 X  X  X  X   X  X X 

سيكولوجية 
 داعالتفكير واالب

      X        

علم نفس 
 الشخصية

   X X X         

علم النفس 
 األسري

X    X          

       X  X  X  X  2مقرر اختياري 
مناهج بحث في 

 علم النفس
      X        

سيكولوجية 
 التواصل

   X X X         

بناء االختبارات 
النفسية 

 والتحصيلية

X    X         X 

  X  X  X  X   X  X  3مقرر اختياري 
علم النفس 

 المدرسي
      X        

باللغة  قراءات
اإلنجليزية في 

 علم النفس

   X X X         

الدوافع 
 واالنفعاالت

 X  X  X  X   X    

الذكاء نظريات 
 وتطبيقات

      X   X     
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  (المهارات المهنية ) نواتج التعلم المستهدفة 
يقوم ذوي  المقررات

االحتياجات 
الخاصة 

مستخدما 
األدوات 

واألساليب 
العلمية 

واألدوات 
 . المناسبة

 

يشارك فى 
إعداد 
: برامج

وقائية، 
وتشخيصية، 

وعالجية؛ 
إلشباع 

احتياجات 
ذوي 

االحتياجات 
 . الخاصة

 

يطبق 
أساليب 

تأهيل ودمج 
ذوي 

االحتياجات 
 .الخاصة

يدرب ذوي 
االحتياجات 

الخاصة 
على 

المهارات 
الحياتية 
وحماية 

 .الذات
 

يوظف 
الفنون 

والوسائط 
الثقافية فى 

مجال رعاية 
ذوي 

ات االحتياج
 .الخاصة

 

 يحلل
 الوثائق،
 والبيانات
 مستخدما

: الطرق
 الكمية

 والكيفية،
 .وينقدها

 

 يصمم
 أدوات
 قياسية
 .مختلفة

 

 يوظف
 األدوات

 واالختبارات
 فى واألجهزة

 دراسة
الظواهر 
 :والحاالت
 اإلنسانية

 .واالجتماعية
 

 يوظف
 النظريات
 والمعارف
 فى المختلفة

 تحليل
: الواقع

 اإلنساني
 واالجتماعي،

 وتفسيره
 واستشراف

 .المستقبل
 

 يخطط
 إلعداد

الدراسات 
 . العلمية
 يوظف
 فى معارفه
 كتاباته

 .ومناقشاته
 

 تقرير يكتب
 نهائى
 لتلميذ
 من يعانى

 صعوبات
 التعلم

 النمائية

 يستخدم
 التقييم

 الرسمي
 وغير

 الرسمي
 لصعوبات

 التعلم
 ومصادر

 التعلم
 المتنوعة

 في للبحث
 موضوعات

 ترتبط
 بمجال

 صعوبات
 التعلم

 طرق يطبق
 الكشف
 عن المبكر

 صعوبات
 التعلم

 وإعداد
 التقرير
 لها النهائي

 يطبق
 برامج
 التدخل
 المبكر

 وبرامج
 اإلرشاد

 والتدريب
 األسرى

 يستخدم
 الوحدات

 التدريسية
 أو

 اإلرشادية
 والبرامج

 واالختبارات
 و التربوية
 البروفيل

 الشخصي
 في للطفل
 ضوء

 معطيات
 عملية

 التشخيص
 والتقييم

مواهب ذوي 
االحتياجات 

 الخاصة

   X X X      X   

 مقرر اختياري
األجهزة 

التعويضية 
والوسائل 
المساعدة 
التكنولوجيا 

وذوى االحتياجات 
 الخاصة

 

 X  X  X  X    X X X 

سيكولوجية 
 الوجدان

      X        

الدمج بين 
 النظرية والتطبيق

   X X X      X   

 سيكولوجية الكبار
من ذوى 

االحتياجات 
 الخاصة

 X  X  X  X       

تأهيل ذوي 
االحتياجات 

 الخاصة

      X   X  X X  

         X X X    علم نفس معرفي
               نفس إيجابيعلم 

               القياس النفسي
قراءات باللغة 

ي االنجليزية ف
 التربية الخاصة

 X  X  X  X       

 
  (المهارات الذهنية ) نواتج التعلم المستهدفة 

يتفهم اآلثار  المقررات
النفسية 

المرتبطة 
بذوي 

يفسر 
: المشكالت
االنفعالية 

والسلوكية 

يتوقع 
سلوكيات 

ذوي 
االحتياجات 

 المنهج يتبع
 فى العلمى
 التفكير
 وطرق

 يشخص
 ويفسر

المشكالت 
 التفسية

 يستنبط
 المفاهيم
 والنتائج

 والدروس

 يفسر
 الظواهر

 باستخدام
 األدلة

 يفسر
 مبررات

 الدمج
 وأساليبه

 بين يزيم
 خصائص

 اإلعاقة
 العقلية

 تحديات يستنتج
 التربوى الدمج

 ومشكالته
 بأفضل

 يفسر
 ضرورة

 الدمج
 لألطفال

 يحلل
 دورالبرامج

 الفردية
 وأشكال

 بين يقارن
 أنواع:

 التعزيز
 وكيفية

 يحلل
 الخلفية
 النظرية
 لعملية
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االحتياجات 
 . الخاصة

 

لذوي 
االحتياجات 

 . الخاصة
 

الخاصة، 
ويتعامل 

 .  معها
 

 االستدالل
 دراسة فى

مشكالت 
ذوى 

االحتياجات 
 الخاصة

 

 مقترحا
 . لها حلوال

 

 المستفادة
الحاالت  من

 .المختلفة
 

 واآلثار
 والبراهين
 . والحجج

 

 وبعض
 التجارب
 العالمية

 والمحلية

 واإلعاقة
 السمعية
 واإلعاقة
 البصرية

 جانب إلى
 التفوق
 .العقلى

 األساليب
 واالستراتيجيات

 ذوى
 االحتياجات

 و الخاصة
 عملية

 المواءمة
 التكييف أو

 للمناهج

 اختياره التسكين
 ونظم

 تطبيقه

 تعديل
 السلوك

 والمبادئ
 األساسية
 للنظريات
 السلوكية

 وتطبيقاتها
تشخيص وتقييم 
ذوي االحتياجات 

 الخاصة

X    X      X  X  

       X  X  X  X  تاريخ علم النفس
مدخل إلى 

 بيولوجيا اإلنسان
      X        

         X X X    علم نفس بيئي
               علم نفس تكيفي

اضطرابات 
التواصل لذوي 

االحتياجات 
 الخاصة

X    X        X X 

اتجاهات معاصرة 
 في علم النفس

 X  X  X  X       

مدخل إلى الطب 
 النفسي

      X        

اإلحصاء النفسي 
 (الوصفي)

   X X X    X     

استراتيجيات 
 تعديل السلوك

X    X       X X  

سيكولوجية 
القيادة واتخاذ 

 القرار

 X  X  X  X       

        X       إحصاء استداللي
تقنيات حديثة في 

 علم النفس
   X X X         

          X    X 1مقرر اختياري 
برامج ذوي 
االحتياجات 

 الخاصة

 X  X  X  X   X  X X 

سيكولوجية 
 داعالتفكير واالب

      X        

علم نفس 
 الشخصية

   X X X         

علم النفس 
 األسري

X    X          

       X  X  X  X  2اختياري مقرر 
مناهج بحث في 

 علم النفس
      X        

سيكولوجية 
 التواصل

   X X X    X      

بناء االختبارات 
النفسية 

 والتحصيلية

X    X         X 
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  X  X  X  X   X  X  3مقرر اختياري 
علم النفس 

 المدرسي
      X        

باللغة  قراءات
اإلنجليزية في 

 علم النفس

   X X X         

الدوافع 
 واالنفعاالت

 X  X  X  X   X    

الذكاء نظريات 
 وتطبيقات

      X   X     

مواهب ذوي 
االحتياجات 

 الخاصة

   X X X      X   

 مقرر اختياري
األجهزة 

التعويضية 
والوسائل 
المساعدة 
التكنولوجيا 

وذوى 
االحتياجات 

 الخاصة
 

 X  X  X  X    X X X 

سيكولوجية 
 الوجدان

      X        

الدمج بين 
 النظرية والتطبيق

   X X X    X  X   

سيكولوجية 
من ذوى  الكبار

االحتياجات 
 الخاصة

 X  X  X  X       

تأهيل ذوي 
االحتياجات 

 الخاصة

      X   X  X X  

         X X X    علم نفس معرفي
            X X X نفس إيجابيعلم 

          X X    القياس النفسي
قراءات باللغة 

ي االنجليزية ف
 التربية الخاصة

 X  X  X  X       

 
 

 المهارات العامة
يقدر ضرورة التنمية  المقررات

المستمرة عبر أساليبها 
: المختلفة، ومن بينها

التعلم الذاتي، واالنخراط 
في مجتمعات التعلم 

 .المهنية

يتواصل بفاعلية مع زمالئة  عمل بكفاءة ضمن فريقي
في مجتمع المدرسة، وأولياء 

األمور، وذوي المصلحة 
األخرين، إلنشاء بيئة تعليمية 
آمنة، وداعمة للنمو الشامل 

 .للتالميذ

يتعامل بإيجابية مع ضغوط 
 مهنة التعليم

 

يشارك في بحث القضايا  يتواصل بلغة أجنبية
للمجتمع، مقترحاً العامة 

 .حلوالً لها

 X  X  X  تشخيص وتقييم ذوي االحتياجات الخاصة
 X  X  X  تاريخ علم النفس

 X  X  X  مدخل إلى بيولوجيا اإلنسان
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 X  X  X  علم نفس بيئي
       علم نفس تكيفي

 X   X X X اضطرابات التواصل لذوي االحتياجات الخاصة
 X  X  X  النفساتجاهات معاصرة في علم 

 X  X  X  مدخل إلى الطب النفسي
 X  X  X  (الوصفي)اإلحصاء النفسي 

 X  X  X  استراتيجيات تعديل السلوك
      x سيكولوجية القيادة واتخاذ القرار

 X   X X X إحصاء استداللي
 X  X  X  تقنيات حديثة في علم النفس

 X  X  X  1مقرر اختياري 
 X  X  X  االحتياجات الخاصةبرامج ذوي 

 X  X  X  داعسيكولوجية التفكير واالب
      X علم نفس الشخصية
 X   X X X علم النفس األسري

 X  X  X  2مقرر اختياري 
 X  X  X  مناهج بحث في علم النفس

 X  X  X  سيكولوجية التواصل
 X  X  X  بناء االختبارات النفسية والتحصيلية

    X   3اختياري مقرر 
 X   X X X علم النفس المدرسي

 X  X  X  باللغة اإلنجليزية في علم النفس قراءات
 X  X  X  الدوافع واالنفعاالت

 X  X  X  الذكاء نظريات وتطبيقات
 X  X  X  مواهب ذوي االحتياجات الخاصة

 مقرر اختياري
األجهزة التعويضية والوسائل المساعدة 

 وذوى االحتياجات الخاصة التكنولوجيا
 

  X    

 X   X X X سيكولوجية الوجدان
 X   X X X الدمج بين النظرية والتطبيق

من ذوى االحتياجات  سيكولوجية الكبار
 الخاصة

 X  X  X 

 X   X X X تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة
 X  X  X  علم نفس معرفي
 X   X X X علم نفس إيجابي

 X  X  X  القياس النفسي
 X   X X X التربية الخاصةي قراءات باللغة االنجليزية ف

 
 لعلوم الجيولوجياتخصص ا ( اإلعدادى والثانوى) بكالوريوس فى اآلداب والتربية برنامج

  قادر على التعلم الذاتي متفكر مهنى ممارس باحث لعمل الجيولوجيا إعداد معلم
 ثانيا رسالة البرنامج

إطار من فلسفة المجتمع  يف في المحتوى المعرفي لتخصص الجيولوجية وكذلك الجوانب االجتماعية والثقافية والتكنولوجية والوطنية والخلقية والجسدية والنفسية متكاملة نمية شاملةالطالب تينمى يسعى البرنامج إلى إعداد معلم 
  .لوجية وبمشاركة االسرة واألطراف المعنيةوطبيعة المرحلة العمرية والمستجدات التربوية والتكنو 

 نواتج تعلم البرنامج: ثالثا
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 المعارف 
 الحيوي التنوع ماهية يتعرف . 
 المختلفة بأنواعه البيئي النظام يصف    . 
 وتطبيقاتها الجيوفيزياء لعلم العلمية والمبادئ األسس يشرح. 
 وتطبيقاته األجنة علم ونظريات ومبادئ مفاهيم يصف. 
 الحشرات علم ومبادئ أسس يميز. 
 انتقالها وطرق اللقاح حبوب علم يتعرف. 
 الفلك علم ونظريات ومبادئ مفاهيم يحدد. 
 والمتحولة والنارية الرسوبية والصخور الجيولوجية التراكيب يذكر. 
 الحفريات علم ومفاهيم أسس يتعرف. 
 الجيومورفولوجيا علم بنية. 
 المختلفة الحيوانية والبيئات األنسجة علم يتعرف. 
 الجزيئية والبيولوجيا الخلية علم يتعرف. 
 مورفولوجياً  النبات تراكيب يعدد. 
 للحيوان الفسيولوجية للعمليات العلمية األسس يصف.  
 والرياضيات والفيزياء للكيمياء االساسية المفاهيم يحدد. 
 المهارات المهنية 
 العلمية واألساليب المناسبة الفنيات مستخدماً  تقريراً  ويعرض يصمم. 
 مختلفة موضوعات لمعالجة والبحث الدراسة طرق أنسب يختار. 
 والطوارئ األزمات حالة في سليمة بطريقة ويتصرف التجارب، إجراء في والسالمة األمن قواعد يطبق. 
 العلوم لتبسيط ونماذج وأدوات أجهزة يصمم. 
 المستدامة التنمية يحقق بما البيئة؛ على الحفاظ في العلمية األساليب يستخدم. 
 واالفتراضية الحقيقية: والمعامل واإلنترنت البرمجيات يستخدم. 
 مختلفة مجاالت في والنظريات الحقائق يطبق 
 النتائج وتفسير البيانات وتحليل التجارب إجراء في التكنولوجيا يستخدم. 
 المهارات الذهنية 
 المختلفة والمبادئ القوانين يحلل. 
 التخصص قضايا لمعالجة أفضلها ويختار المختلفة، العلمية الطرق يفسر. 
 ويفسرها المتاحة، واألدلة الشواهد ضوء في النوعية: والمعلومات البيانات يحلل. 
 ويفسرها المتاحة، واألدلة الشواهد ضوء في الكمية: والمعلومات البيانات يحلل. 
 العلمية المعرفة وحدة يحقق بما المختلفة؛ والبيئية والفيزيائية والكيميائية والبيولوجية الجيولوجية العلوم فروع بين والمتفاعلة المتبادلة العالقات يستنبط. 
 المهارات العامة 
 المهنية التعلم مجتمعات في واالنخراط الذاتي، التعلم: بينها ومن المختلفة، أساليبها عبر المستمرة التنمية ضرورة يقدر.  
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 فريق ضمن بكفاءة يعمل  
 للتالميذ الشامل للنمو وداعمة آمنة، تعليمية بيئة إلنشاء األخرين، المصلحة وذوي األمور، وأولياء المدرسة، مجتمع في زمالئة مع بفاعلية يتواصل. 
 التعليم مهنة ضغوط مع بإيجابية يتعامل 
 أجنبية بلغة يتواصل  
 لها حلوالً  مقترحاً  للمجتمع، العامة القضايا بحث في يشارك. 

 
  لعلوم الجيولوجياتخصص ا ( اإلعدادى والثانوى) بكالوريوس فى اآلداب والتربية لبرنامجمصفوفة نواتج التعلم المستهدفة : رابعا

  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 
يتعرف  المقررات

ماهية 
التنوع 
 . الحيوي

 

يصف 
النظام 
البيئي 

بأنواعه 
   .  المختلفة

 

يشرح 
األسس 

والمبادئ 
لعلم العلمية 

الجيوفيزياء 
وتطبيقاتها 

. 
 

صف 
مفاهيم 

ومبادئ 
ونظريات 

علم األجنة 
 .وتطبيقاته 

 

أسس يميز 
ومبادئ 

علم 
 .الحشرات

 

يتعرف 
علم حبوب 

اللقاح 
وطرق 
 .انتقالها 

 

يحدد 
مفاهيم 

ومبادئ 
ونظريات 
 .علم الفلك 

 

يذكر 
التراكيب 

الجيولوجية 
والصخور 
الرسوبية 
والنارية 

 .والمتحولة 
 

أسس يتعرف 
ومفاهيم علم 

 .الحفريات 
بنية علم 

الجيومورفولوج
 .يا 
 

علم يتعرف 
األنسجة 
والبيئات 
الحيوانية 
 .المختلفة 

 

علم يتعرف 
الخلية 

والبيولوجيا 
 .الجزيئية 

 

تراكيب يعدد 
النبات 

 مورفولوجياً 
 

يصف 
األسس 
العلمية 

للعمليات 
الفسيولوجية 

 للحيوان 
 

يحدد 
المفاهيم 

االساسية 
للكيمياء 

والفيزياء 
 والرياضيات

              X (Z)الفقاريات 
   X        x  X  (B)نبات تقسيمى
   x            (B) تشريح نبات

 جيولوجيا عامة
(G) 

  X            

 x              كيمياء عضوية
مقدمة فى علوم 

 الفضاء
 (G( )1فلك)

x       X       

بيولوجيا جسم 
 (z)اإلنسان 

x            X  

 مورفولوجي نبات
(B) 

         X  x   

بلورات ومعادن 
(G) 

       X x      

اهتززات 
 X              وموجات وحرارة

أنسجة وتقنية 
 (z)مجهرية 

         X     

صخور نارية 
 (G)ومتحولة 

       X       

صخور رسوبية 
(G) 

       X       

كهربية 
ومغناطيسية 

وبصريات 
 هندسية

             X 

             X  (z)حبليات 
ارشجونيات 
 (B)وتطور نبات 

         X x    

حفريات دقيقة 
(G) 

       x X      
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  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 
يتعرف  المقررات

ماهية 
التنوع 
 . الحيوي

 

يصف 
النظام 
البيئي 

بأنواعه 
   .  المختلفة

 

يشرح 
األسس 

والمبادئ 
لعلم العلمية 

الجيوفيزياء 
وتطبيقاتها 

. 
 

صف 
مفاهيم 

ومبادئ 
ونظريات 

علم األجنة 
 .وتطبيقاته 

 

أسس يميز 
ومبادئ 

علم 
 .الحشرات

 

يتعرف 
علم حبوب 

اللقاح 
وطرق 
 .انتقالها 

 

يحدد 
مفاهيم 

ومبادئ 
ونظريات 
 .علم الفلك 

 

يذكر 
التراكيب 

الجيولوجية 
والصخور 
الرسوبية 
والنارية 

 .والمتحولة 
 

أسس يتعرف 
ومفاهيم علم 

 .الحفريات 
بنية علم 

الجيومورفولوج
 .يا 
 

علم يتعرف 
األنسجة 
والبيئات 
الحيوانية 
 .المختلفة 

 

علم يتعرف 
الخلية 

والبيولوجيا 
 .الجزيئية 

 

تراكيب يعدد 
النبات 

 مورفولوجياً 
 

يصف 
األسس 
العلمية 

للعمليات 
الفسيولوجية 

 للحيوان 
 

يحدد 
المفاهيم 

االساسية 
للكيمياء 

والفيزياء 
 والرياضيات

جيومورفولوجى 
(G) 

  X            

كيمياء غير 
 عضوية 

             X 

علم الخلية 
وبيولوجيا جزيئية 

(z) 

          X  x  

وراثة خلوية 
 (B)وجزيئية 

           x   

   X  x          (B)طحالب 
        X       1مقرر اختياري 

      X     x x   (G)علم الطبقات 
قراءات فى 
باللغة  التخصص
 االنجليزية 

   X X          

          X     (z)علم الحشرات 
         X x     2مقرر اختياري 

فطريات وبكتيريا 
 (B)وفيروسات 

x X         X x   

جيولوجيا تركيبية 
(g) 

        X      

حفريات 
 (G)كبيرة

  x     X       

           X    (Z)اجنة 
 نبات فسيولوجيا

(B) 
          X    

    X      x     3مقرر اختياري 
          X   X  (G)جيوفيزياء 

 X              كيمياء حيوية
 تطور عضوي

وسلوك حيوان 
(Z) 

            X  

أحياء مائية وبيئة 
 (z)حيوان 

   X      x   x  

           X    4مقرر اختياري 
             x X (B)بيئة نباتية 

جيولوجيا مصر 
(G) 

  x     X       

تصنيف 
 (B)فلورة+زهري

           X   

 
 المهارات المهنية
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يصمم ويعرض  المقررات
تقريراً مستخدماً 
الفنيات المناسبة 
 .واألساليب العلمية

 

يختار أنسب طرق 
الدراسة والبحث 

لمعالجة موضوعات 
 .مختلفة

 

يطبق قواعد األمن 
والسالمة في إجراء 
التجارب، ويتصرف 
بطريقة سليمة في 

حالة األزمات 
 .والطوارئ

 

يصمم أجهزة وأدوات 
ونماذج لتبسيط 

 .العلومء
 

يستخدم األساليب 
العلمية في الحفاظ 

على البيئة؛ بما يحقق 
 .التنمية المستدامة

 

يستخدم البرمجيات 
: واإلنترنت والمعامل

الحقيقية واالفتراضية 
. 
 

يطبق الحقائق 
والنظريات فى 
 مجاالت مختلفة

 

يستخدم التكنولوجيا 
في إجراء التجارب 

وتحليل البيانات 
 .سير النتائجوتف

 

 X       x (Z)الفقاريات 
  x   x  X  (B)نبات تقسيمى
 X x  X  x   (B) تشريح نبات

        X (G) جيولوجيا عامة
 X   x  X   كيمياء عضوية

 مقدمة فى علوم الفضاء
 (G( )1فلك)

      x  

 x   x   x  (z)بيولوجيا جسم اإلنسان 
  x   x  X  (B) مورفولوجي نبات
 X x  X  x   (G)بلورات ومعادن 

        X اهتززات وموجات وحرارة
 X   x  X   (z)أنسجة وتقنية مجهرية 
  x       (G)صخور نارية ومتحولة 

 x   x   x  (G)صخور رسوبية 
كهربية ومغناطيسية وبصريات 

 هندسية
 x   x  X  

 X x  X  x   (z)حبليات 
        X (B)ارشجونيات وتطور نبات 

 X   x  X   (G)حفريات دقيقة 
  x       (G)جيومورفولوجى 

 x   x   x  كيمياء غير عضوية 
علم الخلية وبيولوجيا جزيئية 

(z) 
 x   x  X  

 X x  X  x   (B)وراثة خلوية وجزيئية 
        X (B)طحالب 

 X   x  X   1مقرر اختياري 
  x       (G)علم الطبقات 

باللغة  فى التخصص قراءات
 االنجليزية 

 x   x   x 

  x   x  X  (z)علم الحشرات 
 X x  X  x   2مقرر اختياري 

فطريات وبكتيريا وفيروسات 
(B) 

X        

 X   x  X   (g)جيولوجيا تركيبية 
  x       (G)حفريات كبيرة

 x   x   x  (Z)اجنة 

  x   x  X  (B) نبات فسيولوجيا

 X x  X  x   3اختياري مقرر 

        X (G)جيوفيزياء 

 X   x  X   كيمياء حيوية
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وسلوك حيوان  تطور عضوي
(Z) 

      x  

 X   x   x  (z)أحياء مائية وبيئة حيوان 

  X   x  X  4مقرر اختياري 

 X x  X  x   (B)بيئة نباتية 
        X (G)جيولوجيا مصر 
 X   x  X   (B)فلورة+تصنيف زهري

 
 المهارات الذهنية

 .يحلل القوانين والمبادئ المختلفة المقررات
 

يفسر الطرق العلمية المختلفة، 
ويختار أفضلها لمعالجة قضايا 

 .التخصص
 

النوعية : يحلل البيانات والمعلومات
في ضوء الشواهد واألدلة المتاحة، 

 .ويفسرها
 

الكمية : يحلل البيانات والمعلومات
الشواهد واألدلة المتاحة، في ضوء 
 .ويفسرها

 

 المتبادلة العالقات يستنبط
 العلوم فروع بين والمتفاعلة
 والبيولوجية الجيولوجية
 والبيئية والفيزيائية والكيميائية

 وحدة يحقق بما ؛ المختلفة
 العلمية المعرفة

 x   X  (Z)الفقاريات 
  x X   (B)نبات تقسيمى
     X (B) تشريح نبات

   x   (G) جيولوجيا عامة
 X     كيمياء عضوية

 مقدمة فى علوم الفضاء
 (G( )1فلك)

 x    

 x   X  (z)بيولوجيا جسم اإلنسان 
  x X   (B) مورفولوجي نبات
     X (G)بلورات ومعادن 

   x   اهتززات وموجات وحرارة
 X     (z)أنسجة وتقنية مجهرية 
    x  (G)صخور نارية ومتحولة 

 x   X  (G)صخور رسوبية 
  x X   كهربية ومغناطيسية وبصريات هندسية

     X (z)حبليات 
   x   (B)ارشجونيات وتطور نبات 

 X     (G)حفريات دقيقة 
    x  (G)جيومورفولوجى 

 x   X  كيمياء غير عضوية 
  x X   (z)علم الخلية وبيولوجيا جزيئية 

     X (B)وراثة خلوية وجزيئية 
   x   (B)طحالب 

 X     1مقرر اختياري 
    x  (G)علم الطبقات 

 x   X  باللغة االنجليزية  قراءات فى التخصص
  x X   (z)علم الحشرات 
     X 2مقرر اختياري 

   x   (B)فطريات وبكتيريا وفيروسات 
 X     (g)جيولوجيا تركيبية 

    X x (G)حفريات كبيرة
 x   X  (Z)اجنة 

  x X   (B) نبات فسيولوجيا
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     X 3مقرر اختياري 
   x   (G)جيوفيزياء 

 X     كيمياء حيوية
    x  (Z)وسلوك حيوان  تطور عضوي

 x   X  (z)أحياء مائية وبيئة حيوان 
  x X   4مقرر اختياري 

     X (B)بيئة نباتية 
   x   (G)جيولوجيا مصر 
 X     (B)فلورة+تصنيف زهري

 
 المهارات العامة

يقدر ضرورة التنمية  المقررات
المستمرة عبر أساليبها 

التعلم : المختلفة، ومن بينها
الذاتي، واالنخراط في 

 .مجتمعات التعلم المهنية

يتواصل بفاعلية مع زمالئة  عمل بكفاءة ضمن فريقي
في مجتمع المدرسة، وأولياء 

األمور، وذوي المصلحة 
إلنشاء بيئة تعليمية األخرين، 

آمنة، وداعمة للنمو الشامل 
 .للتالميذ

يتعامل بإيجابية مع ضغوط 
 مهنة التعليم

 

يشارك في بحث القضايا  يتواصل بلغة أجنبية
العامة للمجتمع، مقترحاً 

 .حلوالً لها

 X X x x x x (Z)الفقاريات 
      X (B)نبات تقسيمى
      X (B) تشريح نبات

   X    (G) عامةجيولوجيا 
 X   x X  كيمياء عضوية

 مقدمة فى علوم الفضاء
 (G( )1فلك)

   X   

    X   (z)بيولوجيا جسم اإلنسان 
     X  (B) مورفولوجي نبات
  X     (G)بلورات ومعادن 

      X اهتززات وموجات وحرارة
    X  X (z)أنسجة وتقنية مجهرية 
   X    (G)صخور نارية ومتحولة 

    x   (G)صخور رسوبية 
 X X x x x x كهربية ومغناطيسية وبصريات هندسية

      X (z)حبليات 
      X (B)ارشجونيات وتطور نبات 

   X    (G)حفريات دقيقة 
 X   x X  (G)جيومورفولوجى 

   X    كيمياء غير عضوية 
    X   (z)علم الخلية وبيولوجيا جزيئية 

     X  (B)وجزيئية وراثة خلوية 
  X     (B)طحالب 

      X 1مقرر اختياري 

    X  X (G)علم الطبقات 
   X    باللغة االنجليزية  قراءات فى التخصص

    x   (z)علم الحشرات 
 X X x x x x 2مقرر اختياري 

      X (B)فطريات وبكتيريا وفيروسات 
      X (g)جيولوجيا تركيبية 

   X    (G)كبيرةحفريات 
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 X   x X  (Z)اجنة 
   X    (B) نبات فسيولوجيا

    X   3مقرر اختياري 
     X  (G)جيوفيزياء 

  X     كيمياء حيوية
      X (Z)وسلوك حيوان  تطور عضوي

    X  X (z)أحياء مائية وبيئة حيوان 
   X    4مقرر اختياري 

    x   (B)بيئة نباتية 
    X  X (G)مصر جيولوجيا 

    X  X (B)فلورة+تصنيف زهري
 

  لعلوم البيولوجيةتخصص ا ( اإلعدادى والثانوى) بكالوريوس فى اآلداب والتربية
 

 رؤية البرنامج: أوال
  قادر على التعلم الذاتى متفكر مهنى ممارس باحث العلوم البيولوجية إعداد معلم

 ثانيا رسالة البرنامج
فى إطار من  ةفى المحتوى المعرفى لتخصص العلوم البيولوجية وكذلك الجوانب االجتماعية والثقافية والتكنولوجية والوطنية والخلقية والجسدية والنفسي متكاملة نمية شاملةالطالب تينمى يسعى البرنامج إلى إعداد معلم 

  .والتكنولوجية وبمشاركة االسرة واألطراف المعنيةفلسفة المجتمع وطبيعة المرحلة العمرية والمستجدات التربوية 
 نواتج تعلم البرنامج: ثالثا

 المعارف 
 المختلفة بفروعه والجيولوجيا والنبات الحيوان علم تاريخ يتعرف . 
 وفروعه ومكوناته والجيولوجيا والنبات الحيوان علم بنية يحدد. 
 ووظائفه والجيولوجيا والنبات الحيوان علم طبيعة يصف. 
 والجيولوجيا، والنبات الحيوان علم أساسيات يميز  
 وتفسيرها والجيولوجيا والنبات الحيوان علم في البيانات تحليل أساليب يذكر. 
 والجيولوجيا والنبات الحيوان لعلم الحياتية التطبيقات يشرح. 
 والجيولوجيا والنبات الحيوان علم في باإلنجليزية والمفاهيم المصطلحات يتعرف 
 الكيمياء في االساسية المفاهيم يحدد 
 الفيزياء في األساسية المفاهيم يحدد  
 االحياء علم فروع بين التكامل اسس يصف  
 الحياة في االحياء تطبيقات يشرح  
 البيانية واألشكال الرسومات أسس يتعرف  
 األحياء علم في البحث أخالقيات يتعرف  
 األخرى والعلوم األحياء علم بين التكامل يحدد. 
  المهارات المهنية 
 العلمية واألساليب المناسبة الفنيات مستخدماً  تقريراً  ويعرض يصمم. 
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 المختلفة والجيولوجيا والنبات الحيوان علم موضوعات لمعالجة والبحث الدراسة طرق أنسب يختار. 
 والطوارئ األزمات حالة في سليمة بطريقة ويتصرف التجارب، إجراء في والسالمة األمن قواعد يطبق. 
 والجيولوجيا والنبات الحيوان علم في العلوم لتبسيط ونماذج وأدوات أجهزة يصمم. 
 والجيولوجيا والنبات الحيوان علم في المختلفة العلمية األجهزة يستخدم.  
 المستدامة التنمية يحقق بما البيئة؛ على الحفاظ في العلمية األساليب يستخدم. 
 والجيولوجيا والنبات الحيوان علم مجال في واالفتراضية الحقيقية: والمعامل واإلنترنت البرمجيات يستخدم. 
 مختلفة مجاالت في والنظريات الحقائق يطبق. 
 النتائج وتفسير البيانات وتحليل التجارب إجراء في التكنولوجيا يستخدم. 
 المهارات الذهنية 
 وغيرها البيانية المختلفة والرسومات باألشكال ويوضحها والحاالت الظواهر يفسر. 
 والجيولوجيا والنبات الحيوان علم فى المختلفة والتراكيب الظواهر يحلل. 
 علمية قضايا لمعالجة أفضلها ويختار المختلفة، العلمية الطرق يفسر. 
 ويفسرها المتاحة، واألدلة الشواهد ضوء في النوعية: والتجارب والرسومات والمعلومات البيانات يحلل. 
 ويفسرها المتاحة، واألدلة الشواهد ضوء في الكمية: والتجارب والرسومات والمعلومات البيانات يحلل. 
 المهارات العامة 
 المهنية التعلم مجتمعات في واالنخراط الذاتي، التعلم: بينها ومن المختلفة، أساليبها عبر المستمرة التنمية ضرورة قدري.  
 فريق ضمن بكفاءة يعمل  
 للتالميذ الشامل للنمو وداعمة آمنة، تعليمية بيئة إلنشاء األخرين، المصلحة وذوي األمور، وأولياء المدرسة، مجتمع في زمالئة مع بفاعلية يتواصل.  
 التعليم مهنة ضغوط مع بإيجابية يتعامل 
 أجنبية بلغة يتواصل  
 لها حلوالً  مقترحاً  للمجتمع، العامة القضايا بحث في يشارك. 

 
  لعلوم البيولوجيةتخصص ا ( اإلعدادى والثانوى) بكالوريوس فى اآلداب والتربية لبرنامجمصفوفة نواتج التعلم المستهدفة : رابعا

  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 
يتعرف  المقررات

تاريخ علم 
الحيوان 
والنبات 

والجيولوج
يا بفروعه 

 . المختلفة
 

 بنيةيحدد 
علم الحيوان 

والنبات 
والجيولوج

يا ومكوناته 
 .وفروعه

 

يصف 
طبيعة علم 

الحيوان 
والنبات 

والجيولوج
 .يا ووظائفه

 

يميز 
 أساسيات

علم الحيوان 
والنبات 

  والجيولوجيا،
 

 أساليبيذكر 
 تحليل

البيانات فى 
علم الحيوان 

والنبات 
 والجيولوجيا

 .وتفسيرها
 

يشرح 
التطبيقات 

لعلم  الحياتية
الحيوان 
والنبات 

 .والجيولوجيا
 

يتعرف 
المصطلحات 

والمفاهيم 
باإلنجليزية 

فى علم 
الحيوان 
والنبات 

والجيولوج
 يا
 

يحدد 
المفاهيم 

االساسية 
 فى الكيمياء

يحدد 
المفاهيم 

األساسية 
 فى الفيزياء

يصف 
اسس 

التكامل بين 
فروع علم 

 االحياء

يشرح 
 تطبيقات
 في االحياء
 الحياة

يتعرف 
أسس 

الرسومات 
واألشكال 

 البيانية

يتعرف 
أخالقيات 
البحث فى 

 علم األحياء

يحدد 
التكامل 

بين علم 
األحياء 
والعلوم 
 األخرى

 X X  x  x X   X X X X X (Z) 1الفقاريات 
بيولوجية جسم 

 (Z) االنسان
     X         

           X    (B) تشريح نبات
 جيولوجيا عامة

(G) 
   X           
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       X   X     1عامةكيمياء 
               (z) 2الفقاريات

تقنية + انسجة 
 (z) مجهرية

X X  x  x    X X X X X 

 مورفولوجي نبات
(B) 

     X         

 صخور رسوبية
(G) 

   X           

اهتززات 
 وموجات وحرارة

   X     X      

            X   (z) حبليات
 نبات تقسيمي

(B) 
X         X X X X X 

+ فيروسات
 (B)بكتيريا

X         X X X X X 

كهربية 
ومغناطيسية 

وبصريات 
 هندسية

        x      

+ علم الخلية 
 بيولوجيا جزيئية

(z) 

  X            

 فسيولوجيا النبات
1 (B) 

X   x  x    X X X X X 

فطريات 
وفسيولوجيا 
 (B) كائنات دقيقة

X     X    X X X X X 

صخور نارية 
 (G) ومتحولة

   X           

           X      2عامةكيمياء 
فسيولوجي 

 (z) حيوان
 X             

             X  (B) بيئة نباتية
           X    1مقرر اختياري 
             X  2مقرر اختياري 
 تشريح مقارن

(Z) 
 X             

قراءات فى 
باللغة  التخصص
 االنجليزية 

X x  x  x X   x x x x x 

         X      (z) اجنة
           X    3مقرر اختياري 

           X    (B) طحالب
فسيولوجيا 

 (B)  2النبات
   X           

             X  (G) جيوفيزياء
 علم الحشرات

(Z) 
 X             

+ ارشجونيات 
 (B) تطور نبات

    X          

            X   4مقرر اختياري 
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            X   5مقرر اختياري 
 حفريات وطبقات

(G) 
X X  x  x    x x x x x 

       X  X      كيمياء حيوية
 تطور عضوي

(Z) 
   X           

           X    6مقرر اختياري 
وراثة خلوية 

 (B)وجزيئية
X X  x  x    x x x x x 

+ طفيليات 
 (z)مناعة

     X         

تصنيف 
 (B)فلورة+زهري

   X           

 
 المهارات المهنية

 ويعرض يصمم المقررات
 ً ً  تقريرا  مستخدما
 المناسبة الفنيات

 .العلمية واألساليب
 
 

 طرق أنسب يختار
 والبحث الدراسة
 موضوعات لمعالجة

علم الحيوان 
والنبات 

 والجيولوجيا
 .المختلفة

 

 األمن قواعد يطبق
 في والسالمة

 التجارب، إجراء
 بطريقة ويتصرف

 حالة في سليمة
 .والطوارئ األزمات

 

 أجهزة يصمم
 ونماذج وأدوات
 في العلوم لتبسيط

علم الحيوان والنبات 
 .والجيولوجيا

 

يستخدم األجهزة 
 العلمية المختلفة فى

علم الحيوان والنبات 
 .والجيولوجيا

 األساليب يستخدم
 الحفاظ في العلمية

 بما البيئة؛ على
 التنمية يحقق

 .المستدامة
 

 البرمجيات يستخدم
: والمعامل واإلنترنت
 الحقيقية

 في واالفتراضية
علم الحيوان  مجال

والنبات 
 .والجيولوجيا

 

 الحقائق يطبق
والنظريات فى 
 .مجاالت مختلفة

 

 يستخدم
 في التكنولوجيا

 التجارب إجراء
 البيانات وتحليل
 .النتائج وتفسير

 

    X x  x  x (Z) 1الفقاريات 
 بيولوجية جسم االنسان

(Z) 
     X    

  X   x x    (B) تشريح نبات
 X     X    (G) جيولوجيا عامة

     X     1عامةكيمياء 
 X         (z) 2الفقاريات

 تقنية مجهرية+ انسجة 
(z) 

X X  x  x  X  

  X  X      (B) مورفولوجي نبات
      X    (G) صخور رسوبية

 X     X    اهتززات وموجات وحرارة
   X    X   (z) حبليات

  X       X (B) نبات تقسيمي
  X       X (B)بكتيريا+ فيروسات

كهربية ومغناطيسية 
 وبصريات هندسية

         

بيولوجيا + علم الخلية 
 (z) جزيئية

  X     X  

  X   x  x  x (B) 1 فسيولوجيا النبات
فطريات وفسيولوجيا 

 (B) كائنات دقيقة
X     X   X 

      X    (G) صخور نارية ومتحولة
  X    X      2عامةكيمياء 

        X  (z) فسيولوجي حيوان
 X       X  (B) بيئة نباتية

      X    1مقرر اختياري 
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  X      X  2مقرر اختياري 
        X  (Z) تشريح مقارن

باللغة  قراءات فى التخصص
 االنجليزية 

X x  x  x   X 

 X x  x      (z) اجنة
 X     X    3مقرر اختياري 

   X   X    (B) طحالب
   X   X    (B)  2فسيولوجيا النبات

   X     X  (G) جيوفيزياء

 X     x  x  (Z) علم الحشرات
 تطور نبات+ ارشجونيات 

(B) 
    X    X 

   X    X   4مقرر اختياري 

   X    X   5مقرر اختياري 

   X x  x  x X (G) حفريات وطبقات

    X      كيمياء حيوية

      X    (Z) تطور عضوي
      X    6مقرر اختياري 

 X x  x  x x  x (B)وراثة خلوية وجزيئية
 X         (z)مناعة+ طفيليات 

   X       (B)فلورة+تصنيف زهري
 

 المهارات الذهنية
الظواهر والحاالت  يفسر المقررات

ويوضحها باألشكال والرسومات 
 .المختلفة البيانية وغيرها

 

الظواهر والتراكيب المختلفة  يحلل
فى علم الحيوان والنبات 

 .والجيولوجيا
 

 المختلفة، يفسر الطرق العلمية
 قضايا لمعالجة أفضلها ويختار
 .علمية

 

والمعلومات  البيانات يحلل
 النوعية :والرسومات والتجارب

 واألدلة الشواهد ضوء في
 .ويفسرها المتاحة،

 

والمعلومات  البيانات يحلل
 في الكمية :والرسومات والتجارب

 المتاحة، واألدلة الشواهد ضوء
 .ويفسرها

 
   X  x (Z) 1الفقاريات 

   X   (Z) بيولوجية جسم االنسان
     X (B) تشريح نبات

     X (G) جيولوجيا عامة
     X 1عامةكيمياء 

 x  x   (z) 2الفقاريات
 X     (z) تقنية مجهرية+ انسجة 

   X   (B) مورفولوجي نبات
   X   (G) صخور رسوبية

   X   اهتززات وموجات وحرارة
 x  x   (z) حبليات

 X     (B) نبات تقسيمي
   X   (B)بكتيريا+ فيروسات

   X   كهربية ومغناطيسية وبصريات هندسية
   X   (z) بيولوجيا جزيئية+ علم الخلية 

  x  x  (B) 1 فسيولوجيا النبات
  X    (B) فطريات وفسيولوجيا كائنات دقيقة

    X  (G) صخور نارية ومتحولة
    X    2عامةكيمياء 
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    X  (z) فسيولوجي حيوان
 x  x   (B) بيئة نباتية

 X     1مقرر اختياري 
   X   2مقرر اختياري 
   X   (Z) تشريح مقارن

   X   باللغة االنجليزية  قراءات فى التخصص
  X  x x (z) اجنة

   X   3مقرر اختياري 
  X   X (B) طحالب

  X   X (B)  2فسيولوجيا النبات
  X   X (G) جيوفيزياء

  X  x x (Z) علم الحشرات
   X   (B) تطور نبات+ ارشجونيات 

  X   X 4مقرر اختياري 
  X   X 5مقرر اختياري 

  X   X (G) حفريات وطبقات
  X  x x كيمياء حيوية
    x  (Z) تطور عضوي

   X   6مقرر اختياري 
   X   (B)وراثة خلوية وجزيئية

    X  (z)مناعة+ طفيليات 
  x    (B)فلورة+تصنيف زهري

 
يقدر ضرورة التنمية المستمرة عبر  المقررات

: أساليبها المختلفة، ومن بينها
التعلم الذاتي، واالنخراط في 

 .مجتمعات التعلم المهنية

عمل بكفاءة ي
 ضمن فريق

يتواصل بفاعلية مع زمالئة في مجتمع 
المدرسة، وأولياء األمور، وذوي المصلحة 
األخرين، إلنشاء بيئة تعليمية آمنة، وداعمة 

 .الشامل للتالميذللنمو 

يتعامل بإيجابية مع 
 ضغوط مهنة التعليم

 

يشارك في بحث القضايا  يتواصل بلغة أجنبية
العامة للمجتمع، مقترحاً 

 .حلوالً لها

      X (Z) 1الفقاريات 
 X X  X   (Z) بيولوجية جسم االنسان

    X   (B) تشريح نبات
  x     (G) جيولوجيا عامة

  X     1عامةكيمياء 
    X   (z) 2الفقاريات

  X    x (z) تقنية مجهرية+ انسجة 
 X   x   (B) مورفولوجي نبات

       (G) صخور رسوبية
   x    اهتززات وموجات وحرارة

     X  (z) حبليات
     X  (B) نبات تقسيمي

      X (B)بكتيريا+ فيروسات
كهربية ومغناطيسية وبصريات 

 هندسية
  X X  X 

 بيولوجيا جزيئية+ علم الخلية 
(z) 

  X    

  x     (B) 1 فسيولوجيا النبات
 فطريات وفسيولوجيا كائنات دقيقة

(B) 
    X  

    X   (G) صخور نارية ومتحولة



222 
 

  X    x   2عامةكيمياء 
 X   x   (z) فسيولوجي حيوان

       (B) بيئة نباتية
   x    1مقرر اختياري 

     X  2اختياري مقرر 
     X  (Z) تشريح مقارن

باللغة  قراءات فى التخصص
 االنجليزية 

X      

 X X  X   (z) اجنة
    X   3مقرر اختياري 

  x     (B) طحالب
  X     (B)  2فسيولوجيا النبات

    X   (G) جيوفيزياء
  X    x (Z) علم الحشرات
 X   x   (B) تطور نبات+ ارشجونيات 

       4مقرر اختياري 
   x    5مقرر اختياري 

     X  (G) حفريات وطبقات
     X  كيمياء حيوية
      X (Z) تطور عضوي

 X X  X   6مقرر اختياري 
    X   (B)وراثة خلوية وجزيئية

  x     (z)مناعة+ طفيليات 
  X     (B)فلورة+تصنيف زهري

 
  لرياضياتتخصص ا ( اإلعدادى والثانوى) والتربيةبكالوريوس فى اآلداب  برنامج

 
 رؤية البرنامج: أوال

  قادر على التعلم الذاتى ممارس باحث يمتفكر مهن للرياضيات إعداد معلم
 ثانيا رسالة البرنامج

فى إطار من فلسفة المجتمع وطبيعة  الجوانب االجتماعية والثقافية والتكنولوجية والوطنية والخلقية والجسدية والنفسيةفى المحتوى المعرفى الرياضيات وكذلك  متكاملة نمية شاملةالطالب تينمى يسعى البرنامج إلى إعداد معلم 
  .المرحلة العمرية والمستجدات التربوية والتكنولوجية وبمشاركة االسرة واألطراف المعنية

 نواتج تعلم البرنامج: ثالثا
 المعارف 
 المختلفة وفلسفته بفروعه الرياضيات علم تاريخ يحدد . 
 المختلفة ومكوناته بفروعه الرياضيات علم بنية يتعرف. 
 المختلفة بفروعه الرياضيات علم طبيعة يذكر. 
 وحدته يحقق بما الرياضيات فروع بين التكامل يصف. 
 الرياضيات فروع في وتفسيرها البيانات تحليل أساليب يعدد. 
 الرياضيات لعلم الحياتية التطبيقات يشرح. 
 الرياضيات علم فروع في باإلنجليزية والمفاهيم المصطلحات يتعرف. 
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 الجبر علم في االساسية ونظريات ومهارات مفاهيم يحدد. 
 الهندسة علم في االساسية ونظريات ومهارات مفاهيم يحدد  
 والحسبان واالستاتيكا الحسبان علم في االساسية ونظريات ومهارات مفاهيم يحدد. 
 الرياضيات علم أخالقيات يحدد  
 االلي الحاسب علم في االساسية ونظريات ومهارات مفاهيم يحدد. 
 واألحياء والكيمياء الفيزياء علوم في االساسية المفاهيم يشرح 
  المهارات المهنية 
 العلمية واألساليب المناسبة والفنيات الرياضية المعادات مستخدماً  تقريراً  ويعرض يصمم.  
 المختلفة الرياضيات موضوعات لمعالجة والبحث الدراسة طرق أنسب يختار. 
 المختلفة االستنتاجات إجراء في الرياضيات قواعد يطبق. 
 الرياضيات علم لتبسيط وأدوات نماذج يصمم. 
 والمعامل واإلنترنت البرمجيات يستخدم 
 اتالرياضي مجال في واالفتراضية الحقيقية: والمعامل واإلنترنت البرمجيات يستخدم.  
 مختلفة مجاالت في الرياضية والنظريات الحقائق يطبق. 
 النتائج وتفسير البيانات وتحليل المختلفة المسائل حل في التكنولوجيا يستخدم. 
 الفيزيائية المشكالت وحل الطبيعية الظواهر تفسير في الرياضية القوانين يستخدم. 
 النتائج وتفسير البيانات وتحليل المختلفة المسائل حل في التكنولوجيا يستخدم.  
 المختلفة الرياضية العلوم في النظريات باستخدام التطبيقات بعض حل يستنتج. 
 مختلفة وحياتية فيزيائية مشكالت في القوانين يطبق.  
 المختلفة والمشكالت المسائل لحل الرياضية المفاهيم يطبق. 
 الكونية بالظواهر ويربطها القوانين بعض يستخدم. 
 الذهنية المهارات 
 الصحيحة بالكتابة ويوضحها الرياضية والقوانين المعادالت يفسر. 
 المختلفة الرياضيات علم فروع فى المختلفة والمبادئ القوانين يحلل. 
 الرياضيات قضايا لمعالجة أفضلها ويختار المختلفة، العلمية الطرق يفسر. 
 ويفسرها المتاحة، واألدلة الشواهد ضوء في والظواهر والمعادالت والمعلومات البيانات يحلل. 
 الكونية بالظواهر وربطها الفيزيائية القوانين بعض يستنتج. 
 المختلفة الرياضية المفاهيم بين يربط. 
 الرياضيات في والعلمي المنطقي التفكير يمارس. 
 بالنظريات الخاصة والمسائل النظريات بعض يبرهن. 
 جديدة نتائج الستنتاج النظريات من المستخلصة النتائج بين يربط.  
 والقوانين المعادالت بعض صحة يبرهن.  
 المختلفة الرياضية المشكالت لحل المناسبة الصيغة يختار. 
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 ممكنا ذلك كان كلما أخرى إلى صيغة من المشكالت يترجم. 
 المختلفة الرياضية المفاهيم بين يربط  
 وقوانين مفاهيم من المختلفة المصطلحات يفسر 
  العامةالمهارات 
 فريق ضمن بكفاءة يعمل  
 المعلومات عن والبحث للتواصل التكنولوجية، والوسائط الشخصية قدراته يستخدم  
 بالسياق المفردات معاني يستنتج.  
 التعليم مهنة ضغوط مع بإيجابية يتعامل 
 أجنبية بلغة يتواصل  
 لها حلوالً  مقترحاً  للمجتمع، العامة القضايا بحث في يشارك. 
 

  لرياضياتتخصص ا ( اإلعدادى والثانوى) بكالوريوس فى اآلداب والتربية لبرنامجمصفوفة نواتج التعلم المستهدفة : رابعا
  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 
تاريخ يحدد  المقررات

علم 
الرياضيات 

بفروعه 
وفلسفته 
 . المختلفة

 

 بنيةيتعرف 
علم 

الرياضيات 
بفروعه 

ومكوناته 
 .المختلفة

 

طبيعة يذكر 
علم 

الرياضيات 
بفروعه 
 .المختلفة

 

يصف 
 التكامل بين

 فروع
الرياضيات 

 يحقق بما
 .وحدته

 

 أساليبيعدد 
 تحليل

 البيانات
وتفسيرها 
فى فروع 
 .الرياضيات

 

يشرح 
 التطبيقات
الحياتية 

لعلم 
 .الرياضيات

 

يتعرف 
المصطلحات 

والمفاهيم 
باإلنجليزية 
فى فروع 

علم 
 .الرياضيات

 

 مفاهيميحدد 
رات مهاو

 ونظريات
 االساسية

 علم في
 الجبر

 مفاهيميحدد 
رات مهاو

 ونظريات
 االساسية

 علم في
 الهندسة

 مفاهيميحدد 
رات مهاو

 ونظريات
 االساسية

 علم في
الحسبان 

واالستاتيكا 
 والحسبان

 مفاهيميميز 
رات مهاو

 ونظريات
 االساسية

 علم في
 اإلخصاء

يحدد 
أخالقيات 

 علم
 الرياضيات

 مفاهيميحدد 
رات مهاو

 ونظريات
 االساسية

 علم في
الحاسب 

 االلى

يشرح 
المفاهيم 

االساسية 
فى علوم 
الفيزياء 

والكيمياء 
 واألحياء

   X  X    X   X  X ( 1)الحسبان 
      X X X  X     جبر

   X  X  X   X X  X  (1)ديناميكا 
     X  X  X   X  X (1)استاتيكا 
     X  X       X (2)حسبان 
     X  X     X   ( 2)ديناميكا 
     X   X   X    ( 2)استاتيكا 

      X         هندسة تحليلية 
خواص مادة 

 وحرارة
             X 

     X   X     X  (3)حسبان 
مقدمة في 

نظرية  العدد 
 والمنطق 

  X  X  X        

كهربية  
ومغناطيسية 
 وتيار متردد

             X 

مقدمة في 
 االحصاء

X  X        X    

فلسفة وتاريخ 
 الرياضيات 

X  X            

            X X  نظرية الزمر
ى قراءات ف

التخصص 
      X        
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  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 
تاريخ يحدد  المقررات

علم 
الرياضيات 

بفروعه 
وفلسفته 
 . المختلفة

 

 بنيةيتعرف 
علم 

الرياضيات 
بفروعه 

ومكوناته 
 .المختلفة

 

طبيعة يذكر 
علم 

الرياضيات 
بفروعه 
 .المختلفة

 

يصف 
 التكامل بين

 فروع
الرياضيات 

 يحقق بما
 .وحدته

 

 أساليبيعدد 
 تحليل

 البيانات
وتفسيرها 
فى فروع 
 .الرياضيات

 

يشرح 
 التطبيقات
الحياتية 

لعلم 
 .الرياضيات

 

يتعرف 
المصطلحات 

والمفاهيم 
باإلنجليزية 
فى فروع 

علم 
 .الرياضيات

 

 مفاهيميحدد 
رات مهاو

 ونظريات
 االساسية

 علم في
 الجبر

 مفاهيميحدد 
رات مهاو

 ونظريات
 االساسية

 علم في
 الهندسة

 مفاهيميحدد 
رات مهاو

 ونظريات
 االساسية

 علم في
الحسبان 

واالستاتيكا 
 والحسبان

 مفاهيميميز 
رات مهاو

 ونظريات
 االساسية

 علم في
 اإلخصاء

يحدد 
أخالقيات 

 علم
 الرياضيات

 مفاهيميحدد 
رات مهاو

 ونظريات
 االساسية

 علم في
الحاسب 

 االلى

يشرح 
المفاهيم 

االساسية 
فى علوم 
الفيزياء 

والكيمياء 
 واألحياء

باللغة 
 اإلنجليزية

  X X   X       X X تحليل حقيقي 
  X    X   X X     هندسة تحليلية 

           X X  X تحليل عددي
       X  X X X    توبولوجي

      X  X  X   X  هندسة فراغية
معادالت 
 تفاضلية

X X  X X         X 

 X              كيمياء فيزيائية
مقرر اختياري 

1 
  X       X X    

            X X X جبر خطي
ديناميكا 
 تحليلية 

    X   X  X     

          X X X X  موائع
برمجيات 
للتطبيقات 
الرياضية 

 واالحصائية

 X         X X X  

مقرر اختياري 
2 

          X  X X 

مقرر اختياري 
3 

     X  X       

نظريات 
الحلقات 
 والحقول 

X X X X           

           X X X  بحوث العمليات
            X X X االحتماالت 

مقرر اختياري 
4 

  X X X          

مقرر اختياري 
5 

    X X X        

       X X       تحليل دالي
     X          ميكانيكا الكم

اختياري مقرر 
6 

      X  X      

        X X X    X تحليل مركب
مقرر اختياري 

1 
X   X  X         

 X              كيمياء عامة
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  (المهارات المهنية ) نواتج التعلم المستهدفة 
 يصمم المقررات

 ويعرض
 ً  تقريرا

 ً  مستخدما
المعادات 
الرياضية 
 والفنيات
 المناسبة

 واألساليب
 .العلمية

 أنسب يختار
 طرق

 الدراسة
 والبحث
 لمعالجة

 موضوعات
الرياضيات 

 .المختلفة
 

 قواعد يطبق
الرياضيات 

 إجراء في
االستنتاجات 

 .المختلفة
 

 يصمم
 نماذج

 وأدوات
لتبسيط علم 
 .الرياضيات

 

 يستخدم
 البرمجيات
 واإلنترنت
 :والمعامل

 يستخدم
 البرمجيات
 واإلنترنت
: والمعامل
 الحقيقية

 واالفتراضية
 مجال في

 .الرياضيات

 يطبق
 الحقائق

والنظريات 
الرياضية 

فى مجاالت 
 .مختلفة

 

 يستخدم
 التكنولوجيا

حل  في
المسائل 
المختلفة 

 وتحليل
 البيانات
 وتفسير
 .النتائج

 

 يستخدم
 القوانين

 الرياضية
 تفسير فى

 الظواهر
 و الطبيعية

 حل
 المشكالت
 الفيزيائية

 

 يستخدم
 التكنولوجيا

حل  في
المسائل 
المختلفة 

 وتحليل
 البيانات
 وتفسير
 .النتائج

 حل يستنتج
 بعض

 التطبيقات
 باستخدام
 النظريات

 العلوم في
 الرياضية
 المختلفة

 يطبق
 في قوانينال

 مشكالت
 فيزيائية
 وحياتية
 مختلفة

 يطبق
 المفاهيم

 الرياضية
 لحل

 المسائل
 والمشكالت

 المختلف

 يستخدم
 بعض

 القوانين
 ربطهايو

 بالظواهر
 الكونية

   X  X    X   X  X ( 1)الحسبان 
      X X X  X     جبر

   X  X  X   X X  X  (1)ديناميكا 
     X  X  X   X  X (1)استاتيكا 
     X  X       X (2)حسبان 
     X  X     X   ( 2)ديناميكا 
     X   X   X    ( 2)استاتيكا 

      X         هندسة تحليلية 
خواص مادة 

 وحرارة
             X 

     X   X     X  (3)حسبان 
مقدمة في 

نظرية  العدد 
 والمنطق 

  X  X  X        

كهربية  
ومغناطيسية 
 وتيار متردد

             X 

مقدمة في 
 االحصاء

X  X        X    

فلسفة وتاريخ 
 الرياضيات 

X  X            

            X X  نظرية الزمر
ى قراءات ف

التخصص 
باللغة 

 اإلنجليزية

      X        

  X X   X       X X تحليل حقيقي 
  X    X   X X     هندسة تحليلية 

           X X  X تحليل عددي
       X  X X X    توبولوجي

      X  X  X   X  هندسة فراغية
معادالت 
 تفاضلية

X X  X X         X 

 X              كيمياء فيزيائية
مقرر اختياري 

1 
  X       X X    

            X X X جبر خطي
ديناميكا 
 تحليلية 

    X   X  X     
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          X X X X  موائع
برمجيات 
للتطبيقات 
الرياضية 

 واالحصائية

 X         X X X  

مقرر اختياري 
2 

          X  X X 

مقرر اختياري 
3 

     X  X       

نظريات 
الحلقات 
 والحقول 

X X X X           

           X X X  بحوث العمليات
            X X X االحتماالت 

مقرر اختياري 
4 

  X X X          

مقرر اختياري 
5 

    X X X        

       X X       تحليل دالي
     X          الكمميكانيكا 

مقرر اختياري 
6 

      X  X      

        X X X    X تحليل مركب
مقرر اختياري 

1 
X   X  X         

 X              كيمياء عامة
 

  (المهارات الذهنية ) نواتج التعلم المستهدفة 
 يفسر المقررات

المعادالت 
والقوانين 
الرياضية 

ويوضحها 
بالكتابة 

 .الصحيحة
 

 يحلل
القوانين 

والمبادئ 
المختلفة فى 

فروع علم 
الرياضيات 

 .المختلفة
 

يفسر 
الطرق 
 العلمية

 المختلفة،
 ويختار
 أفضلها
 لمعالجة

 قضايا
 .الرياضيات

 

 يحلل
 البيانات

والمعلومات 
والمعادالت 

 والظواهر
 ضوء في

 الشواهد
 واألدلة

 المتاحة،
 .ويفسرها

 

 يستنتج
 بعض

 القوانين
 الفيزيائية
 وربطها

 بالظواهر
 .الكونية

 

 بين يربط
 المفاهيم

 الرياضية
 .المختلفة

 

 يمارس
 التفكير

 المنطقي
 في والعلمي

 .الرياضيات
 

 يبرهن
 بعض

 النظريات
 والمسائل
 الخاصة

 بالنظريات

 بين يربط
 النتائج

 المستخلصة
 من

 النظريات
 الستنتاج

 جديدة نتائج

 يبرهن
 صحة
 بعض

 المعادالت
 والقوانين

 يختار
 الصيغة

 المناسبة
 لحل

 المشكالت
 الرياضية
 المختلفة

 يترجم
 المشكالت

 صيغة من
 أخرى إلى
 كان كلما
 ممكنا ذلك

 بين يربط
 المفاهيم

 الرياضية
 المختلفة

 يفسر
 المصطلحات

 المختلفة
 مفاهيم من

 وقوانين

   X  X    X   X  X ( 1)الحسبان 
      X X X  X     جبر

   X  X  X   X X  X  (1)ديناميكا 
     X  X  X   X  X (1)استاتيكا 
     X  X       X (2)حسبان 
     X  X     X   ( 2)ديناميكا 
     X   X   X    ( 2)استاتيكا 

      X         هندسة تحليلية 
خواص مادة 

 وحرارة
             X 

     X   X     X  (3)حسبان 
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مقدمة في 
نظرية  العدد 

 والمنطق 

  X  X  X        

كهربية  
ومغناطيسية 
 وتيار متردد

             X 

مقدمة في 
 االحصاء

X  X        X    

فلسفة وتاريخ 
 الرياضيات 

X  X            

            X X  نظرية الزمر
ى قراءات ف

التخصص 
باللغة 

 اإلنجليزية

      X        

  X X   X       X X تحليل حقيقي 
  X    X   X X     هندسة تحليلية 

           X X  X تحليل عددي
       X  X X X    توبولوجي

      X  X  X   X  هندسة فراغية
معادالت 
 تفاضلية

X X  X X         X 

 X              كيمياء فيزيائية
مقرر اختياري 

1 
  X       X X    

            X X X جبر خطي
ديناميكا 
 تحليلية 

    X   X  X     

          X X X X  موائع
برمجيات 
للتطبيقات 
الرياضية 

 واالحصائية

 X         X X X  

مقرر اختياري 
2 

          X  X X 

مقرر اختياري 
3 

     X  X       

نظريات 
الحلقات 
 والحقول 

X X X X           

           X X X  بحوث العمليات
            X X X االحتماالت 

مقرر اختياري 
4 

  X X X          

مقرر اختياري 
5 

    X X X        

       X X       تحليل دالي
     X          ميكانيكا الكم

اختياري مقرر 
6 

      X  X      

        X X X    X تحليل مركب
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مقرر اختياري 
1 

X   X  X         

 X              كيمياء عامة
 

 المهارات العامة
ستخدم قدراته الشخصية ي عمل بكفاءة ضمن فريقي المقررات

والوسائط التكنولوجية، 
للتواصل والبحث عن 

 المعلومات

 المفردات معاني يستنتج
 .بالسياق

يتعامل بإيجابية مع ضغوط 
 مهنة التعليم

 

يشارك في بحث القضايا العامة  يتواصل بلغة أجنبية
 .للمجتمع، مقترحاً حلوالً لها

    X X X ( 1)الحسبان 
 X   X  X جبر

   X X X  (1)ديناميكا 
 X X X    (1)استاتيكا 
    X X X (2)حسبان 
    X X X ( 2)ديناميكا 
   X X X  ( 2)استاتيكا 

  X X X   هندسة تحليلية 
 X X X    خواص مادة وحرارة

    X X X (3)حسبان 
 X   X  X مقدمة في نظرية  العدد والمنطق 

   X X X  كهربية ومغناطيسية وتيار متردد 
 X X X    مقدمة في االحصاء

    X X X فلسفة وتاريخ الرياضيات 
    X X X نظرية الزمر

ى التخصص باللغة قراءات ف
 اإلنجليزية

 X X X   

  X X X   تحليل حقيقي 
 X X X    هندسة تحليلية 

    X X X تحليل عددي
 X   X  X توبولوجي

   X X X  هندسة فراغية
 X X X    معادالت تفاضلية

    X X X كيمياء فيزيائية
    X X X 1مقرر اختياري 

   X X X  جبر خطي
  X X X   ديناميكا تحليلية 

 X X X    موائع
برمجيات للتطبيقات الرياضية 

 واالحصائية
X X X    

 X   X  X 2مقرر اختياري 
   X X X  3مقرر اختياري 

 X X X    نظريات الحلقات والحقول 
    X X X بحوث العمليات

    X X X االحتماالت 
   X X X  4مقرر اختياري 
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  X X X   5اختياري مقرر 
 X X X    تحليل دالي

    X X X ميكانيكا الكم
 X   X  X 6مقرر اختياري 

   X X X  تحليل مركب
 X X X    1مقرر اختياري 

    X X X كيمياء عامة
 

 لفيزياءتخصص ا ( اإلعدادى والثانوى) بكالوريوس فى اآلداب والتربية برنامج
 رؤية البرنامج: أوال

  قادر على التعلم الذاتى متفكر مهنى ممارس باحث لتعليم الفيزياء معلمإعداد 
 ثانيا رسالة البرنامج

فى إطار من فلسفة المجتمع  والجسدية والنفسيةفى المحتوى المعرفى لتخصص الفيزياء وكذلك الجوانب االجتماعية والثقافية والتكنولوجية والوطنية والخلقية  متكاملة نمية شاملةالطالب تينمى يسعى البرنامج إلى إعداد معلم 
  .وطبيعة المرحلة العمرية والمستجدات التربوية والتكنولوجية وبمشاركة االسرة واألطراف المعنية

 نواتج تعلم البرنامج: ثالثا
 المعارف 
 الفيزياء علم تاريخ يحدد . 
 الفيزياء علم بنية يحدد. 
 الفيزياء علم طبيعة يتعرف. 
 المختلفة بفروعه الفيزياء علم تأساسيا يذكر 
 الفيزياء في وتفسيرها البيانات تحليل أساليب يصف. 
 الفيزياء في باإلنجليزية والمفاهيم المصطلحات يتعرف 
 الكيمياء علم في االساسية المفاهيم يحدد  
 الرياضيات أساسيات يذكر األحياء في األساسية المفاهيم يتعرف  
 الفيزياء علم فروع بين التكامل اسس يصف  
 الحياة في الفيزياء تطبيقات يشرح  
 الفيزيائية المشكالت حل أسس يتعرف  
 الفيزياء علم في البحث أخالقيات يتعرف  
 األخرى والعلوم الفيزياء علم بين التكامل يحدد 
 المهارات المهنية 
 العلمية واألساليب المناسبة الفنيات مستخدماً  تقريراً  ويعرض يصمم. 
 المختلفة الفيزياء موضوعات لمعالجة والبحث الدراسة طرق أنسب يختار. 
 والطوارئ األزمات حالة في سليمة بطريقة ويتصرف التجارب، إجراء في والسالمة األمن قواعد يطبق.  
 الفيزياء مجال في العلوم لتبسيط ونماذج وأدوات أجهزة يصمم. 
 المستدامة التنمية يحقق بما البيئة؛ على الحفاظ في العلمية األساليب يستخدم. 
 الفيزياء مجال في واالفتراضية الحقيقية: والمعامل واإلنترنت البرمجيات يستخدم. 
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 مختلفة مجاالت في والنظريات الحقائق يطبق 
 النتائج وتفسير البيانات وتحليل التجارب إجراء في التكنولوجيا يستخدم 
 المهارات الذهنية 
 المختلفة البيانية باألشكال ويوضحها والمعادالت المختلفة القوانين يفسر. 
 المختلفة بفروعه به المرتبطة والعلوم الفيزياء علم في المختلفة والقوانين النظريات يحلل. 
 علمية قضايا لمعالجة أفضلها ويختار المختلفة، العلمية الطرق يفسر.  
 ويفسرها المتاحة، واألدلة الشواهد ضوء في النوعية: والمعلومات البيانات يحلل.  
 ويفسرها المتاحة، واألدلة الشواهد ضوء في الكمية: والمعلومات البيانات يحلل. 
 المهارات العامة 
 المهنية التعلم مجتمعات في واالنخراط الذاتي، التعلم: بينها ومن المختلفة، أساليبها عبر المستمرة التنمية ضرورة يقدر.  
 فريق ضمن بكفاءة يعمل  
 للتالميذ الشامل للنمو وداعمة آمنة، تعليمية بيئة إلنشاء األخرين، المصلحة وذوي األمور، وأولياء المدرسة، مجتمع في زمالئة مع بفاعلية يتواصل. 
 التعليم مهنة ضغوط مع بإيجابية يتعامل 
 أجنبية بلغة يتواصل  
 لها حلوالً  مقترحاً  للمجتمع، العامة القضايا بحث في يشارك. 

 
  لفيزياءتخصص ا ( اإلعدادى والثانوى) بكالوريوس فى اآلداب والتربية لبرنامجمصفوفة نواتج التعلم المستهدفة : رابعا

  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 
تاريخ يحدد  المقررات

علم 
 . الفيزياء

 

 بنيةيحدد 
علم 

 .الفيزياء
 

يتعرف 
طبيعة علم 

 .الفيزياء
 

يذكر 
أساسيات 

علم 
الفيزياء 
بفروعه 
 المختلفة

 

يصف 
 أساليب
 تحليل

 البيانات
وتفسيرها 
 .فى الفيزياء

 

يتعرف 
المصطلحات 

والمفاهيم 
باإلنجليزية 
 فى الفيزياء

 

يحدد 
المفاهيم 

االساسية 
فى علم 
 الكيمياء

يتعرف 
المفاهيم 

األساسية 
 فى األحياء

يذكر 
أساسيات 
 الرياضيات

يصف 
اسس 

التكامل بين 
فروع علم 

 الفيزياء

يشرح 
 تطبيقات
 في الفيزياء

 الحياة

يتعرف 
أسس حل 
المشكالت 
 الفيزيائية

يتعرف 
أخالقيات 
البحث فى 

علم 
 الفيزياء

يحدد 
التكامل بين 

علم 
الفيزياء 
والعلوم 
 األخرى

     X X  X X     X خواص مادة
         X      حراره

 X    X    X X X X   كيمياء عامة 
 X      X  X X X X   جبر 

             X  (1)كهرومغناطيسية
       X X   X   X بصريات هندسية
               أسس علم النبات

      X         استاتيكا ومتجهات
     X  X    X    ديناميكا حرارية

      X X       X بصريات فيزيائية
        X       تفاضل وتكامل
               كيمياء عضوية

 X X        X X X X  اهتزازات وموجات
     X  X      X  تيار متردد

معادالت تفاضلية 
 ودوال خاصة 

        X      
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      X         إحتماالت وإحصاء
فيزياء فلكية 

 وأرصاد جوية
 X             

     X   X      X إلكترونيات
 X  X   X     X X X X فيزياء إحصائية

فيزياء ذرية 
 وأطياف

 X X X X     X X X X X 

      X        X ديناميكا تحليلية
      X   X      (1)ميكانيكا الكم 
     X   X      X فيزياء نووية

النظرية النسبية 
 الخاصة

X              

             X  فيزياء جوامد
 X        X X X X   فيزياء الليزر  
     X X     X    1مقرر اختياري 
 X        X X X X   2مقرر اختياري 

       X        سس علم الحيوانأ
       X        جيولوجية عامة
             X  ديناميكا كهربية

فى  قراءات
اللغة ب التخصص 
 اإلنجليزية 

X  X    X         

        X       كيمياء فيزيائية
         X      3مقرر اختياري 
     X      X    4مقرر اختياري 

 
 المهارات المهنية

 ويعرض يصمم المقررات
 ً ً  تقريرا  مستخدما
 المناسبة الفنيات

 .العلمية واألساليب
 

 طرق أنسب يختار
 والبحث الدراسة
 موضوعات لمعالجة

 .الفيزياء المختلفة
 

 األمن قواعد يطبق
 إجراء في والسالمة
 ويتصرف التجارب،

 في سليمة بطريقة
 األزمات حالة

 .والطوارئ

 وأدوات أجهزة يصمم
 لتبسيط ونماذج
 مجال في العلوم

 .الفيزياء
 

 األساليب يستخدم
 الحفاظ في العلمية

 يحقق بما البيئة؛ على
 .المستدامة التنمية

 

 البرمجيات يستخدم
: والمعامل واإلنترنت
 واالفتراضية الحقيقية

 .الفيزياء مجال في
 

 الحقائق يطبق
والنظريات فى 
 مجاالت مختلفة

 

 التكنولوجيا يستخدم
 التجارب إجراء في

 البيانات وتحليل
 النتائج وتفسير

 X     X  X خواص مادة
       X  حراره

  X    X   كيمياء عامة 
   X X   X   جبر 

 X       X (1)كهرومغناطيسية
    X     بصريات هندسية
 X    X  X  أسس علم النبات

 X     X  X استاتيكا ومتجهات
       X  ديناميكا حرارية

  X    X   بصريات فيزيائية
   X X   X   تفاضل وتكامل

 X       X عضويةكيمياء 
    X     اهتزازات وموجات

 X    X  X  تيار متردد
         معادالت تفاضلية ودوال خاصة 
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 X     X  X إحتماالت وإحصاء
       X  فيزياء فلكية وأرصاد جوية

  X    X   إلكترونيات
   X X   X   فيزياء إحصائية

 X       X فيزياء ذرية وأطياف
    X     تحليليةديناميكا 

 X    X  X  (1)ميكانيكا الكم 
 X     X  X فيزياء نووية

       X  النظرية النسبية الخاصة
  X    X   فيزياء جوامد

   X X   X   فيزياء الليزر  
 X       X 1مقرر اختياري 
    X     2مقرر اختياري 

 X    X  X  سس علم الحيوانأ
  X    X   جيولوجية عامة
   X X   X   ديناميكا كهربية

اللغة ب فى التخصص  قراءات
 اإلنجليزية 

X       X 

    X     كيمياء فيزيائية
 X    X  X  3مقرر اختياري 
    X   X  4مقرر اختياري 

 
 المهارات الذهنية

القوانين المختلفة  يفسر المقررات
ويوضحها باألشكال  والمعادالت 

 .البيانية المختلفة

النظريات والقوانين  يحلل
المختلفة فى علم الفيزياء 

بفروعه والعلوم المرتبطة به 
 .المختلفة

 

 المختلفة، يفسر الطرق العلمية
 قضايا لمعالجة أفضلها ويختار
 .علمية

 :والمعلومات البيانات يحلل
 واألدلة الشواهد ضوء في النوعية
 .فسرهاوي المتاحة،

 الكمية :والمعلومات البيانات يحلل
 واألدلة الشواهد ضوء في

 .ويفسرها المتاحة،

 X X X X X خواص مادة
    X  حراره

   X   كيمياء عامة 
     X جبر 

 X     (1)كهرومغناطيسية
  X    بصريات هندسية
  X    أسس علم النبات

   X   استاتيكا ومتجهات
  X  X  ديناميكا حرارية

     X بصريات فيزيائية
 X    X تفاضل وتكامل
 X     كيمياء عضوية

 X     اهتزازات وموجات
  X  X  تيار متردد

 X X X X X معادالت تفاضلية ودوال خاصة 
    X  إحتماالت وإحصاء

   X   فيزياء فلكية وأرصاد جوية
     X إلكترونيات

 X     فيزياء إحصائية
  X    ذرية وأطياففيزياء 
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  X    ديناميكا تحليلية
   X   (1)ميكانيكا الكم 
  X  X  فيزياء نووية

     X النظرية النسبية الخاصة
 X    X فيزياء جوامد

 X     فيزياء الليزر  
 X     1مقرر اختياري 
  X  X  2مقرر اختياري 

 X X X X X سس علم الحيوانأ
    X  جيولوجية عامة
   X   ديناميكا كهربية

     X اإلنجليزية اللغة ب فى التخصص  قراءات
 X     كيمياء فيزيائية
  X    3مقرر اختياري 
  X    4مقرر اختياري 

 
يقدر ضرورة التنمية  المقررات

المستمرة عبر أساليبها 
التعلم : المختلفة، ومن بينها

الذاتي، واالنخراط في 
 .المهنيةمجتمعات التعلم 

يتواصل بفاعلية مع زمالئة  عمل بكفاءة ضمن فريقي
في مجتمع المدرسة، وأولياء 

األمور، وذوي المصلحة 
األخرين، إلنشاء بيئة تعليمية 
آمنة، وداعمة للنمو الشامل 

 .للتالميذ

يتعامل بإيجابية مع ضغوط 
 مهنة التعليم

 

يشارك في بحث القضايا  يتواصل بلغة أجنبية
للمجتمع، مقترحاً العامة 

 .حلوالً لها

  X X X X X خواص مادة
     X  حراره

    X   كيمياء عامة 
 X X X X X X جبر 

    X   (1)كهرومغناطيسية
   X    بصريات هندسية
     X  أسس علم النبات

 X      استاتيكا ومتجهات
  X     ديناميكا حرارية

  X    X بصريات فيزيائية
   X   X وتكاملتفاضل 

  X  X   كيمياء عضوية
     X  اهتزازات وموجات

 X    X  تيار متردد
 X      معادالت تفاضلية ودوال خاصة 

 X      إحتماالت وإحصاء
  X  X   فيزياء فلكية وأرصاد جوية

     X  إلكترونيات
    X   فيزياء إحصائية

 X X X X X X فيزياء ذرية وأطياف
    X   ديناميكا تحليلية

   X    (1)ميكانيكا الكم 
     X  فيزياء نووية

 X      النظرية النسبية الخاصة
  X     فيزياء جوامد

  X    X فيزياء الليزر  
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   X   X 1مقرر اختياري 
  X  X   2مقرر اختياري 

     X  سس علم الحيوانأ
 X    X  جيولوجية عامة

 X      كهربيةديناميكا 
 X      اإلنجليزية اللغة ب فى التخصص  قراءات

  X  X   كيمياء فيزيائية
     X  3مقرر اختياري 
     X  4مقرر اختياري 

 
  اإلنجليزية وآدابها اللغة تخصص  (اإلبتدائى)اآلداب و التربية فى ليسانس البرنامج 

 رؤية البرنامج: أوال
 إعداد معلم للغة اإلنجليزية وآدابها متفكر مهنى ممارس باحث قادر على التعلم الذاتى 

 ثانيا رسالة البرنامج
وطنية والخلقية والجسدية والنفسية فى إطار من فلسفة ية والثقافية والتكنولوجية واليسعى البرنامج إلى إعداد معلم ينمى الطالب تنمية شاملة متكاملة فى المحتوى المعرفى لتخصص اللغة اإلنجليزية وكذلك الجوانب االجتماع

 . المجتمع وطبيعة المرحلة العمرية والمستجدات التربوية والتكنولوجية وبمشاركة االسرة واألطراف المعنية
 نواتج تعلم البرنامج: ثالثا

 المعارف 
 جراءاتها : يتعرف القواعد   .ومنتجاتهاالنحوية، والصرفية وعمليات الكتابة وخصائصها وا 
 يحدد مضامين النصوص المختلفة وأسس تنظيمها. 
 يصف سمات الجهاز الصوتي ومكوناته، ووظيفته.  
 يتعرف عملية القراءة والتواصل الشفوي وأسسها ومهاراتها. 
 يحدد أسس النقد األدبي، ومدارسه أنواع المفاهيم البالغية وسماتها.  
 والتاريخية الوظيفة االجتماعية لها الحضارية: يتعرف علم وطبيعة اللغة وأصولها. 
 يتعرف دراما وقواعد الشعر وبحوره خصائص النص المسرحي وعناصره.  
 يذكر متطلبات الترجمة الصحيحة للغة.  
 يتعرف المفاهيم العلمية في العلوم األساسية . 
 يحدد المفاهيم األساسية في الجغرافيا والتاريخ. 
  والفنيةيحدد المهارات الموسيقية واليدوية. 
 يتعرف تطبيقات العلوم األساسية. 
 يحدد مهارات التفكير النقدي. 
 يتعرف مفاهيم الدراما ومسرج الطفل. 
 يذكر أساسيات أدب األطفال. 
 المهارات المهنية 
 يحدد الفكرة الرئيسة، واألفكار التفصيلية . 
 النحو والصرف والبالغة في فهم النص وكتابته: يوظف قواعد. 
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  اللغة في تحليل النص وتفسيره ونقده وتذوقهيستخدم قواعد. 
 يعبر عن مضامين النصوص المختلفة ومعانيها بأسلوبة. 
 يكتب بلغة سليمة في المواقف واألغراض المختلفة.  
 يجدد معارفه اللغوية، ويحدثها بصفة مستمرة. 
 يستخدم التكنولوجيا في اثراء مهاراته اللغوية. 
 يمارس اللغة في سياقات مختلفة. 
 وظف المفاهيم العلمية في العلوم األساسية في تخصصهي. 
 يوظف المفاهيم األساسية في الجغرافيا والتاريخ في تخصصه. 
 يوظف المهارات الموسيقية واليدوية والفنية في تخصصه. 
 يوظف تطبيقات العلوم االساسية في تخصصه. 
 يمارس مهارات التفكير النقدي. 
 يوظف مفاهيم الدراما ومسرج الطفل. 
 يوظف أساسيات أدب األطفال. 
  المهارات الذهنية 
 يحلل النصوص.  
 يفهم غرض الكاتب. 
 يستنتج معاني المفردات بالسياق.  
 يستنبط المعنى الضمني. 
 يفسر العالقات بين المفاهيم والمعارف اللغوية.  
 يتذوق المضمون الوجداني في النص.  
 يرتجل اللغة في مواقف التواصل المتنوعة. 
  طبيعة المتلقي وخصائصهيعي. 
 يقيم توظيف المفاهيم العلمية في العلوم األساسية في تخصصه .  
 يقيم توظيف المفاهيم األساسية في الجغرافيا والتاريخ في تخصصه. 
 يقيم توظيف المهارات الموسيقية واليدوية والفنية في تخصصه. 
 يقيم توظيف تطبيقات العلوم االساسية في تخصصه. 
 ته في مهارات التفكير النقدييقيم ممارسا. 
 يقيم توظيف مفاهيم الدراما ومسرج الطفل. 
 يقيم توظيف أساسيات أدب األطفال. 
 المهارات العامة 
 يعمل بكفاءة ضمن فريق. 
 يستخدم قدراته الشخصية والوسائط التكنولوجية، للتواصل والبحث عن المعلومات. 
 يستنتج معاني المفردات بالسياق.  
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 ية مع ضغوط مهنة التعليميتعامل بإيجاب 
 يتواصل بلغة أجنبية. 
 يشارك في بحث القضايا العامة للمجتمع، مقترحًا حلواًل لها. 

  اإلنجليزية وآدابها اللغة تخصص  (اإلبتدائى)اآلداب و التربية فى ليسانس اللبرنامج مصفوفة نواتج التعلم المستهدفة : رابعا
   (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 
يتعرف  المقررات

 :القواعد
 النحوية،

 والصرفية
 عمليات و

 الكتابة
 وخصائصها
 وإجراءاتها
 ومنتجاتها

يحدد 
 مضامين

 النصوص
 المختلفة
 وأسس
 تنظيمها

يصف 
 سمات
 الجهاز

 الصوتي
 ومكوناته،
 .ووظيفته

يتعرف 
عملية 

 القراءة و
 التواصل

 ي والشفو
 أسسها

 ومهاراتها

 أسسيحدد 
 النقد

 األدبي،
ومدارسه 

 أنواع
 المفاهيم
 البالغية
 .وسماتها

علم يتعرف 
 طبيعةو

 اللغة
 :وأصولها
 الحضارية

والتاريخية 
 الوظيفة

 االجتماعية
 لها

يتعرف 
دراما 

 قواعدو
 الشعر

 وبحوره
 خصائص

 النص
 المسرحي
 .وعناصره

يذكر 
 متطلبات
 الترجمة

 الصحيحة
 .للغة

يتعرف 
المفاهيم 
العلمية 

فى العلوم 
 األساسية

يحدد 
المفاهيم 

األساسية 
فى 

الجغرافيا 
 والتاريخ

يحدد 
المهارات 

الموسيقية 
واليدوية 

 والفنية

يتعرف 
تطبيقات 

العلوم 
 االساسية

يحدد 
مهارات 
التفكير 
 النقدى

يتعرف 
مفاهيم 

الدراما  
ومسرج 

 الطفل

يذكر 
أساسيات 

أدب 
 األطفال

استماع و تحدث 
1 

x   X            

          X     x أساسيات القراءة 
           X   X  مقدمة في القصة 
قواعد و تدريبات 

 لغوية 
X               

         x       مقدمة في الدراما 
        X        مبادئ الترجمة 
مهارات حركية 

 وموسيقية
          X     

تطبيقات الكيمياء 
 فى الحياة

        x   X    

            x X   1صوتيات 
استماع وتحدث 

2 
X   X            

            X    مدخل إلى النقد 
               X مبادئ الكتابة 

          X X     مدخل إلى الشعر 
علم الصرف 

 والتراكيب 
X  X             

مهارات يدوية 
 وفنية

          X     

تطبيقات علم 
 االحياء فى الحياة

        X   x    

         x       2قصة 
           x    X 2كتابة 
         X  X      2دراما 
            X   x 2قراءة 

دراما ومسرح 
 طفل

             x X 

تطبيقات علم 
الفيزياء فى 

 الحياة

         X  x    

            X  x x 2صوتيات 
         X   X  X  2شعر 
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   (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 
يتعرف  المقررات

 :القواعد
 النحوية،

 والصرفية
 عمليات و

 الكتابة
 وخصائصها
 وإجراءاتها
 ومنتجاتها

يحدد 
 مضامين

 النصوص
 المختلفة
 وأسس
 تنظيمها

يصف 
 سمات
 الجهاز

 الصوتي
 ومكوناته،
 .ووظيفته

يتعرف 
عملية 

 القراءة و
 التواصل

 ي والشفو
 أسسها

 ومهاراتها

 أسسيحدد 
 النقد

 األدبي،
ومدارسه 

 أنواع
 المفاهيم
 البالغية
 .وسماتها

علم يتعرف 
 طبيعةو

 اللغة
 :وأصولها
 الحضارية

والتاريخية 
 الوظيفة

 االجتماعية
 لها

يتعرف 
دراما 

 قواعدو
 الشعر

 وبحوره
 خصائص

 النص
 المسرحي
 .وعناصره

يذكر 
 متطلبات
 الترجمة

 الصحيحة
 .للغة

يتعرف 
المفاهيم 
العلمية 

فى العلوم 
 األساسية

يحدد 
المفاهيم 

األساسية 
فى 

الجغرافيا 
 والتاريخ

يحدد 
المهارات 

الموسيقية 
واليدوية 

 والفنية

يتعرف 
تطبيقات 

العلوم 
 االساسية

يحدد 
مهارات 
التفكير 
 النقدى

يتعرف 
مفاهيم 

الدراما  
ومسرج 

 الطفل

يذكر 
أساسيات 

أدب 
 األطفال

        X        2ترجمة 
           X     2النقد 

علم اللغة 
 التطبيقي

     X X         

 x X              أدب طفل
مهارات التفكير 

 النقدى
  X          x   

        x X       3ترجمة 
         X     x  3دراما 

مدخل إلى علم 
 اللغة

     x  X        

الشعر 
الرومانسي و 

 الفيكتوري 

               

تاريخ مصر 
 المعاصر

         X      

   X   X        x  1مقرر اختياري 
تحليل تقابلي و 

 تحليل أخطاء
    X  X         

رواية القرن 
 التاسع عشر

    X x x         

          x X X    3قراءة 
          X x     3النقد 

               X 2مقرر اختياري 
      X          جغرافيا مصر

الشعر الحديث 
 والمعاصر

      X         

الرواية الحديثة 
 والمعاصرة

    X  x         

علم اللغة 
االجتماعي 

 والنفسي

     x X         

           x    X علم األساليب
   X             3اختياري مقرر 

تطبيقات 
الرياضيات فى 

 الحياه

        X   x    

               X الكتابة المتقدمة
           X   X  أدب امريكي
دراما القرن 

 العشرين
 X     X         



222 
 

   (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 
يتعرف  المقررات

 :القواعد
 النحوية،

 والصرفية
 عمليات و

 الكتابة
 وخصائصها
 وإجراءاتها
 ومنتجاتها

يحدد 
 مضامين

 النصوص
 المختلفة
 وأسس
 تنظيمها

يصف 
 سمات
 الجهاز

 الصوتي
 ومكوناته،
 .ووظيفته

يتعرف 
عملية 

 القراءة و
 التواصل

 ي والشفو
 أسسها

 ومهاراتها

 أسسيحدد 
 النقد

 األدبي،
ومدارسه 

 أنواع
 المفاهيم
 البالغية
 .وسماتها

علم يتعرف 
 طبيعةو

 اللغة
 :وأصولها
 الحضارية

والتاريخية 
 الوظيفة

 االجتماعية
 لها

يتعرف 
دراما 

 قواعدو
 الشعر

 وبحوره
 خصائص

 النص
 المسرحي
 .وعناصره

يذكر 
 متطلبات
 الترجمة

 الصحيحة
 .للغة

يتعرف 
المفاهيم 
العلمية 

فى العلوم 
 األساسية

يحدد 
المفاهيم 

األساسية 
فى 

الجغرافيا 
 والتاريخ

يحدد 
المهارات 

الموسيقية 
واليدوية 

 والفنية

يتعرف 
تطبيقات 

العلوم 
 االساسية

يحدد 
مهارات 
التفكير 
 النقدى

يتعرف 
مفاهيم 

الدراما  
ومسرج 

 الطفل

يذكر 
أساسيات 

أدب 
 األطفال

الداللة و 
 التداولية

x X  X            

         X x X     4مقرر اختياري 
 

  (المهارات المهنية ) التعلم المستهدفةنواتج   
يحدد الفكرة  المقررات

الرئيسة، 
واألفكار 
 . التفصيلية

 

يوظف 
 :قواعد
النحو 

والصرف 
والبالغة 
في فهم 
النص 
 وكتابته

يستخدم 
قواعد 

اللغة في 
تحليل 
النص 

وتفسيره 
ونقده 
 .وتذوقه

 

يعبر عن 
مضامين 

النصوص 
المختلفة 
ومعانيها 
 بأسلوبة

غة يكتب بل
سليمة في 
المواقف 

واألغراض 
 .المختلفة

يجدد 
معارفه 
 ،اللغوية

ويحدثها 
بصفة 

 مستمرة

يستخدم 
التكنولوجيا 

فى اثراء 
مهاراته 
 اللغوية

يمارس 
اللغة فى 
سياقات 
 مختلفة

يوظف 
المفاهيم 

العلمية فى 
العلوم 

األساسية 
فى 

 تخصصه 

يوظف 
المفاهيم 

األساسية 
فى 

الجغرافيا 
والتاريخ 

فى 
 تخصصه 

يوظف 
المهارات 

الموسيقية 
واليدوية 

والفنية فى 
 تخصصه 

يوظف 
تطبيقات 

العلوم 
االساسية 

فى 
 تخصصه 

يمارس 
مهارات 
التفكير 
 النقدى

يوظف 
مفاهيم 

الدراما  
ومسرج 

 الطفل

يوظف 
أساسيات 

أدب 
 األطفال

استماع و تحدث 
1 

x   X            

أساسيات 
 القراءة 

X     x          

مقدمة في 
 القصة 

 X   X           

قواعد و 
 تدريبات لغوية 

X               

مقدمة في 
 الدراما 

      x         

        X        مبادئ الترجمة 
مهارات حركية 

 وموسيقية
          X     

تطبيقات 
الكيمياء فى 

 الحياة

        x   X    

            x X   1صوتيات 
استماع وتحدث 

2 
X   X            

            X    مدخل إلى النقد 
               X مبادئ الكتابة 

          X X     مدخل إلى الشعر 
علم الصرف 

 والتراكيب 
X  X             

 مهارات يدوية
 وفنية

          X     

تطبيقات علم 
االحياء فى 

        X   x    
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 الحياة
         x       2قصة 
           x    X 2كتابة 
         X  X      2دراما 
            X   x 2قراءة 

دراما ومسرح 
 طفل

             x X 

تطبيقات علم 
الفيزياء فى 

 الحياة

         X  x    

            X  x x 2صوتيات 
         X   X  X  2شعر 

        X        2ترجمة 
           X     2النقد 

علم اللغة 
 التطبيقي

     X X         

 x X              أدب طفل
مهارات التفكير 

 النقدى
  X          x   

        x X       3ترجمة 
         X     x  3دراما 

مدخل إلى علم 
 اللغة

     x  X        

الشعر 
الرومانسي و 

 الفيكتوري 

               

تاريخ مصر 
 المعاصر

         X      

مقرر اختياري 
1 

 X   X        x   

تحليل تقابلي و 
 تحليل أخطاء

    X  X         

رواية القرن 
 التاسع عشر

    X x x         

          x X X    3قراءة 
          X x     3النقد 

مقرر اختياري 
2 

X               

      X          جغرافيا مصر
الشعر الحديث 

 والمعاصر
      X         

الرواية الحديثة 
 والمعاصرة

    X  x         

علم اللغة 
االجتماعي 

 والنفسي

     x X         

           x    X علم األساليب
مقرر اختياري 

3 
            X   

    X   x        تطبيقات 
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الرياضيات فى 
 الحياه

               X الكتابة المتقدمة
           X   X  أدب امريكي
دراما القرن 

 العشرين
 X     X         

الداللة و 
 التداولية

x X  X            

مقرر اختياري 
4 

    X x X         

 
  (المهارات الذهنية ) نواتج التعلم المستهدفة  

 يحلل المقررات
 .النصوص

 يفهم
 غرض
 .الكاتب

 

 يستنتج
 يمعان

 المفردات
 .بالسياق

 يستنبط
 المعنى

 .الضمني
 

 يفسر
 العالقات

 بين
 المفاهيم

 والمعارف
 .اللغوية

 يتذوق
 المضمون
 الوجداني

 .النص في

 اللغة يرتجل
 مواقف في

 التواصل
 .المتنوعة

 

 طبيعة يعي
 المتلقي

 .وخصائصه
 

يقيم 
توظيف 
المفاهيم 
العلمية 

فى العلوم 
األساسية 

فى 
 تخصصه 

يقيم 
توظيف 
المفاهيم 

األساسية 
فى 

الجغرافيا 
والتاريخ 

فى 
 تخصصه 

يقيم 
توظيف 

المهارات 
الموسيقية 
واليدوية 
والفنية 

فى 
 تخصصه 

يقيم 
توظيف 
تطبيقات 

العلوم 
االساسية 

فى 
 تخصصه 

يقيم 
ممارساته 

فى  
مهارات 
التفكير 
 النقدى

يقيم 
توظيف 
مفاهيم 

الدراما  
ومسرج 

 الطفل

يقيم 
توظيف 

أساسيات 
أدب 

 األطفال

استماع و تحدث 
1 

x   X            

          X     x أساسيات القراءة 
           X   X  مقدمة في القصة 
قواعد و تدريبات 

 لغوية 
X               

         x       مقدمة في الدراما 
        X        مبادئ الترجمة 
مهارات حركية 

 وموسيقية
          X     

تطبيقات الكيمياء 
 فى الحياة

        x   X    

            x X   1صوتيات 
استماع وتحدث 

2 
X   X            

            X    مدخل إلى النقد 
               X مبادئ الكتابة 

          X X     مدخل إلى الشعر 
علم الصرف 

 والتراكيب 
X  X             

مهارات يدوية 
 وفنية

          X     

تطبيقات علم 
 االحياء فى الحياة

        X   x    

         x       2قصة 
           x    X 2كتابة 
         X  X      2دراما 
            X   x 2قراءة 

دراما ومسرح 
 طفل

             x X 
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تطبيقات علم 
الفيزياء فى 

 الحياة

         X  x    

            X  x x 2صوتيات 
         X   X  X  2شعر 

        X        2ترجمة 
           X     2النقد 

علم اللغة 
 التطبيقي

     X X         

 x X              أدب طفل
مهارات التفكير 

 النقدى
  X          x   

        x X       3ترجمة 
         X     x  3دراما 

مدخل إلى علم 
 اللغة

     x  X        

الشعر 
الرومانسي و 

 الفيكتوري 

               

تاريخ مصر 
 المعاصر

         X      

   X   X        x  1مقرر اختياري 
تحليل تقابلي و 

 تحليل أخطاء
    X  X         

رواية القرن 
 التاسع عشر

    X x x         

          x X X    3قراءة 
          X x     3النقد 

               X 2مقرر اختياري 
      X          جغرافيا مصر

الشعر الحديث 
 والمعاصر

      X         

الرواية الحديثة 
 والمعاصرة

    X  x         

علم اللغة 
االجتماعي 

 والنفسي

     x X         

           x    X علم األساليب
   X             3مقرر اختياري 

تطبيقات 
الرياضيات فى 

 الحياه

        X   x    

               X الكتابة المتقدمة
           X   X  أدب امريكي
دراما القرن 

 العشرين
 X     X         

الداللة و 
 التداولية

x X  X            

         X x X     4مقرر اختياري 
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ستخدم قدراته الشخصية ي عمل بكفاءة ضمن فريقي المقررات
والوسائط التكنولوجية، 

للتواصل والبحث عن 
 المعلومات

 المفردات معاني يستنتج
 .بالسياق

يتعامل بإيجابية مع ضغوط 
 مهنة التعليم

 

يشارك في بحث القضايا  يتواصل بلغة أجنبية
العامة للمجتمع، مقترحاً 

 .حلوالً لها

     X X 1استماع و تحدث 
 X x  X X  أساسيات القراءة 
  x x    مقدمة في القصة 

 X      قواعد و تدريبات لغوية 
 X      مقدمة في الدراما 

   X    مبادئ الترجمة 
    X  x مهارات حركية وموسيقية

     X X تطبيقات الكيمياء فى الحياة
 X x  X X  1صوتيات 

  x x    2استماع وتحدث 
 X      مدخل إلى النقد 
 X      مبادئ الكتابة 

   X    مدخل إلى الشعر 
    X  x علم الصرف والتراكيب 

     X X مهارات يدوية وفنية
 X x  X X  تطبيقات علم االحياء فى الحياة

  x x    2قصة 
 X      2كتابة 
 X       2دراما 
   X    2قراءة 

    X  x دراما ومسرح طفل
     X X تطبيقات علم الفيزياء فى الحياة

 X x  X X  2صوتيات 
  x x    2شعر 

 X      2ترجمة 
 X      2النقد 

   X    التطبيقيعلم اللغة 
     X X أدب طفل

 X x  X X  مهارات التفكير النقدى
  x x    3ترجمة 
 X      3دراما 

     X X مدخل إلى علم اللغة
 X x  X X  الشعر الرومانسي و الفيكتوري 

  x x    تاريخ مصر المعاصر
     X X 1مقرر اختياري 

 X x  X X  تحليل تقابلي و تحليل أخطاء
  x x    رواية القرن التاسع عشر

 X      3قراءة 
     X X 3النقد 

 X x  X X  2مقرر اختياري 
  x x    جغرافيا مصر

 X      الشعر الحديث والمعاصر
     X X الرواية الحديثة والمعاصرة

 X x  X X  علم اللغة االجتماعي والنفسي
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  x x    علم األساليب
 X      3مقرر اختياري 

     X X تطبيقات الرياضيات فى الحياه
 X x  X X  الكتابة المتقدمة

  x x    أدب امريكي
 X      دراما القرن العشرين

 X      الداللة و التداولية
   X    4مقرر اختياري 

 

 دراسات اجتماعيةتخصص  (اإلبتدائي)العلوم والتربية  يبرنامج الليسانس ف
 

 البرنامجرؤية : أوال
  قادر على التعلم الذاتى متفكر مهنى ممارس باحث للدراسات االجتماعية إعداد معلم

 ثانيا رسالة البرنامج
لثقافية والتكنول متكاملة نمية شاملةالطالب تينمى يسعى البرنامج إلى إعداد معلم  فى إطار من فلسفة  وجية والوطنية والخلقية والجسدية والنفسيةفى المحتوى المعرفى لتخصص الدراسات االجتماعية وكذلك الجوانب االجتماعية وا

  .المجتمع وطبيعة المرحلة العمرية والمستجدات التربوية والتكنولوجية وبمشاركة االسرة واألطراف المعنية
 نواتج تعلم البرنامج: ثالثا

 المعارف 
 االجتماعية الدراسات في المتنوعة واألحداث الفكرية والمدارس النظريات يتعرف. 
 وتفسيره االجتماعية الدراسات في العلمية التطورات يشرح. 
 االجتماعية الدراسات في المؤثرة والعوامل الظواهر يحدد. 
 االجتماعية الدراسات في وأساليبه الميداني العمل أساسيات يتعرف. 
 االجتماعية الدراسات في وعملياته البحث طرق يشرح. 
 بالتاريخ وعالقاتها الجغرافيا الظواهر يحدد. 
 االجتماعية بالدراسات الخاصة اإلنجليزية والمفاهيم المصطلحات يتعرف. 
 الجغرافية المعلومات ونظم الجغرافية مبادئ يتعرف. 
 والحركية الموسيقية المهارات أسس يحدد. 
 األساسية العلوم تطبيقات يصف. 
 النقدي التفكير مهارات أساسيات يشرح. 
 الطفل ومسرج الدراما مفاهيم يذكر. 
 األطفال أدب أساسيات يحدد. 
 والفنية اليدوية المهارات أسس يتعرف. 
 المهارات المهنية 
 والكيفية الكمية: الطرق مستخدما والبيانات والجغرافية، التاريخية الوثائق يحلل. 
 منها ويتحقق والجغرافية التاريخية الوثائق ينقدها. 
 المتنوعة الدراسات في مختلفة قياسية أدوات يصمم. 
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 االجتماعية الدراسات في المختلفة العلمية والمناهج األدوات يوظف. 
 المستقبل واستشراف وتفسيره واالجتماعي، اإلنساني: والواقع التاريخ تحليل في المختلفة والمعارف النظريات يوظف. 
 االجتماعية الدراسات مجال في العلمية الدراسات إلعداد يخطط. 
 االجتماعية الدراسات في ومناقشاته كتاباته في معارفه يوظف. 
 الجغرافية المعلومات نظم الجغرافيا، ويستخدم الخرائط ويقرا يصمم. 
 وتدريسه تخصصه مجال في والحركية الموسيقية المهارات أسس توظيف. 
 وتدريسه تخصصه مجال في االساسية العلوم مفاهيم توظيف. 
 وحياته وتدريسه تخصصه في النقدي التفكير مهارات يمارس.  
 وتدريسه تخصصه في الطفل ومسرج الدراما مفاهيم يوظف. 
 وتدريسه تخصصه في األطفال أدب أساسيات يوظف. 
 وتدريسه تخصصه في والفنية اليدوية المهارات أسس يوظف. 
 المهارات الذهنية 
 التاريخية القضايا دراسة في االستدالل وطرق التفكير في العلمي المنهج يتبع. 
 لها تفسيرا مقترحا األحداث يشخص.  
 المستقبل واستشراف الحاضر فهم في والحاالت والمعاصرة، والحديثة القديمة والظواهر األحداث، من المستفادة والدروس والنتائج المفاهيم يستنبط. 
 والحجج والبراهين واآلثار األدلة باستخدام والمبادئ النظريات يفسر . 
 والحجج والبراهين واآلثار األدلة باستخدام الظواهر يفسر. 
 معينة تاريخية ومعلومات بيانات ضوء في والتطبيقات المختلفة األحداث يفسر . 
 وتدريسه تخصصه مجال في والحركية الموسيقية المهارات ألسس توظيف يقترح. 
 وتدريسه تخصصه مجال في االساسية العلوم لمفاهيم توظيف يقترح. 
 وحياته وتدريسه تخصصه في النقدي فكيرالت لمهارات ممارسته يقيم. 
 وتدريسه في تخصصه الطفل ومسرج الدراما مفاهيم توظيف يقيم. 
 وتدريسه تخصصه في األطفال أدب توظيف يقيم. 
 وتدريسه تخصصه في والفنية اليدوية المهارات أسس توظيف يقيم 
 المهارات العامة 
 المهنية التعلم مجتمعات في واالنخراط الذاتي، التعلم: بينها ومن المختلفة، أساليبها عبر المستمرة التنمية ضرورة يقدر.  
 فريق ضمن بكفاءة يعمل. 
 للتالميذ الشامل للنمو وداعمة آمنة، تعليمية بيئة إلنشاء األخرين، المصلحة وذوي األمور، وأولياء المدرسة، مجتمع في زمالئة مع بفاعلية يتواصل.  
 التعليم مهنة ضغوط مع بإيجابية يتعامل. 
 أجنبية بلغة يتواصل.  
 لها حلوالً  مقترحاً  للمجتمع، العامة القضايا بحث في يشارك. 

 
 دراسات اجتماعيةتخصص  (ياإلبتدائ)العلوم والتربية  يلبرنامج الليسانس فمصفوفة نواتج التعلم المستهدفة : رابعا

  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 
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يتعرف  المقررات
 النظريات

 والمدارس
الفكرية 

 واألحداث
المتنوعة 

فى 
الدراسات 
 .االجتماعية

 

يشرح 
 التطورات

العلمية فى 
الدراسات 

االجتماعية 
 .وتفسيره

 

يحدد 
 الظواهر
 والعوامل
فى  المؤثرة

الدراسات 
 .االجتماعية

 

يتعرف 
 أساسيات

 العمل
 الميدانى

وأساليبه فى 
الدراسات 
 .االجتماعية

 

 طرقيشرح 
 البحث

 وعملياته
في 

الدراسات 
 .االجتماعية

 

يحدد 
الظواهر 
الجغرافيا 
وعالقاتها 

 .بالتاريخ
 

تعرف ي
لمصطلحات ا

والمفاهيم 
اإلنجليزية 

الخاصة 
بالدراسات 
 .االجتماعية

 

يتعرف 
مبادئ 

الجغرافية 
ونظم 

المعلومات 
 .الجغرافية

 

أسس يحدد 
المهارات 

الموسيقية  
 والحركية

يصف 
تطبيقات 

العلوم 
 االساسية

يشرح 
أساسيات 
مهارات 
التفكير 
 النقدى

يذكر مفاهيم 
الدراما  
ومسرج 

 الطفل

يحدد 
أساسيات 

 أدب األطفال

يتعرف 
أسس 

المهارات 
اليدوية 
 والفنية

 جغرافيا طبيعية
وجغرايا 
البيئات 
 الطبيعية

X X X  X X  X       

 جغرافيا بشرية
وجغرافيا 

 تاريخية

 X      X       

التاريخ 
 المصرى القديم
وتاريخ الشرق 

 األدنى القديم

   X   X        

التاريخ 
اليونانى 

 الرومانىو
 وحضارته

X  X   X X        

مهارات حركية 
 وموسيقية

        X      

تطبيقات 
الكيمياء فى 

 الحياة

         X     

جغرافيا مناخية 
 وحيوية

 وأرصاد جوية

X X X  X X         

التاريخ 
األوروبى 

 الوسيط

 X             

تاريخ الدولة 
العربية 

 اإلسالمية

   X           

مدخل إلى علم 
 االجتماع

          X    

مهارات يدوية 
 وفنية

             X 

تطبيقات علم 
االحياء فى 

 الحياة

         X     

       X  X   X  X مبادئ خرائط
جغرافية افريقيا 

        X  X   X  وحوض النيل

فى مصر 
العصرين 
 و اليوناني

   X           
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  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 
يتعرف  المقررات

 النظريات
 والمدارس

الفكرية 
 واألحداث
المتنوعة 

فى 
الدراسات 
 .االجتماعية

 

يشرح 
 التطورات

العلمية فى 
الدراسات 

االجتماعية 
 .وتفسيره

 

يحدد 
 الظواهر
 والعوامل
فى  المؤثرة

الدراسات 
 .االجتماعية

 

يتعرف 
 أساسيات

 العمل
 الميدانى

وأساليبه فى 
الدراسات 
 .االجتماعية

 

 طرقيشرح 
 البحث

 وعملياته
في 

الدراسات 
 .االجتماعية

 

يحدد 
الظواهر 
الجغرافيا 
وعالقاتها 

 .بالتاريخ
 

تعرف ي
لمصطلحات ا

والمفاهيم 
اإلنجليزية 

الخاصة 
بالدراسات 
 .االجتماعية

 

يتعرف 
مبادئ 

الجغرافية 
ونظم 

المعلومات 
 .الجغرافية

 

أسس يحدد 
المهارات 

الموسيقية  
 والحركية

يصف 
تطبيقات 

العلوم 
 االساسية

يشرح 
أساسيات 
مهارات 
التفكير 
 النقدى

يذكر مفاهيم 
الدراما  
ومسرج 

 الطفل

يحدد 
أساسيات 

 أدب األطفال

يتعرف 
أسس 

المهارات 
اليدوية 
 والفنية

 الروماني
تاريخ أسيا 

الحديث 
 والمعاصر

    X X         

دراما ومسرح 
 طفل

          X X X  

تطبيقات علم 
الفيزياء فى 

 الحياة

         X     

جغرافية 
 سكانال

ودالجغرافيا 
 الطبية

X  X   X         

جغرافية 
 اوراسيا

والجغرافيا 
 الزراعية

X  X   X         

تاريخ مصر 
           X  X  االسالمية

حضارة مصر 
 القديمة

   X           

  X             أدب طفل
مهارات التفكير 

 النقدى
          X    

جغرافية العالم 
 الجديد

X X             

خرائط 
 التوزيعات

   X X X  X       

تاريخ المغرب 
 واألندلس

 X X            

مقرر اختياري 
1 

X X             

ت مصطلحا
وقراءات فى 

التاريخ باللغة 
 نجليزيةاأل

   X X X X        

تاريخ 
 الحضارات

 X X        X    

 مصطلحات
فى  وقراءات

الجغرافيا باللغة 

X X     X        
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  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 
يتعرف  المقررات

 النظريات
 والمدارس

الفكرية 
 واألحداث
المتنوعة 

فى 
الدراسات 
 .االجتماعية

 

يشرح 
 التطورات

العلمية فى 
الدراسات 

االجتماعية 
 .وتفسيره

 

يحدد 
 الظواهر
 والعوامل
فى  المؤثرة

الدراسات 
 .االجتماعية

 

يتعرف 
 أساسيات

 العمل
 الميدانى

وأساليبه فى 
الدراسات 
 .االجتماعية

 

 طرقيشرح 
 البحث

 وعملياته
في 

الدراسات 
 .االجتماعية

 

يحدد 
الظواهر 
الجغرافيا 
وعالقاتها 

 .بالتاريخ
 

تعرف ي
لمصطلحات ا

والمفاهيم 
اإلنجليزية 

الخاصة 
بالدراسات 
 .االجتماعية

 

يتعرف 
مبادئ 

الجغرافية 
ونظم 

المعلومات 
 .الجغرافية

 

أسس يحدد 
المهارات 

الموسيقية  
 والحركية

يصف 
تطبيقات 

العلوم 
 االساسية

يشرح 
أساسيات 
مهارات 
التفكير 
 النقدى

يذكر مفاهيم 
الدراما  
ومسرج 

 الطفل

يحدد 
أساسيات 

 أدب األطفال

يتعرف 
أسس 

المهارات 
اليدوية 
 والفنية

 اإلنجليزية
مقرر اختياري 

2 
   X X X         

تاريخ العرب 
الحديث 

 والمعاصر

 X X            

تاريخ الواليات 
المتحدة 

 األمريكية

X X             

تاريخ الدولة 
 العباسية

   X X X         

الثقافة 
 الجغرافية

 X X        X    

جغرافية مصر 
 الطبيعية

X X             

جغرافية الوطن 
 العربى

وجغرافيا العالم 
 اإلسالمى

   X X X         

مقرر اختياري 
3 

X X         X    

تاريخ 
األيوبيون 
 والمماليك

   X X X         

مهارات 
االتصال 

االجتماعى 
 واالعالمى

 X X            

تطبيقات 
الرياضيات فى 

 الحياه

         X X    

جغرافية مصر 
 البشرية

X X             

مقرر اختياري 
4 

   X X X         

مقرر اختياري 
5 

 X X            

تاريخ أوروبا 
الحديث 

 والمعاصر

X X             

    X X X     X   العمل التطوعى 
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  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 
يتعرف  المقررات

 النظريات
 والمدارس

الفكرية 
 واألحداث
المتنوعة 

فى 
الدراسات 
 .االجتماعية

 

يشرح 
 التطورات

العلمية فى 
الدراسات 

االجتماعية 
 .وتفسيره

 

يحدد 
 الظواهر
 والعوامل
فى  المؤثرة

الدراسات 
 .االجتماعية

 

يتعرف 
 أساسيات

 العمل
 الميدانى

وأساليبه فى 
الدراسات 
 .االجتماعية

 

 طرقيشرح 
 البحث

 وعملياته
في 

الدراسات 
 .االجتماعية

 

يحدد 
الظواهر 
الجغرافيا 
وعالقاتها 

 .بالتاريخ
 

تعرف ي
لمصطلحات ا

والمفاهيم 
اإلنجليزية 

الخاصة 
بالدراسات 
 .االجتماعية

 

يتعرف 
مبادئ 

الجغرافية 
ونظم 

المعلومات 
 .الجغرافية

 

أسس يحدد 
المهارات 

الموسيقية  
 والحركية

يصف 
تطبيقات 

العلوم 
 االساسية

يشرح 
أساسيات 
مهارات 
التفكير 
 النقدى

يذكر مفاهيم 
الدراما  
ومسرج 

 الطفل

يحدد 
أساسيات 

 أدب األطفال

يتعرف 
أسس 

المهارات 
اليدوية 
 والفنية

والمجتمع 
 المدنى

مقرر اختياري 
6 

 X X        X    

 
  (المهارات المهنية ) التعلم المستهدفةنواتج  
 يحلل المقررات

الوثائق 
التاريخية 

 والجغرافية،
 والبيانات
 مستخدما

: الطرق
 الكمية

 .والكيفية
 

ينقدها 
الوثائق 

التاريخية 
والجغرافية 

ويتحقق 
 .منها

 

 يصمم
 أدوات
 قياسية

مختلفة فى 
الدراسات 
 .المتنوعة

 

 يوظف
 األدوات

والمناهج 
العلمية 

المختلفة فى 
الدراسات 
 .االجتماعية

 

 يوظف
 النظريات
 والمعارف
 فى المختلفة

 تحليل
التاريخ 
: والواقع

 اإلنساني
 واالجتماعي،

 وتفسيره
 واستشراف

 .المستقبل
 

 يخطط
 إلعداد

الدراسات 
العلمية فى 

مجال 
الدراسات 
 االجتماعية

. 
 

 يوظف
 فى معارفه
 كتاباته

ومناقشاته 
فى 

الدراسات 
 .االجتماعية

 

يصمم ويقرا 
الخرائط 
، الجغرافيا

يستخدم و
نظم 

المعلومات 
 .الجغرافية

 

توظيف 
أسس 

المهارات 
الموسيقية  
والحركية 
فى مجال 
تخصصه 
 وتدريسه 

توظيف 
 مفاهيم 
العلوم 

االساسية 
فى مجال 
تخصصه 
 وتدريسه

يمارس 
مهارات 
التفكير 

النقدى فى 
تخصصه 
وتدريسه 

 وحياته

يوظف 
مفاهيم 

الدراما  
ومسرج 

الطفل فى 
تخصصه 
 وتدريسه 

يوظف 
أساسيات 

أدب األطفال 
فى 

تخصصه 
 وتدريسه

يوظف 
أسس 

المهارات 
اليدوية 

والفنية فى 
تخصصه 
 وتدريسه

 جغرافيا طبيعية
وجغرايا 
البيئات 
 الطبيعية

X X X  X X  X       

 جغرافيا بشرية
وجغرافيا 

 تاريخية

 X      X       

التاريخ 
 المصرى القديم
وتاريخ الشرق 

 األدنى القديم

   X   X        

التاريخ 
اليونانى 

 الرومانىو
 وحضارته

X  X   X X        

مهارات حركية 
 وموسيقية

        X      

تطبيقات 
الكيمياء فى 

 الحياة

         X     

جغرافيا مناخية 
 وحيوية

X X X  X X         
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 وأرصاد جوية
التاريخ 

األوروبى 
 الوسيط

 X             

تاريخ الدولة 
العربية 

 اإلسالمية

   X           

مدخل إلى علم 
 االجتماع

          X    

مهارات يدوية 
 وفنية

             X 

تطبيقات علم 
االحياء فى 

 الحياة

         X     

       X  X   X  X مبادئ خرائط
جغرافية افريقيا 

        X  X   X  وحوض النيل

فى مصر 
العصرين 
 و اليوناني
 الروماني

   X           

تاريخ أسيا 
الحديث 

 والمعاصر

    X X         

دراما ومسرح 
 طفل

          X X X  

تطبيقات علم 
الفيزياء فى 

 الحياة

         X     

جغرافية 
 سكانال

ودالجغرافيا 
 الطبية

X  X   X         

جغرافية 
 اوراسيا

والجغرافيا 
 الزراعية

X  X   X         

تاريخ مصر 
           X  X  االسالمية

حضارة مصر 
 القديمة

   X           

  X             أدب طفل
مهارات التفكير 

 النقدى
          X    

جغرافية العالم 
 الجديد

X X             

خرائط 
 التوزيعات

   X X X  X       

تاريخ المغرب 
 واألندلس

 X X            

مقرر اختياري 
1 

X X             
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مصطلحات 
وقراءات فى 

التاريخ باللغة 
 األغنجليزية

   X X X X        

تاريخ 
 الحضارات

 X X        X    

 مصطلحات
فى  وقراءات

الجغرافيا باللغة 
 اإلنجليزية

X X     X        

مقرر اختياري 
2 

   X X X         

تاريخ العرب 
الحديث 

 والمعاصر

 X X            

تاريخ الواليات 
المتحدة 

 األمريكية

X X             

تاريخ الدولة 
 العباسية

   X X X         

الثقافة 
 الجغرافية

 X X        X    

جغرافية مصر 
 الطبيعية

X X             

الوطن  جغرافية
 العربى

وجغرافيا العالم 
 اإلسالمى

   X X X         

مقرر اختياري 
3 

X X         X    

تاريخ 
األيوبيون 
 والمماليك

   X X X         

مهارات 
االتصال 

االجتماعى 
 واالعالمى

 X X            

تطبيقات 
الرياضيات فى 

 الحياه

         X X    

جغرافية مصر 
 البشرية

X X             

مقرر اختياري 
4 

   X X X         

مقرر اختياري 
5 

 X X            

تاريخ أوروبا 
الحديث 

 والمعاصر

X X             

العمل التطوعى 
والمجتمع 

 المدنى

   X X X     X    
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مقرر اختياري 
6 

 X X        X    

 
  (المهارات الذهنية ) نواتج التعلم المستهدفة 

 المنهج يتبع المقررات
 فى العلمى
 التفكير
 وطرق

 االستدالل
 دراسة فى

 القضايا
 .التاريخية

 
 
 

 يشخص
األحداث 
 مقترحا

 .تفسيرا لها

 يستنبط
 المفاهيم
 والنتائج

 والدروس
 المستفادة

األحداث  من
والظواهر  ،

القديمة 
والحديثة 

 والمعاصرة،
 والحاالت

 فهم في
 الحاضر

 واستشراف
 .المستقبل

 يفسر
النظريات 
 والمبادئ
 باستخدام

 األدلة
 واآلثار

 والبراهين
 . والحجج

 

 يفسر
 الظواهر

 باستخدام
 األدلة

 واآلثار
 والبراهين
 .والحجج

 

يفسر 
األحداث 
المختلفة 

 والتطبيقات
فى ضوء 

بيانات 
ومعلومات 

تاريخية 
  .معينة 

 

يقترح 
توظيف 
ألسس 

المهارات 
الموسيقية  
والحركية 
فى مجال 
تخصصه 
 وتدريسه 

يقترح 
توظيف 
 لمفاهيم 
العلوم 

االساسية 
فى مجال 
تخصصه 
 وتدريسه

يقيم 
ممارسته  
لمهارات 
التفكير 

النقدى فى 
تخصصه 
وتدريسه 

 وحياته

يقيم توظيف 
مفاهيم 

الدراما  
ومسرج 

الطفل فى 
تخصصه 
 وتدريسه 

 يقيم توظيف
أدب األطفال 

فى 
تخصصه 
 وتدريسه

يقيم توظيف  
أسس 

المهارات 
اليدوية 

والفنية فى 
تخصصه 
 وتدريسه

  

 جغرافيا طبيعية
وجغرايا 
البيئات 
 الطبيعية

X X X  X X         

 جغرافيا بشرية
وجغرافيا 

 تاريخية

 X             

التاريخ 
 المصرى القديم
وتاريخ الشرق 

 األدنى القديم

   X           

التاريخ 
اليونانى 

 الرومانىو
 وحضارته

X  X   X         

مهارات حركية 
 وموسيقية

      X        

تطبيقات 
الكيمياء فى 

 الحياة

       X       

جغرافيا مناخية 
 وحيوية

 وأرصاد جوية

X X X  X X         

التاريخ 
األوروبى 

 الوسيط

 X             

تاريخ الدولة 
العربية 

 اإلسالمية

   X           

مدخل إلى علم 
 االجتماع

        X      

مهارات يدوية 
 وفنية

           X   
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تطبيقات علم 
االحياء فى 

 الحياة

       X       

         X  X   X مبادئ خرائط
جغرافية افريقيا 

           X  X  وحوض النيل

فى مصر 
العصرين 
 و اليوناني
 الروماني

   X           

تاريخ أسيا 
الحديث 

 والمعاصر

    X X         

دراما ومسرح 
 طفل

        X X X    

تطبيقات علم 
الفيزياء فى 

 الحياة

       X       

جغرافية 
 سكانال

ودالجغرافيا 
 الطبية

X  X   X         

جغرافية 
 اوراسيا

والجغرافيا 
 الزراعية

X  X   X         

تاريخ مصر 
           X  X  االسالمية

حضارة مصر 
 القديمة

   X           

    X           أدب طفل
مهارات التفكير 

 النقدى
        X      

جغرافية العالم 
 الجديد

X X             

خرائط 
 التوزيعات

   X X X         

المغرب تاريخ 
 واألندلس

 X X            

مقرر اختياري 
1 

X X             

مصطلحات 
وقراءات فى 

التاريخ باللغة 
 األغنجليزية

   X X X         

تاريخ 
 الحضارات

 X X      X      

 مصطلحات
فى  وقراءات

الجغرافيا باللغة 
 اإلنجليزية

X X             

         X X X   مقرر اختياري 



222 
 

2 
تاريخ العرب 

الحديث 
 والمعاصر

 X X            

تاريخ الواليات 
المتحدة 

 األمريكية

X X             

تاريخ الدولة 
 العباسية

   X X X         

الثقافة 
 ةجغرافيال

 X X      X      

جغرافية مصر 
 الطبيعية

X X             

جغرافية الوطن 
 العربى

وجغرافيا العالم 
 اإلسالمى

   X X X         

مقرر اختياري 
3 

X X       X      

تاريخ 
األيوبيون 
 والمماليك

   X X X         

مهارات 
االتصال 

االجتماعى 
 واالعالمى

 X X            

تطبيقات 
الرياضيات فى 

 الحياه

       X X      

جغرافية مصر 
 البشرية

X X             

مقرر اختياري 
4 

   X X X         

مقرر اختياري 
5 

 X X            

تاريخ أوروبا 
الحديث 

 والمعاصر

X X             

العمل التطوعى 
والمجتمع 

 المدنى

   X X X   X      

مقرر اختياري 
6 

 X X      X      

 
 المهارات العامة

يقدر ضرورة التنمية  المقررات
أساليبها المستمرة عبر 

التعلم : المختلفة، ومن بينها
الذاتي، واالنخراط في 

 .مجتمعات التعلم المهنية

يتواصل بفاعلية مع زمالئة  عمل بكفاءة ضمن فريقي
في مجتمع المدرسة، 

وأولياء األمور، وذوي 
المصلحة األخرين، إلنشاء 
بيئة تعليمية آمنة، وداعمة 

 .للنمو الشامل للتالميذ

مع ضغوط يتعامل بإيجابية 
 مهنة التعليم

 

يشارك في بحث القضايا  يتواصل بلغة أجنبية
العامة للمجتمع، مقترحاً 

 .حلوالً لها

 X X X  X Xوجغرايا البيئات  جغرافيا طبيعية
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 الطبيعية

     X  وجغرافيا تاريخية جغرافيا بشرية
وتاريخ  التاريخ المصرى القديم

 الشرق األدنى القديم
   X   

 الرومانىوالتاريخ اليونانى 
 وحضارته

X  X   X 

    X   مهارات حركية وموسيقية
   X    تطبيقات الكيمياء فى الحياة

وأرصاد  جغرافيا مناخية وحيوية
 جوية

X X X  X X 

     X  التاريخ األوروبى الوسيط

   X    تاريخ الدولة العربية اإلسالمية
   X    مدخل إلى علم االجتماع

  X     مهارات يدوية وفنية
 X      تطبيقات علم االحياء فى الحياة

 X  X   X مبادئ خرائط
   X  X  جغرافية افريقيا وحوض النيل

 و اليونانيفى العصرين مصر 
 الروماني

   X   

 X X     تاريخ أسيا الحديث والمعاصر
     X  دراما ومسرح طفل

    X   الحياةتطبيقات علم الفيزياء فى 
ودالجغرافيا  سكانالجغرافية 

 الطبية
X  X   X 

والجغرافيا  جغرافية اوراسيا
 الزراعية

X  X   X 

   X  X  تاريخ مصر االسالمية
   X    حضارة مصر القديمة

    X   أدب طفل
   X    مهارات التفكير النقدى
     X X جغرافية العالم الجديد

 X X X    خرائط التوزيعات
    X X  تاريخ المغرب واألندلس

     X X 1مقرر اختياري 
مصطلحات وقراءات فى التاريخ 

 باللغة األغنجليزية
   X X X 

    X X  الحضاراتتاريخ 
فى الجغرافيا  وقراءات مصطلحات

 باللغة اإلنجليزية
X X     

 X X X    2مقرر اختياري 
    X X  تاريخ العرب الحديث والمعاصر

     X X تاريخ الواليات المتحدة األمريكية
 X X X    تاريخ الدولة العباسية

    X X  ةجغرافيالثقافة ال
     X X جغرافية مصر الطبيعية
وجغرافيا  جغرافية الوطن العربى

 العالم اإلسالمى
   X X X 

     X X 3مقرر اختياري 
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 X X X    تاريخ األيوبيون والمماليك
مهارات االتصال االجتماعى 

 واالعالمى
 X X    

      X تطبيقات الرياضيات فى الحياه
     X X جغرافية مصر البشرية

 X X X    4مقرر اختياري 
    X X  5مقرر اختياري 

     X X تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر
 X X X    العمل التطوعى والمجتمع المدنى

    X X  6مقرر اختياري 
 

 

 تخصص الرياضيات (اإلبتدائي)العلوم والتربية  يالليسانس فبرنامج 
 

 رؤية البرنامج: أوال
 .إعداد معلم رياضيات متفكر مهنى ممارس باحث قادر على التعلم الذاتي

 ثانيا رسالة البرنامج
قافية والتكنولوجية والوطنية والخلقية والجسدية والنفسية فى إطار من فلسفة المجتمع يسعى البرنامج إلى إعداد معلم ينمى الطالب تنمية شاملة متكاملة فى المحتوى المعرفى لتخصص الرياضيات وكذلك الجوانب االجتماعية والث

 . وجية وبمشاركة االسرة واألطراف المعنيةوطبيعة المرحلة العمرية والمستجدات التربوية والتكنول
 نواتج تعلم البرنامج: ثالثا

 المعارف 
 يتعرف تاريخ علم الرياضيات بفروعه وفلسفته المختلفة . 
 يحدد بنية علم الرياضيات بفروعه ومكوناته المختلفة. 
 يشرح طبيعة علم الرياضيات بفروعه المختلفة. 
 ته، وتكامل فروعه؛ بما يحقق وحدتهيتعرف مصطلحات علم الرياضيات، وأخالقيا. 
 يحدد أساليب تحليل البيانات وتفسيرها في فروع الرياضيات. 
 يذكر التطبيقات الحياتية لعلم الرياضيات. 
 يتعرف المصطلحات والمفاهيم باإلنجليزية في فروع علم الرياضيات. 
 يعدد المفاهيم العلمية في العلوم األساسية.  
  في الجغرافيا والتاريخيشرح المفاهيم األساسية. 
 يصف المهارات الموسيقية واليدوية والفنية. 
 يشرح تطبيقات العلوم األساسية. 
 يتعرف مهارات التفكير النقدي. 
 يحدد مفاهيم الدراما ومسرج الطفل. 
 يحدد أساسيات أدب األطفال. 
 المهارات المهنية 
  المناسبة واألساليب العلميةيصمم ويعرض تقريرًا مستخدمًا المعادات الرياضية والفنيات 
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 يختار أنسب طرق الدراسة والبحث لمعالجة موضوعات الرياضيات المختلفة. 
 يطبق قواعد الرياضيات في إجراء االستنتاجات المختلفة. 
 يصمم نماذج وأدوات لتبسيط علم الرياضيات. 
 جيستخدم التكنولوجيا في حل المسائل المختلفة وتحليل البيانات وتفسير النتائ. 
 الحقيقية واالفتراضية في مجال الرياضيات. 
 يطبق الحقائق والنظريات الرياضية في مجاالت مختلفة. 
 يستخدم التكنولوجيا في حل المسائل المختلفة وتحليل البيانات وتفسير النتائج. 
 يستخدم القوانين الرياضية في تفسير الظواهر الطبيعية وحل المشكالت الفيزيائية 
  الموسيقية واليدوية والفنيةيوظف المهارات. 
 يوظف تطبيقات العلوم االساسية واإلنسانية في تخصصه. 
 يطبق مهارات التفكير النقدي. 
 يوظف مفاهيم أدب ومسرج الطفل في تخصصه. 
 يوظف اساسيات أدب األطفال في تخصصه. 
 المهارات الذهنية 
 يفسر المعادالت والقوانين الرياضية ويوضحها بالكتابة الصحيحة. 
 يحلل القوانين والمبادئ المختلفة فى فروع علم الرياضيات المختلفة. 
 يفسر الطرق العلمية المختلفة، ويختار أفضلها لمعالجة قضايا الرياضيات. 
 يحلل البيانات والمعلومات والمعادالت والظواهر في ضوء الشواهد واألدلة المتاحة، ويفسرها. 
  بالظواهر الكونيةيستنتج بعض القوانين الفيزيائية وربطها. 
 يربط بين المفاهيم الرياضية المختلفة. 
 يمارس التفكير المنطقي والعلمي في الرياضيات. 
 يقترح توظيف للمهارات الموسيقية واليدوية والفنية. 
 يقترح توظيف لتطبيقات العلوم االساسية واإلنسانية في تخصصه. 
 يقيم استخدامه لمهارات التفكير النقدي. 
  لمفاهيم أدب ومسرج الطفل في تخصصهيقترح توظيف. 
 يقترح توظيف ألساسيات أدب األطفال في تخصصه. 
 المهارات العامة 
 التعلم الذاتي، واالنخراط في مجتمعات التعلم المهنية: يقدر ضرورة التنمية المستمرة عبر أساليبها المختلفة، ومن بينها.  
 يعمل بكفاءة ضمن فريق. 
  في مجتمع المدرسة، وأولياء األمور، وذوي المصلحة األخرين، إلنشاء بيئة تعليمية آمنة، وداعمة للنمو الشامل للتالميذيتواصل بفاعلية مع زمالئة. 
 يتعامل بإيجابية مع ضغوط مهنة التعليم. 
 يتواصل بلغة أجنبية. 
 يشارك في بحث القضايا العامة للمجتمع، مقترحًا حلواًل لها. 
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 تخصص الرياضيات (ياإلبتدائ)العلوم والتربية  يلبرنامج الليسانس فمصفوفة نواتج التعلم المستهدفة : رابعا
  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 
يتعرف  المقررات

تاريخ علم 
الرياضيات 

بفروعه 
وفلسفته 
 . المختلفة

 

 بنيةيحدد 
علم 

الرياضيات 
بفروعه 

ومكوناته 
 .المختلفة

 

يشرح 
 طبيعة علم

الرياضيات 
بفروعه 
 .المختلفة

 

يتعرف 
مصطلحات 

علم 
 الرياضيات،
 وأخالقياته،

 وتكامل
 بما فروعه؛

 يحقق
 .وحدته

 

 أساليبيحدد 
 تحليل

 البيانات
وتفسيرها 
فى فروع 
 .الرياضيات

 

يذكر 
 التطبيقات
الحياتية 

لعلم 
 .الرياضيات

 

يتعرف 
المصطلحات 

والمفاهيم 
باإلنجليزية 
فى فروع 

علم 
 .الرياضيات

 

يعددد 
المفاهيم 

العلمية فى 
العلوم 

 األساسية

يشرح 
المفاهيم 

األساسية 
فى 

الجغرافيا 
 والتاريخ

يصف 
المهارات 

الموسيقية 
واليدوية 

 والفنية

يشرح 
تطبيقات 

العلوم 
 االساسية

يتعرف 
مهارات 
التفكير 
 النقدى

يحدد مفاهيم 
الدراما  
ومسرج 

 الطفل

يحدد 
أساسيات 

 أدب األطفال

           x X X X (1)حسبان 
        x X x X    (1)جبر 

مقدمة في 
 الحاسب اآللي

  X    x        

    X           كيمياء عامة
مهارات حركية 

 وموسيقية
         X     

تطبيقات 
الكيمياء فى 

 الحياة

          X    

هندسة تحليلية 
 مستوية

    X          

تاريخ 
 رياضيات

   X           

خواص مادة 
 وحرارة

 X             

مهارات يدوية 
 وفنية

         X     

تطبيقات علم 
االحياء فى 

 الحياة

          X    

         X   x   إحصاء وصفي 
            X   هندسة فراغية 
    X   x        كيمياء فيزيائية
دراما ومسرح 

 طفل
            X  

تطبيقات علم 
الفيزياء فى 

 الحياة

          X    

         X   x   ديناميكا
برمجيات 

 حاسب
 X  X            

 X              أدب طفل
مهارات التفكير 

 النقدى
           X   

معادالت 
 2 تفاضلية

X   x   x        

مقرر اختياري 
1 

 X  x X          
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 تاريخ مصر
 المعاصر

        X      

هندسة 
 تحويالت

 X             

كهربية 
 ومغناطيسية

          X    

مقرر اختياري 
2 

           X   

         X   x   ميكانيكا كم
      X         جغرافيا مصر

          X  X   توبولوجي
هندسة 
 مسلمات

X X X            

           x   X بحوث عمليات
مقرر اختياري 

3 
      x X       

تطبيقات 
الرياضيات فى 

 الحياه

 X    X         

          X  X   إحصاء تحليلي
             X  تحليل عددي

              X يتحليل دال
مقرر اختياري 

4 
     X         

 
  (المهارات المهنية ) نواتج التعلم المستهدفة 

 يصمم المقررات
 ويعرض

 ً  تقريرا
 ً  مستخدما
المعادات 
الرياضية 
 والفنيات
 المناسبة

 واألساليب
 العلمية

 

 أنسب يختار
 طرق

 الدراسة
 والبحث
 لمعالجة

 موضوعات
الرياضيات 

 .المختلفة
 

 قواعد يطبق
الرياضيات 

 إجراء في
االستنتاجات 

 .المختلفة
 

 يصمم
 نماذج

 وأدوات
لتبسيط علم 
 .الرياضيات

 

 يستخدم
 التكنولوجيا

حل  في
المسائل 
المختلفة 

 وتحليل
 البيانات
 وتفسير
 .النتائج

 

 الحقيقية
 واالفتراضية

 مجال في
 .الرياضيات

 

 يطبق
 الحقائق

والنظريات 
الرياضية 

فى مجاالت 
 .مختلفة

 

 يستخدم
 التكنولوجيا

حل  في
المسائل 
المختلفة 

 وتحليل
 البيانات
 وتفسير
 .النتائج

 

 يستخدم
 القوانين

 الرياضية
 تفسير فى

 الظواهر
 و الطبيعية

 حل
 المشكالت
 الفيزيائية

 

يوظف 
المهارات 

الموسيقية 
واليدوية 

 والفنية

يوظف 
تطبيقات 

العلوم 
االساسية 

واإلنسانية 
فى 

 تخصصه

يطبق 
مهارات 
التفكير 
 النقدى

يوظف 
مفاهيم أدب 

ومسرج 
الطفل فى 
 تخصصه

يوظف 
اساسيات 

أدب 
األطفال فى 

 تخصصه 

         x  X   X (1)حسبان 
         X x     (1)حسبان 

           X  x  (1)جبر 
مقدمة في الحاسب 

 اآللي
          X    

   X   x        X كيمياء عامة
مهارات حركية 

 وموسيقية
 X X       X     

تطبيقات الكيمياء فى 
 الحياة

              

تحليلية  هندسة
 مستوية

              

         X x     تاريخ رياضيات
     X  x      X  خواص مادة وحرارة
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  (المهارات المهنية ) نواتج التعلم المستهدفة 
 يصمم المقررات

 ويعرض
 ً  تقريرا

 ً  مستخدما
المعادات 
الرياضية 
 والفنيات
 المناسبة

 واألساليب
 العلمية

 

 أنسب يختار
 طرق

 الدراسة
 والبحث
 لمعالجة

 موضوعات
الرياضيات 

 .المختلفة
 

 قواعد يطبق
الرياضيات 

 إجراء في
االستنتاجات 

 .المختلفة
 

 يصمم
 نماذج

 وأدوات
لتبسيط علم 
 .الرياضيات

 

 يستخدم
 التكنولوجيا

حل  في
المسائل 
المختلفة 

 وتحليل
 البيانات
 وتفسير
 .النتائج

 

 الحقيقية
 واالفتراضية

 مجال في
 .الرياضيات

 

 يطبق
 الحقائق

والنظريات 
الرياضية 

فى مجاالت 
 .مختلفة

 

 يستخدم
 التكنولوجيا

حل  في
المسائل 
المختلفة 

 وتحليل
 البيانات
 وتفسير
 .النتائج

 

 يستخدم
 القوانين

 الرياضية
 تفسير فى

 الظواهر
 و الطبيعية

 حل
 المشكالت
 الفيزيائية

 

يوظف 
المهارات 

الموسيقية 
واليدوية 

 والفنية

يوظف 
تطبيقات 

العلوم 
االساسية 

واإلنسانية 
فى 

 تخصصه

يطبق 
مهارات 
التفكير 
 النقدى

يوظف 
مفاهيم أدب 

ومسرج 
الطفل فى 
 تخصصه

يوظف 
اساسيات 

أدب 
األطفال فى 

 تخصصه 

    X           مهارات يدوية وفنية
تطبيقات علم االحياء 

 فى الحياة
X   x           

            X X  إحصاء وصفي 
    X x     x     هندسة فراغية 
  X  x         X  كيمياء فيزيائية

    X           دراما ومسرح طفل
تطبيقات علم الفيزياء 

 فى الحياة
X   x           

            X X  ديناميكا
 X X X X X         X برمجيات حاسب

   X X X X X       X أدب طفل
مهارات التفكير 

 النقدى
 X             

             X  2 معادالت تفاضلية
               1مقرر اختياري 

         X   X   تاريخ مصر المعاصر
    X X X        X هندسة تحويالت

   X X X        X  ومغناطيسيةكهربية 
           X X X X 2مقرر اختياري 

              X ميكانيكا كم
         X X X X X X جغرافيا مصر

         X X X X X X توبولوجي
         X X X X X X هندسة مسلمات
         X X X X X X بحوث عمليات

 
 المهارات الذهنية

 يفسر المقررات
المعادالت 
والقوانين 
الرياضية 

ويوضحها 
بالكتابة 

 .الصحيحة
 

القوانين  يحلل
والمبادئ 

المختلفة فى 
فروع علم 
الرياضيات 

 .المختلفة
 

يفسر الطرق 
 العلمية

 المختلفة،
 ويختار
 أفضلها
 لمعالجة

 قضايا
 .الرياضيات

 

 البيانات يحلل
والمعلومات 
والمعادالت 

 في والظواهر
 ضوء

 الشواهد
 واألدلة

 المتاحة،
 .ويفسرها

 

 بعض يستنتج
 القوانين

 الفيزيائية
 وربطها

 بالظواهر
 .الكونية

 

 بين يربط
 المفاهيم

 الرياضية
 .المختلفة

 

 يمارس
 التفكير

 المنطقي
 في والعلمي

 .الرياضيات
 

يقترح 
توظيف 

للمهارات 
الموسيقية 
واليدوية 

 والفنية

يقترح 
توظيف 

لتطبيقات 
العلوم 

االساسية 
واإلنسانية 

 فى تخصصه

يقيم 
استخدامه 
لمهارات 
التفكير 
 النقدى

يقترح 
توظيف 

لمفاهيم أدب 
ومسرج 

الطفل فى 
 تخصصه

يقترح 
توظيف 

الساسيات 
أدب األطفال 
 فى تخصصه 

            X (1)حسبان 
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           X  (1)جبر 
          X   مقدمة في الحاسب اآللي

         X    كيمياء عامة
     X   X     مهارات حركية وموسيقية

    X X  X      تطبيقات الكيمياء فى الحياة
            X هندسة تحليلية مستوية

        X   X  تاريخ رياضيات
          X   وحرارةخواص مادة 

     X    X    مهارات يدوية وفنية
    X    X     تطبيقات علم االحياء فى الحياة

      X X      إحصاء وصفي 
            X هندسة فراغية 
           X  كيمياء فيزيائية

 X X       X X   دراما ومسرح طفل
    X         تطبيقات علم الفيزياء فى الحياة

         X   X ديناميكا
        X     برمجيات حاسب

 X    X    X X   أدب طفل
   X      X    مهارات التفكير النقدى

       X X     2 معادالت تفاضلية
            X 1مقرر اختياري 

    X        X تاريخ مصر المعاصر
           X  هندسة تحويالت

            X ومغناطيسيةكهربية 
           X  2مقرر اختياري 

          X   ميكانيكا كم
    X     X    جغرافيا مصر

      X X X     توبولوجي
      X X X     هندسة مسلمات
      X X X     بحوث عمليات

      X X X     3مقرر اختياري 
    X X X  X     تطبيقات الرياضيات فى الحياه

 
 المهارات العامة

يقدر ضرورة التنمية المستمرة عبر  المقررات
التعلم : أساليبها المختلفة، ومن بينها

الذاتي، واالنخراط في مجتمعات التعلم 
 .المهنية

عمل بكفاءة ي
 ضمن فريق

يتواصل بفاعلية مع زمالئة في مجتمع 
المدرسة، وأولياء األمور، وذوي 

إلنشاء بيئة تعليمية المصلحة األخرين، 
 .آمنة، وداعمة للنمو الشامل للتالميذ

يتعامل بإيجابية 
مع ضغوط مهنة 

 التعليم
 

يشارك في بحث القضايا  يتواصل بلغة أجنبية
العامة للمجتمع، مقترحاً 

 .حلوالً لها

      X (1)حسبان 
     X  (1)جبر 

    X   مقدمة في الحاسب اآللي
   X    كيمياء عامة

  X     مهارات حركية وموسيقية
 X      تطبيقات الكيمياء فى الحياة

      X هندسة تحليلية مستوية
     X  تاريخ رياضيات

    X   خواص مادة وحرارة
   X    مهارات يدوية وفنية
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  X     تطبيقات علم االحياء فى الحياة
 X      إحصاء وصفي 
      X هندسة فراغية 

     X  فيزيائيةكيمياء 
    X   دراما ومسرح طفل

   X    تطبيقات علم الفيزياء فى الحياة
  X     ديناميكا

 X      برمجيات حاسب
      X أدب طفل

     X  مهارات التفكير النقدى
    X   2 معادالت تفاضلية
   X    1مقرر اختياري 

  X     تاريخ مصر المعاصر
 X      هندسة تحويالت

      X ومغناطيسيةكهربية 
     X  2مقرر اختياري 

    X   ميكانيكا كم
   X    جغرافيا مصر

  X     توبولوجي
 X      هندسة مسلمات
     X  بحوث عمليات

 
 اللغة العربية وآدابهاتخصص  (اإلبتدائى)فى االداب والتربية الليسانس برنامج 

 
 رؤية البرنامج: أوال

 .معلم للغة العربية متفكر مهنى ممارس باحث قادر على التعلم الذاتيإعداد 
 ثانيا رسالة البرنامج

والثقافية والتكنولوجية والوطنية والخلقية والجسدية والنفسية فى إطار من فلسفة المجتمع يسعى البرنامج إلى إعداد معلم ينمى الطالب تنمية شاملة متكاملة فى المحتوى المعرفى لتخصص اللغة العربية وكذلك الجوانب االجتماعية 
 . كنولوجية وبمشاركة االسرة واألطراف المعنيةوطبيعة المرحلة العمرية والمستجدات التربوية والت

 نواتج تعلم البرنامج: ثالثا
 المعارف 
 جراءاتها ومنتجاتها: يتعرف القواعد  .النحوية، والصرفية وعمليات الكتابة وخصائصها وا 
 يحدد مضامين النصوص المختلفة وأسس تنظيمها. 
 يصف سمات الجهاز الصوتي ومكوناته، ووظيفته.  
  أسسها ومهاراتها: القراءة والتواصل الشفوييتعرف عملية.  
 يحدد أسس النقد األدبي، ومدارسه أنواع المفاهيم البالغية وسماتها.  
 الحضارية والتاريخية الوظيفة االجتماعية لها: يشرح علم وطبيعة اللغة وأصولها.  
 تعرف دراما وقواعد الشعر وبحوره خصائص النص المسرحي وعناصره.  
 يم العلمية في العلوم األساسيةيتعرف المفاه. 
 يحدد المفاهيم األساسية في الجغرافيا والتاريخ. 
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 يحدد المهارات الموسيقية واليدوية والفنية. 
 يشرح تطبيقات العلوم األساسية. 
 يحدد مهارات التفكير النقدي. 
 يذكر مفاهيم الدراما ومسرج الطفل. 
 يذكر أساسيات أدب األطفال. 
  المهارات المهنية 
 يحدد الفكرة الرئيسة، واألفكار التفصيلية . 
 النحو والصرف والبالغة في فهم النص وكتابته: يوظف قواعد.  
 يستخدم قواعد اللغة في تحليل النص وتفسيره ونقده وتذوقه. 
 يعبر عن مضامين النصوص المختلفة ومعانيها بأسلوبة. 
 يكتب بلغة سليمة في المواقف واألغراض المختلفة.  
  معارفه اللغوية، ويحدثها بصفة مستمرةيجدد. 
 يستخدم التكنولوجيا في اثراء مهاراته اللغوية. 
 يوظف المفاهيم العلمية في العلوم األساسية في تخصصه. 
 يوظف المفاهيم األساسية في الجغرافيا والتاريخ في تخصصه .  
 يوظف المهارات الموسيقية واليدوية والفنية في تخصصه .  
  العلوم االساسية في تخصصهيوظف تطبيقات . 
 يمارس مهارات التفكير النقدي. 
 يوظف مفاهيم الدراما ومسرج الطفل. 
 يوظف أساسيات أدب األطفال. 
 المهارات الذهنية 
 يحلل النصوص.  
 يفهم غرض الكاتب. 
 يستنتج معاني المفردات بالسياق.  
 يستنبط المعنى الضمني. 
 غويةيفسر العالقات بين المفاهيم والمعارف الل.  
 يتذوق المضمون الوجداني في النص.  
 يرتجل اللغة في مواقف التواصل المتنوعة. 
 يقيم توظيف المفاهيم العلمية في العلوم األساسية في تخصصه. 
 يقيم توظيف المفاهيم األساسية في الجغرافيا والتاريخ في تخصصه. 
 يقيم توظيف المهارات الموسيقية واليدوية والفنية في تخصصه .  
 يقيم توظيف تطبيقات العلوم االساسية في تخصصه .  
 يقيم ممارساته في مهارات التفكير النقدي.  
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 يقيم توظيف مفاهيم الدراما ومسرج الطفل.  
 يقيم توظيف أساسيات أدب األطفال. 
 المهارات العامة 
 يعمل بكفاءة ضمن فريق.  
 ث عن المعلوماتيستخدم قدراته الشخصية والوسائط التكنولوجية، للتواصل والبح. 
 يستنتج معاني المفردات بالسياق.  
 يتعامل بإيجابية مع ضغوط مهنة التعليم. 
 يتواصل بلغة أجنبية. 
 يشارك في بحث القضايا العامة للمجتمع، مقترحًا حلواًل لها. 

 
 اللغة العربية وآدابهاتخصص  (اإلبتدائى)فى االداب والتربية الليسانس لبرنامج مصفوفة نواتج التعلم المستهدفة : رابعا

  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 
يتعرف  المقررات

 :القواعد
 النحوية،

 و والصرفية
 عمليات
 الكتابة

 وخصائصها
 وإجراءاتها
 ومنتجاتها

يحدد 
 مضامين

 النصوص
 المختلفة
 وأسس
 تنظيمها

يصف 
 سمات
 الجهاز

 الصوتي
 ومكوناته،
 .ووظيفته

يتعرف 
عملية 

القراءة 
 التواصلو

: يالشفو
 أسسها

 ومهاراتها

 أسسيحدد 
 األدبي، النقد

ومدارسه 
 أنواع

 المفاهيم
 البالغية
 .وسماتها

علم يشرح 
 طبيعةو

 اللغة
 :وأصولها
 الحضارية

والتاريخية 
 الوظيفة

 االجتماعية
 لها

تعرف دراما 
 قواعدو

 الشعر
 وبحوره

 خصائص
 النص

 المسرحي
 .وعناصره

يتعرف 
المفاهيم 

العلمية فى 
العلوم 

 األساسية

يحدد 
المفاهيم 

األساسية 
فى 

الجغرافيا 
 والتاريخ

يحدد 
المهارات 

الموسيقية 
واليدوية 

 والفنية

يشرح 
تطبيقات 

العلوم 
 االساسية

يحدد 
مهارات 
التفكير 
 النقدى

يذكر مفاهيم 
الدراما  
ومسرج 

 الطفل

يذكر 
أساسيات 

أدب 
 األطفال

مصادر أدبية 
 ولغوية 

X X             

مدخل إلى علم 
 اللغة

     X         

مدخل إلى األدب   
 العربي

    X  X        

مدخل إلى البالغة 
 العربية

    X          

           X X X X علوم قرآن
مهارات حركية 

 وموسيقية
         X     

تطبيقات الكيمياء 
 فى الحياة

       X   X    

              X (1)نحو وصرف 
            X   أصوات لغوية

        X  X     أدب جاهلي
         X    X  1مقرر اختياري 
مهارات يدوية 

 وفنية
         X     

تطبيقات علم 
 االحياء فى الحياة

       X   X    

األدب اإلسالمي 
 واألموي

    X  X        

              X  (2)  نحو وصرف
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  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 
يتعرف  المقررات

 :القواعد
 النحوية،

 و والصرفية
 عمليات
 الكتابة

 وخصائصها
 وإجراءاتها
 ومنتجاتها

يحدد 
 مضامين

 النصوص
 المختلفة
 وأسس
 تنظيمها

يصف 
 سمات
 الجهاز

 الصوتي
 ومكوناته،
 .ووظيفته

يتعرف 
عملية 

القراءة 
 التواصلو

: يالشفو
 أسسها

 ومهاراتها

 أسسيحدد 
 األدبي، النقد

ومدارسه 
 أنواع

 المفاهيم
 البالغية
 .وسماتها

علم يشرح 
 طبيعةو

 اللغة
 :وأصولها
 الحضارية

والتاريخية 
 الوظيفة

 االجتماعية
 لها

تعرف دراما 
 قواعدو

 الشعر
 وبحوره

 خصائص
 النص

 المسرحي
 .وعناصره

يتعرف 
المفاهيم 

العلمية فى 
العلوم 

 األساسية

يحدد 
المفاهيم 

األساسية 
فى 

الجغرافيا 
 والتاريخ

يحدد 
المهارات 

الموسيقية 
واليدوية 

 والفنية

يشرح 
تطبيقات 

العلوم 
 االساسية

يحدد 
مهارات 
التفكير 
 النقدى

يذكر مفاهيم 
الدراما  
ومسرج 

 الطفل

يذكر 
أساسيات 

أدب 
 األطفال

عروض وقافية 
(1) 

      X        

        X   X    علم البيان
دراما ومسرح 

 طفل
            X X 

تطبيقات علم 
 الفيزياء فى الحياة

       X   X    

عروض وقافية 
(2) 

     X X        

             X X علوم الحديث
              X (3)نحو وصرف 

          X     علم البديع
         X X     فقه اللغة
 X X X            أدب طفل

مهارات التفكير 
 النقدى

        X   X   

        X  X     (1)أدب عباسي 
             X X تفقه العبادا

             X X (4)نحو وصرف 
          X     نقد عربي قديم

تاريخ مصر 
 المعاصر

        X      

البالغة العربية 
 (علم المعاني)

    X X         

        X  X     (2)أدب عباسي 
        X  X     أدب أندلسي

تحليل النصوص 
 األدبية

 X             

              X (5)نحو وصرف 
           X X   2مقرر اختياري 

      X         جغرافيا مصر
اتجاهات النقد 
 األدبي الحديث

   X X          

         X   X   3مقرر اختياري 
         X     X (6)نحو وصرف 

علم اللغة 
 التطبيقي

     X         

تطبيقات 
الرياضيات فى 

 الحياه

       X   X    
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  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 
يتعرف  المقررات

 :القواعد
 النحوية،

 و والصرفية
 عمليات
 الكتابة

 وخصائصها
 وإجراءاتها
 ومنتجاتها

يحدد 
 مضامين

 النصوص
 المختلفة
 وأسس
 تنظيمها

يصف 
 سمات
 الجهاز

 الصوتي
 ومكوناته،
 .ووظيفته

يتعرف 
عملية 

القراءة 
 التواصلو

: يالشفو
 أسسها

 ومهاراتها

 أسسيحدد 
 األدبي، النقد

ومدارسه 
 أنواع

 المفاهيم
 البالغية
 .وسماتها

علم يشرح 
 طبيعةو

 اللغة
 :وأصولها
 الحضارية

والتاريخية 
 الوظيفة

 االجتماعية
 لها

تعرف دراما 
 قواعدو

 الشعر
 وبحوره

 خصائص
 النص

 المسرحي
 .وعناصره

يتعرف 
المفاهيم 

العلمية فى 
العلوم 

 األساسية

يحدد 
المفاهيم 

األساسية 
فى 

الجغرافيا 
 والتاريخ

يحدد 
المهارات 

الموسيقية 
واليدوية 

 والفنية

يشرح 
تطبيقات 

العلوم 
 االساسية

يحدد 
مهارات 
التفكير 
 النقدى

يذكر مفاهيم 
الدراما  
ومسرج 

 الطفل

يذكر 
أساسيات 

أدب 
 األطفال

 أدب عربي حديث
 شعر 

    X  X        

 أدب عربي حديث
 نثر 

    X  X        

علم المعاجـم 
 والـداللة

X              

            X X  4مقرر اختياري 
           X X   5مقرر اختياري 

 
  (المهارات المهنية ) نواتج التعلم المستهدفة 
يحدد الفكرة  المقررات

الرئيسة، 
واألفكار 
 . التفصيلية

 

يوظف 
 :قواعد
النحو 

والصرف 
والبالغة في 

فهم النص 
 وكتابته

يستخدم 
قواعد اللغة 

في تحليل 
النص 

وتفسيره 
ونقده 
 .وتذوقه

 

يعبر عن 
مضامين 

النصوص 
المختلفة 
ومعانيها 
 بأسلوبة

يكتب بلغة 
سليمة في 
المواقف 

واألغراض 
 .المختلفة

يجدد 
فه معار

 ،اللغوية
ويحدثها 

بصفة 
 مستمرة

يستخدم 
التكنولوجيا 

فى اثراء 
مهاراته 
 اللغوية

يوظف 
المفاهيم 

العلمية فى 
العلوم 

األساسية 
فى 

 تخصصه 

يوظف 
المفاهيم 

األساسية 
فى 

الجغرافيا 
والتاريخ 

فى 
 تخصصه 

يوظف 
المهارات 

الموسيقية 
واليدوية 

والفنية فى 
 تخصصه 

يوظف 
تطبيقات 

العلوم 
االساسية 

فى 
 تخصصه 

يمارس 
مهارات 
التفكير 
 النقدى

يوظف 
مفاهيم 

الدراما  
ومسرج 

 الطفل

يوظف 
أساسيات 

أدب 
 األطفال

مصادر أدبية 
 ولغوية 

X X             

مدخل إلى علم 
 اللغة

     X         

مدخل إلى األدب   
 العربي

    X  X        

مدخل إلى البالغة 
 العربية

    X          

           X X X X علوم قرآن
مهارات حركية 

 وموسيقية
         X     

تطبيقات الكيمياء 
 فى الحياة

       X   X    

              X (1)نحو وصرف 
            X   أصوات لغوية

        X  X     أدب جاهلي
         X    X  1مقرر اختياري 
مهارات يدوية 

 وفنية
         X     

تطبيقات علم 
 االحياء فى الحياة

       X   X    

األدب اإلسالمي 
 واألموي

    X  X        
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              X  (2)  نحو وصرف
عروض وقافية 

(1) 
      X        

        X   X    علم البيان
دراما ومسرح 

 طفل
            X X 

تطبيقات علم 
 الفيزياء فى الحياة

       X   X    

عروض وقافية 
(2) 

     X X        

             X X علوم الحديث
              X (3)نحو وصرف 

          X     علم البديع
         X X     فقه اللغة
 X X X            أدب طفل

مهارات التفكير 
 النقدى

        X   X   

        X  X     (1)أدب عباسي 
             X X تفقه العبادا

             X X (4)نحو وصرف 
          X     نقد عربي قديم

تاريخ مصر 
 المعاصر

        X      

البالغة العربية 
 (علم المعاني)

    X X         

        X  X     (2)أدب عباسي 
        X  X     أدب أندلسي

تحليل النصوص 
 األدبية

 X             

              X (5)نحو وصرف 
           X X   2مقرر اختياري 

      X         جغرافيا مصر
اتجاهات النقد 
 األدبي الحديث

   X X          

         X   X   3مقرر اختياري 
         X     X (6)نحو وصرف 

علم اللغة 
 التطبيقي

     X         

تطبيقات 
الرياضيات فى 

 الحياه

       X   X    

 أدب عربي حديث
 شعر 

    X  X        

 أدب عربي حديث
 نثر 

    X  X        

علم المعاجـم 
 والـداللة

X              

            X X  4مقرر اختياري 
           X X   5مقرر اختياري 
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  (المهارات الذهنية ) التعلم المستهدفةنواتج  
 يحلل المقررات

 .النصوص
 غرض يفهم

 .الكاتب
 

 يستنتج
 يمعان

 المفردات
 .بالسياق

 يستنبط
 المعنى

 .الضمني
 

 يفسر
 بين العالقات
 المفاهيم

 والمعارف
 .اللغوية

 يتذوق
 المضمون
 الوجداني

 .النص في

 اللغة يرتجل
 مواقف في

 التواصل
 .المتنوعة

 

يقيم توظيف 
المفاهيم 

العلمية فى 
العلوم 

األساسية 
 فى تخصصه 

يقيم 
توظيف 
المفاهيم 

األساسية 
فى 

الجغرافيا 
والتاريخ 

فى 
 تخصصه 

يقيم 
توظيف 

المهارات 
الموسيقية 
واليدوية 

والفنية فى 
 تخصصه 

يقيم 
توظيف 
تطبيقات 

العلوم 
االساسية 

فى 
 تخصصه 

يقيم 
ممارساته 

فى  
مهارات 
التفكير 
 النقدى

يقيم 
توظيف 
مفاهيم 

الدراما  
ومسرج 

 الطفل

يقيم 
توظيف 

أساسيات 
أدب 

 األطفال

مصادر أدبية 
 ولغوية 

X X             

مدخل إلى علم 
 اللغة

     X         

مدخل إلى األدب   
 العربي

    X  X        

مدخل إلى البالغة 
 العربية

    X          

           X X X X علوم قرآن
مهارات حركية 

 وموسيقية
         X     

تطبيقات الكيمياء 
 فى الحياة

       X   X    

              X (1)نحو وصرف 
            X   أصوات لغوية

        X  X     أدب جاهلي
         X    X  1مقرر اختياري 
مهارات يدوية 

 وفنية
         X     

علم تطبيقات 
 االحياء فى الحياة

       X   X    

األدب اإلسالمي 
 واألموي

    X  X        

              X  (2)  نحو وصرف
عروض وقافية 

(1) 
      X        

        X   X    علم البيان
دراما ومسرح 

 طفل
            X X 

تطبيقات علم 
 الفيزياء فى الحياة

       X   X    

وقافية عروض 
(2) 

     X X        

             X X علوم الحديث
              X (3)نحو وصرف 

          X     علم البديع
         X X     فقه اللغة
 X X X            أدب طفل

مهارات التفكير 
 النقدى

        X   X   

        X  X     (1)أدب عباسي 
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             X X تفقه العبادا
             X X (4)نحو وصرف 

          X     نقد عربي قديم
تاريخ مصر 

 المعاصر
        X      

البالغة العربية 
 (علم المعاني)

    X X         

        X  X     (2)أدب عباسي 
        X  X     أدب أندلسي

تحليل النصوص 
 األدبية

 X             

              X (5)نحو وصرف 
           X X   2مقرر اختياري 

      X         جغرافيا مصر
اتجاهات النقد 
 األدبي الحديث

   X X          

         X   X   3مقرر اختياري 
         X     X (6)نحو وصرف 

علم اللغة 
 التطبيقي

     X         

تطبيقات 
الرياضيات فى 

 الحياه

       X   X    

 أدب عربي حديث
 شعر 

    X  X        

 أدب عربي حديث
 نثر 

    X  X        

علم المعاجـم 
 والـداللة

X              

            X X  4مقرر اختياري 
           X X   5مقرر اختياري 

 
 

 المهارات العامة
عمل بكفاءة ي المقررات

 ضمن فريق
والوسائط  ستخدم قدراته الشخصيةي

 التكنولوجية، للتواصل والبحث عن المعلومات
 المفردات معاني يستنتج
 .بالسياق

يتعامل بإيجابية مع ضغوط 
 مهنة التعليم

 

يتواصل بلغة 
 أجنبية

يشارك في بحث القضايا العامة للمجتمع، 
 .مقترحاً حلوالً لها

     X X مصادر أدبية ولغوية 
  X X    مدخل إلى علم اللغة

    X X  مدخل إلى األدب العربي  
 X   X X X مدخل إلى البالغة العربية

   X    علوم قرآن
 X X X    مهارات حركية وموسيقية

   X X   تطبيقات الكيمياء فى الحياة
     X X (1)نحو وصرف 
  X X    أصوات لغوية

    X X  أدب جاهلي
 X   X X X 1مقرر اختياري 
   X    وفنيةمهارات يدوية 

 X X X    تطبيقات علم االحياء فى الحياة
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   X X   األدب اإلسالمي واألموي
     X X  (2)  نحو وصرف

  X X    (1)عروض وقافية 
    X X  علم البيان

 X   X X X دراما ومسرح طفل
   X    تطبيقات علم الفيزياء فى الحياة

 X X X    (2)عروض وقافية 
   X X   الحديثعلوم 

     X X (3)نحو وصرف 
  X X    علم البديع
    X X  فقه اللغة
 X   X X X أدب طفل

   X    مهارات التفكير النقدى
 X X X    (1)أدب عباسي 

   X X   تفقه العبادا
     X X (4)نحو وصرف 

  X X    نقد عربي قديم
    X X  تاريخ مصر المعاصر

 X   X X X (علم المعاني)العربية البالغة 
   X    (2)أدب عباسي 
 X X X    أدب أندلسي

   X X   تحليل النصوص األدبية
     X X (5)نحو وصرف 

  X X    2مقرر اختياري 
    X X  جغرافيا مصر

 X   X X X اتجاهات النقد األدبي الحديث
   X    3مقرر اختياري 

 X X X    (6)نحو وصرف 
   X X   علم اللغة التطبيقي

     X X تطبيقات الرياضيات فى الحياه
  X X    شعر  أدب عربي حديث
    X X  نثر أدب عربي حديث

 X   X X X علم المعاجـم والـداللة
   X    4مقرر اختياري 
 X X X    5مقرر اختياري 

 

 العلومتخصص  (اإلبتدائي)العلوم والتربية  يبرنامج الليسانس ف
 رؤية البرنامج: أوال

لتعلم  متفكر مهنى ممارس باحث للعلوم إعداد معلم  .الذاتيقادر على ا
 ثانيا رسالة البرنامج

والتكنولوجية والوطنية والخلقية والجسدية فى المحتوى المعرفى لتخصص العلوم وكذلك الجوانب االجتماعية والثقافية  متكاملة نمية شاملةالطالب تينمى يسعى البرنامج إلى إعداد معلم 
لتكنولوجية وبمشاركة االسرة واألطراف المعنية والنفسية   .فى إطار من فلسفة المجتمع وطبيعة المرحلة العمرية والمستجدات التربوية وا

 نواتج تعلم البرنامج : ثالثا
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 المعارف 
 المختلفة ومكوناته بفروعه واألحياء والفيزياء الكيمياء علم تاريخ يتعرف . 
 المختلفة ومكوناته بفروعه واألحياء والفيزياء الكيمياء علم بنية يشرح.  
 المختلفة بفروعه واألحياء والفيزياء الكيمياء علم طبيعة يصف. 
 وحدته يحقق بما فروعه؛ وتكامل وأخالقياته، واألحياء، والفيزياء الكيمياء علم مصطلحات يتعرف.  
 واألحياء والفيزياء الكيمياء علم فروع في وتفسيرها البيانات تحليل أساليب يصف. 
 واألحياء والفيزياء الكيمياء لعلم الحياتية التطبيقات يتعرف. 
 واألحياء والفيزياء الكيمياء علم فروع في باإلنجليزية والمفاهيم المصطلحات يتعرف. 
 األساسية العلوم في العلمية المفاهيم يتعرف. 
 والتاريخ الجغرافيا في األساسية المفاهيم يحدد. 
 والفنية واليدوية الموسيقية المهارات يتعرف.  
 األساسية العلوم تطبيقات يذكر. 
 النقدي التفكير مهارات يحدد. 
 الطفل ومسرج الدراما مفاهيم يشرح.  
 األطفال أدب أساسيات يصف. 
 المهارات المهنية 
 العلمية واألساليب المناسبة الفنيات مستخدماً  تقريراً  ويعرض يصمم. 
 واألحياء والفيزياء الكيمياء علم موضوعات لمعالجة والبحث الدراسة طرق أنسب يختار.  
 والطوارئ األزمات حالة في سليمة بطريقة ويتصرف التجارب، إجراء في والسالمة األمن قواعد يطبق. 
 واألحياء والفيزياء الكيمياء علم مجال في العلوم لتبسيط ونماذج وأدوات أجهزة يصمم. 
 المستدامة التنمية يحقق بما البيئة؛ على الحفاظ في العلمية األساليب يستخدم. 
 واألحياء والفيزياء الكيمياء علم مجال في واالفتراضية الحقيقية: والمعامل واإلنترنت البرمجيات يستخدم. 
 مختلفة مجاالت في واألحياء والفيزياء الكيمياء علم والنظريات الحقائق يطبق. 
 النتائج وتفسير البيانات وتحليل واألحياء والفيزياء الكيمياء علم إجراء تجارب في التكنولوجيا يستخدم.  
 تخصصه في اإلنسانية العلوم تطبيقات يوظف 
 والفنية واليدوية الموسيقية المهارات يوظف.  
 تخصصه في االساسية العلوم تطبيقات يوظف. 
 النقدي التفكير مهارات يطبق. 
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 تخصصه في الطفل ومسرج أدب مفاهيم يوظف. 
 تخصصه في األطفال أدب اساسيات يوظف. 
 المهارات الذهنية 
 الصحيحة بالكتابة ويوضحها واألحياء والفيزياء الكيمياء علم في والقواعد والمعادالت الظواهر يفسر. 
 واألحياء والفيزياء الكيمياء علم فروع في المختلفة والمبادئ القوانين يحلل. 
 واألحياء والفيزياء الكيمياء علم قضايا لمعالجة أفضلها ويختار المختلفة، العلمية الطرق يفسر. 
 ويفسرها المتاحة، واألدلة الشواهد ضوء في النوعية: والمعلومات البيانات يحلل. 
 ويفسرها المتاحة، واألدلة الشواهد ضوء في الكمية: والمعلومات البيانات يحلل. 
 تخصصه في اإلنسانية العلوم لتطبيقات توظيف يقترح 
 والفنية واليدوية الموسيقية للمهارات جديدة تطبيقات يقترح.  
 تخصصه في االساسية العلوم تطبيقات يقيم. 
 النقدي التفكير لمهارات استخدامه يقيم.  
 تخصصه في الطفل ومسرج أدب لمفاهيم توظيف يقترح. 
 تخصصه في األطفال أدب ألساسيات توظيف يقترح 
 المهارات العامة 
 المهنية التعلم مجتمعات في واالنخراط الذاتي، التعلم: بينها ومن المختلفة، أساليبها عبر المستمرة التنمية ضرورة يقدر.  
 فريق ضمن بكفاءة يعمل. 
 للتالميذ الشامل للنمو وداعمة آمنة، تعليمية بيئة إلنشاء األخرين، المصلحة وذوي األمور، وأولياء المدرسة، مجتمع في زمالئة مع بفاعلية يتواصل.  
 التعليم مهنة ضغوط مع بإيجابية يتعامل. 
 أجنبية بلغة يتواصل. 
 لها حلوالً  مقترحاً  للمجتمع، العامة القضايا بحث في يشارك. 

 
 العلومتخصص  (ياإلبتدائ)العلوم والتربية  يلبرنامج الليسانس فمصفوفة نواتج التعلم المستهدفة : رابعا

  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 
يتعرف  المقررات

تاريخ علم 
الكيمياء 

والفيزياء 
واألحياء 
بفروعه 

ومكوناته 
 . المختلفة

 

 بنيةيشرح 
علم 

الكيمياء 
والفيزياء 
واألحياء 
بفروعه 

ومكوناته 
 .المختلفة

يصف 
طبيعة علم 

الكيمياء 
والفيزياء 
واألحياء 
بفروعه 
 .المختلفة

 

يتعرف 
مصطلحات 

علم 
الكيمياء 

والفيزياء 
 واألحياء ،

 وأخالقياته،
 وتكامل
 بما فروعه؛

 يحقق

يصف 
 أساليب
 تحليل

 البيانات
وتفسيرها 
فى فروع 

علم الكيمياء 
والفيزياء 
 .واألحياء

 

يتعرف 
 التطبيقات
الحياتية 

لعلم 
الكيمياء 

والفيزياء 
 .واألحياء

 

يتعرف 
المصطلحات 

والمفاهيم 
نجليزية باإل

فى فروع 
علم 

الكيمياء 
والفيزياء 
 واألحياء

يتعرف 
المفاهيم 

العلمية فى 
العلوم 

 األساسية

يحدد 
المفاهيم 

األساسية 
فى 

الجغرافيا 
 والتاريخ

يتعرف 
المهارات 

الموسيقية 
واليدوية 

 والفنية

يذكر 
تطبيقات 

العلوم 
 االساسية

يحدد 
مهارات 
التفكير 
 النقدى

يشرح 
مفاهيم 

الدراما  
ومسرج 

 الطفل

يصف 
أساسيات 

أدب 
 األطفال
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 .وحدته 
         X  X   X (1) عامة كيمياء

          X   X  خواص مادة
+ الفقاريات 

  Zحبليات
  X X   X        

مهارات حركية 
 وموسيقية

         X     

تطبيقات الكيمياء 
 فى الحياة

X   X  X X X   X    

             X  حرارة
           X    بصريات هندسية

مورفولوجية 
  Bالنبات

    X          

جيولوجية 
  Gعامة

    X          

مهارات يدوية 
 وفنية

         X     

تطبيقات علم 
االحياء فى 

 الحياة

       X   X    

           X    كهرومغناطيسية 
فسيولوجيا 

  Zالحيوان
  X            

         X     X 1مقرر اختياري 
دراما ومسرح 

 طفل
            X X 

تطبيقات علم 
الفيزياء فى 

 الحياة

 X      X   X    

فسيولوجى نبات 
B 

 X             

 X              أدب طفل
مهارات التفكير 

 النقدى
   X        X   

كيمياء الجدول 
 الدوري

X              

        X       ديناميكا حرارية
        X       بصريات فيزيائية

         B      Xميكروبيولوجي
           G    Xفلك

تاريخ مصر 
 المعاصر

 X       X      

البوليمرات و 
 األصباغ

  X            

كيمياء فيزيائية 
 (1)تطبيقية 

   X           

هتزازات ا
 وموجات

    X          

         X      تيار متردد
+ خلية 

بيولوجية جزيئية 
X              
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  Zأجنة+ 
+ طحالب 

  Bتصنيف نبات
      X        

      X         جغرافيا مصر
            X   2مقرر اختياري 

            G   Xالصخور
            X   3مقرر اختياري 

+ حشرات 
 Zطفيليات

 X             

تطبيقات 
الرياضيات فى 

 الحياه

 X         X    

            X   4مقرر اختياري 
كيمياء تطبيقية 

 (2)فيزيائية 
 X             

               فيزياء حديثة
             B   Xوراثة

         B       Xبيئة نباتية 
 

  (المهارات المهنية ) نواتج التعلم المستهدفة 
 يصمم المقررات

 ويعرض
 ً  تقريرا

 ً  مستخدما
 الفنيات

 المناسبة
 واألساليب

 .العلمية
 
 

 أنسب يختار
 طرق

 الدراسة
 والبحث
 لمعالجة

 موضوعات
علم الكيمياء 

والفيزياء 
 .واألحياء

 قواعد يطبق
 األمن

 والسالمة
 إجراء في

 التجارب،
 ويتصرف

 بطريقة
 في سليمة
 حالة

 األزمات
 .والطوارئ

 

 يصمم
 أجهزة

 وأدوات
 ونماذج
 لتبسيط
 في العلوم
علم  مجال

الكيمياء 
والفيزياء 
 .واألحياء

 

 يستخدم
 األساليب
 في العلمية
 على الحفاظ
 بما البيئة؛
 يحقق

 التنمية
 .المستدامة

 

 يستخدم
 البرمجيات
 واإلنترنت
: والمعامل
 الحقيقية

 واالفتراضية
 مجال في

علم الكيمياء 
والفيزياء 
 .واألحياء

 

 يطبق
 الحقائق

والنظريات 
علم 

الكيمياء 
والفيزياء 
واألحياء 

فى مجاالت 
 .مختلفة

 

 يستخدم
 التكنولوجيا

 في
 إجراءتجارب
علم الكيمياء 

والفيزياء 
واألحياء 

 وتحليل
 البيانات
 وتفسير
 .النتائج

يوظف 
تطبيقات 

العلوم 
اإلنسانية 

فى 
 تخصصه

 

يوظف 
المهارات 

الموسيقية 
واليدوية 

 والفنية

يوظف 
تطبيقات 

العلوم 
االساسية 

فى 
 تخصصه

يطبق 
مهارات 
التفكير 
 النقدى

يوظف 
مفاهيم أدب 

ومسرج 
الطفل فى 
 تخصصه

يوظف 
اساسيات 

أدب 
األطفال فى 

 تخصصه 

         X  X   X (1) عامة كيمياء
          X   X  خواص مادة

        Z    X X   Xحبليات+ الفقاريات 
مهارات حركية 

 وموسيقية
         X     

تطبيقات الكيمياء فى 
 الحياة

X   X  X X X   X    

             X  حرارة
           X    بصريات هندسية

          B      Xمورفولوجية النبات
          G      Xجيولوجية عامة

     X          مهارات يدوية وفنية
تطبيقات علم االحياء فى 

 الحياة
       X   X    

           X    كهرومغناطيسية 
            Z    Xفسيولوجيا الحيوان

         X     X 1مقرر اختياري 
 X           X X  ومسرح طفلدراما 
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تطبيقات علم الفيزياء 
 فى الحياة

 X      X   X    

 B              Xفسيولوجى نبات 
   X        X    أدب طفل

              X مهارات التفكير النقدى
        X       كيمياء الجدول الدوري

        X       ديناميكا حرارية
         X      بصريات فيزيائية

           B    Xميكروبيولوجي
      G  X       Xفلك

            X   تاريخ مصر المعاصر
           X    البوليمرات و األصباغ

كيمياء فيزيائية تطبيقية 
(1) 

    X          

         X      هتزازات وموجاتا
              X تيار متردد

بيولوجية + خلية 
  Zأجنة+ جزيئية 

      X        

تصنيف + طحالب 
  Bنبات

        X      

            X   جغرافيا مصر
            X   2مقرر اختياري 

            G   Xالصخور
             X  3مقرر اختياري 

             Z  Xطفيليات+ حشرات 
تطبيقات الرياضيات فى 

 الحياه
  X            

             X  4مقرر اختياري 
كيمياء تطبيقية فيزيائية 

(2) 
              

             X  فيزياء حديثة
         B       Xوراثة

                Bبيئة نباتية 
 

 المهارات الذهنية
الظواهر  يفسر المقررات

والمعادالت 
والقواعد فى 
علم الكيمياء 

 والفيزياء
واألحياء 

ويوضحها 
بالكتابة 

 .الصحيحة
 

القوانين  يحلل
والمبادئ 

المختلفة فى 
فروع علم 

الكيمياء 
والفيزياء 
 .واألحياء

 

يفسر الطرق 
 العلمية

 المختلفة،
 أفضلها ويختار
 قضايا لمعالجة

علم الكيمياء 
والفيزياء 
 .واألحياء

 

 البيانات يحلل
 :والمعلومات

 في النوعية
 الشواهد ضوء

 المتاحة، واألدلة
 .ويفسرها

 

 البيانات يحلل
 :والمعلومات

 ضوء في الكمية
 واألدلة الشواهد
 المتاحة،
 .ويفسرها

 

يقترح توظيف 
لتطبيقات العلوم 

اإلنسانية فى 
 تخصصه

 

يقترح تطبيقات 
جديدة  

للمهارات 
الموسيقية 
واليدوية 

 والفنية

يقيم تطبيقات 
العلوم االساسية 

 فى تخصصه

استخدامه يقيم 
لمهارات 

 التفكير النقدى

يقترح توظيف  
لمفاهيم أدب 

ومسرج الطفل 
 فى تخصصه

يقترح توظيف 
توظيف  

ألساسيات أدب 
األطفال فى 

 تخصصه 

       X   X  (1) عامة كيمياء
        X   X خواص مادة

         Z   X Xحبليات+ الفقاريات 
     X       مهارات حركية وموسيقية

    X  X   X   تطبيقات الكيمياء فى الحياة
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           X حرارة
         X   بصريات هندسية

        B     Xمورفولوجية النبات
        G     Xجيولوجية عامة

     X       مهارات يدوية وفنية
    X        تطبيقات علم االحياء فى الحياة

         X   كهرومغناطيسية 
          Z   Xفسيولوجيا الحيوان

       X     1مقرر اختياري 
 X X          دراما ومسرح طفل

    X       X تطبيقات علم الفيزياء فى الحياة
           B Xفسيولوجى نبات 

 X           أدب طفل
   X      X   مهارات التفكير النقدى
            كيمياء الجدول الدوري

         X   ديناميكا حرارية
         X   بصريات فيزيائية

       B     Xميكروبيولوجي
         G   Xفلك

      X     X تاريخ مصر المعاصر
          X  البوليمرات و األصباغ

         X   (1)كيمياء فيزيائية تطبيقية 
        X    هتزازات وموجاتا

       X     تيار متردد
+ بيولوجية جزيئية + خلية 
  Zأجنة

 X X         

             Bتصنيف نبات+ طحالب 
      X      جغرافيا مصر

          X  2مقرر اختياري 
          G  Xالصخور

          X  3مقرر اختياري 
           Z Xطفيليات+ حشرات 

           X تطبيقات الرياضيات فى الحياه
          X  4مقرر اختياري 

           X (2)كيمياء تطبيقية فيزيائية 
            فيزياء حديثة

           B  Xوراثة
       B    X  Xبيئة نباتية 

 
 المهارات العامة

يقدر ضرورة التنمية  المقررات
المستمرة عبر أساليبها 

التعلم : المختلفة، ومن بينها
واالنخراط في الذاتي، 

 .مجتمعات التعلم المهنية

عمل بكفاءة ضمن ي
 فريق

يتواصل بفاعلية مع زمالئة في مجتمع 
المدرسة، وأولياء األمور، وذوي 

المصلحة األخرين، إلنشاء بيئة تعليمية 
 .آمنة، وداعمة للنمو الشامل للتالميذ

يتعامل بإيجابية مع ضغوط 
 مهنة التعليم

 

ك في بحث القضايا يشار يتواصل بلغة أجنبية
العامة للمجتمع، مقترحاً حلوالً 

 .لها

  X   X  (1) عامة كيمياء
 X   X  X خواص مادة

    Z   X Xحبليات+ الفقاريات 
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 X     X مهارات حركية وموسيقية
  X  X   تطبيقات الكيمياء فى الحياة

 X     X حرارة
    X   بصريات هندسية

   B     Xمورفولوجية النبات
   G     Xجيولوجية عامة

 X     X مهارات يدوية وفنية
 X     X تطبيقات علم االحياء فى الحياة

    X   كهرومغناطيسية 
     Z   Xفسيولوجيا الحيوان

  X     1مقرر اختياري 
 X     X دراما ومسرح طفل

 X     X تطبيقات علم الفيزياء فى الحياة
 B X     Xفسيولوجى نبات 

    X   أدب طفل
 X     X مهارات التفكير النقدى
 X     X كيمياء الجدول الدوري

 X     X ديناميكا حرارية
  X     بصريات فيزيائية

    B   Xميكروبيولوجي
 G X     Xفلك

     X  تاريخ مصر المعاصر
    X   البوليمرات و األصباغ

   X    (1)كيمياء فيزيائية تطبيقية 
  X     هتزازات وموجاتا

 X     X تيار متردد
 Z  X     Xأجنة+ بيولوجية جزيئية + خلية 

 B  X     Xتصنيف نبات+ طحالب 
     X  جغرافيا مصر

     X  2مقرر اختياري 
     G  Xالصخور

 X     X 3مقرر اختياري 
 Z X     Xطفيليات+ حشرات 

     X  تطبيقات الرياضيات فى الحياه
 X     X 4مقرر اختياري 

   X X   (2)كيمياء تطبيقية فيزيائية 

 X     X فيزياء حديثة
  B      Xوراثة

 B  X     Xبيئة نباتية 

 
 التطبيقية واللغويات االلمانى اآلدب تخصص( والثانوى اإلعدادى) والتربية اآلداب في الليسانس برنامج

 
 رؤية البرنامج: أوال

 إعداد معلم اللغة االلمانية وآدابها متفكر مهنى ممارس باحث قادر على التعلم الذاتى 
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 ثانيا رسالة البرنامج
طنية والخلقية والجسدية والنفسية فى إطار من فلسفة ة والثقافية والتكنولوجية والو يسعى البرنامج إلى إعداد معلم ينمى الطالب تنمية شاملة متكاملة فى المحتوى المعرفى لتخصص اللغة االلمانية وكذلك الجوانب االجتماعي

 . المجتمع وطبيعة المرحلة العمرية والمستجدات التربوية والتكنولوجية وبمشاركة االسرة واألطراف المعنية
 نواتج تعلم البرنامج: ثالثا

 المعارف 
 النحوية، والصرفية: يتعرف القواعد  
  تنظيمهايشرح مضامين النصوص المختلفة وأسس  
 يعرف تراجم المبدعين في العصور المختلفة.  
 يحدد سمات الجهاز الصوتي ومكوناته، ووظيفته.  
 جراءاتها ومنتجاتها   يتعرف عمليات الكتابة وخصائصها وا 
 أسسها ومهاراتها: يتعرف عملية التواصل الشفوي  
 يحدد أنواع المفاهيم البالغية وسماتها  
  ،ومدارسهيعدد أسس النقد األدبي.  
 يذكر متطلبات اإللقاء وشروط جودته  
 يتعرف قواعد الشعر وبحوره.  
 يشرح خصائص النص المسرحي وعناصره  
 الحضارية والتاريخية: يتعرف طبيعة اللغة وأصولها 
 يحدد متطلبات الترجمة الصحيحة للغة.  
 يشرح الوظيفة االجتماعية للغات 
 المهارات المهنية 
  األفكار التفصيليةيحدد الفكرة الرئيسة، و . 
 النحو والصرف والبالغة في فهم النص وكتابته: يوظف قواعد  
 يستخدم قواعد اللغة في تحليل النص وتفسيره ونقده وتذوقه. 
 يعبر عن مضامين النصوص المختلفة ومعانيها بأسلوبة  
 يكتب بلغة سليمة في المواقف واألغراض المختلفة.  
 صفة مستمرةيجدد معارفه اللغوية، ويحدثها ب  
 يطبق قواعد البالغة في كتابة النص  
 يوظف قواعد اللغة في نقد النص وتذوقه 
 يستخدم صوته في التعبير عن معاني النصوص المختلفة.  
 يستخدم معلوماته عن الحقب المختلفة في تعرف المجتمع الفرنسي  
 يقدم عرضا شفويا باللغة االلمانية السليمة. 
  القاء الشعر باللغة األلمانيةيطبق النطق السليم عند. 
 يعيد كتابة ما يسمعه باللغة االلمانية السليمة. 
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 يوظف اللغة في عمل كارت توعية. 
 المهارات الذهنية 

 يحلل النصوص.  
 يفهم غرض الكاتب. 
 يستنتج معاني المفردات بالسياق.  
 يستنبط المعنى الضمني. 
 يفسر العالقات بين المفاهيم والمعارف اللغوية.  
 يتذوق المضمون الوجداني في النص.  
 يرتجل اللغة في مواقف التواصل المتنوعة. 
 يعي طبيعة المتلقي وخصائصه. 
 يربط بين الحياة االجتماعية والسياسية في المجتمع.  
  يميز بين نطق الحروف . 
  يربط بين قواعد اللغة النحوية في مواقف التواصل المتنوعة.  
   المختلفةيميز بين المدارس اللغوية. 
  يحلل الشعر تحليال منهجيا.  
  يستنتج األخطاء الشائعة في اللغة الفرنسية. 

 المهارات العامة 
 يقدر ضرورة التنمية المهنية المستمرة عبر أساليبها المختلفة، ومن بينهما التعلم الذاتي، واالنخراط في مجتمعات التعلم المهنية.  
 يعمل بكفاءة ضمن فريق.  
  ميذبفاعلية مع زمالئه في مجتمع المدرسة، وأولياء األمور، وذوي المصلحة األخرين، إلنشاء بيئة تعليمية آمنة، وداعمة للنمو الشامل للتاليتواصل.  
 يتعامل بإيجابية مع ضغوط مهنة التعليم. 
 أخرى يتواصل بلغة أجنبية.  
 يشارك في بحث القضايا العامة للمجتمع، مقترحًا حلواًل لها. 

 
 وآدابها األلمانيةتخصص اللغة  (اإلعدادى والثانوى) الليسانس فى األداب والتربيةلبرنامج مصفوفة نواتج التعلم المستهدفة : عاراب

  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 
يتعرف  المقررات

 :القواعد
 النحوية،

 والصرفية

يشرح 
 مضامين

 النصوص
 المختلفة
 وأسس
 تنظيمها

يعرف 
 تراجم

 المبدعين
 العصور في

 .المختلفة

 سماتيحدد 
 الجهاز

 الصوتي
 ومكوناته،
 .ووظيفته

يتعرف 
 عمليات
 الكتابة

 وخصائصها
 وإجراءاتها
 ومنتجاتها

يتعرف 
 عملية

 التواصل
: يالشفو
 أسسها

 ومهاراتها

 أنواعيحدد 
 المفاهيم
 البالغية
 وسماتها

 أسسيعدد 
 األدبي، النقد

 .ومدارسه

يذكر 
 متطلبات

 اإللقاء
 وشروط
 جودته

يتعرف 
 قواعد
 الشعر

 .وبحوره

يشرح 
 خصائص

 النص
 المسرحي
 وعناصره

يتعرف 
 اللغة طبيعة

 :وأصولها
 الحضارية
 والتاريخية

يحدد 
 متطلبات
 الترجمة

 الصحيحة
 .للغة

يشرح 
 الوظيفة

 االجتماعية
 للغات

  A2     X  x     x x(1)الكتابة 
 (1)القراءة 

A2  
X  x           X 

استماع 
 ( 1)ومحادثة 

A2 

      X  X      

            X  X (1)القواعد 
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A2  
           X   x صوتيات
 (2)الكتابة 

B1 
    X  x     x X  

القراءة 
(2)B1 

         x     

القواعد 
(2)B1 

    X  x     x x  

 B1 X  X           Xاستماع 
      B1       X  Xمحادثة

بنية /موفولوجيا
 الكلمة

X  X            

قراءة نصوص 
  B2 متقدمة

X   x           

كتابة نصوص 
 B2متقدمة 

    X  x     x X  

استماع  
 (2)  ومحادثة

B2 

         x     

علم 
علم /التراكيب

 الداللة 

    X  x     x x  

البحث 
 والعرض

X  X           X 

      X  X       حضارة 
تحليل نصوص 

 أدبية
X  X            

نظريات تعلم 
 اللغة

X   x           

القراءة 
والكتابة 

 العلمية

    X  x     x X  

مقرر اختياري 
1 

         x     

اختبارات 
 اللغات األجنبية

    X  x     x x  

مقرر اختياري 
2 

X  X           X 

مقرر اختياري 
3 

      X  x      

مقرر اختياري 
4 

X  X            

           X   x تحليل األخطاء
علم اللغة 
 البراجماتي

    X  x     x x  

مقرر اختياري 
5 

X  X           X 

مقرر اختياري 
6 

      X  x      

تحليل الكتب 
 التعليمية

X  X            
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مقرر اختياري 
7 

X   x           

مقرر اختياري 
8 

    X  x     x X  

مقرر اختياري 
9 

         x     

 
  (المهارات المهنية ) نواتج التعلم المستهدفة 
يحدد الفكرة  المقررات

الرئيسة، 
واألفكار 
 . التفصيلية

 

يوظف 
 :قواعد
النحو 

والصرف 
والبالغة في 

فهم النص 
 وكتابته

يستخدم 
قواعد اللغة 

في تحليل 
النص 

وتفسيره 
ونقده 
 .وتذوقه

 

يعبر عن 
مضامين 

النصوص 
المختلفة 
ومعانيها 
 بأسلوبة

يكتب بلغة 
سليمة في 
المواقف 

واألغراض 
 .المختلفة

يجدد 
معارفه 
 ،اللغوية

ويحدثها 
بصفة 

 مستمرة

 قواعد يطبق
 في البالغة

 النص كتابة

 يوظف
 اللغة قواعد

 نقد في
 النص

 وتذوقه

 يستخدم
 في صوته
 عن التعبير
 معاني

 النصوص
 -. المختلفة

 يستخدم
 معلوماته

 الحقب عن
فى  المختلفة
تعرف 

المجتمع 
 الفرنسى

يقدم عرضا 
شفويا 
باللغة 

االلمانية 
 السليمة

يطبق النطق 
السليم عند 

القاء الشعر 
باللغة 

 االلمانية

يعيد كتابة 
ما يسمعه 

باللغة 
االلمانية 
 السليمة

يوظف 
اللغة فى 

عمل كارت 
 توعية

 A2   X  X        X X(1)الكتابة 
 (1)القراءة 

A2  
 X    X   X  X X   

استماع 
 ( 1)ومحادثة 

A2 

X   x         X  

 (1)القواعد 
A2  

 x  x  X X X       

   X    X  X X     صوتيات
 (2)الكتابة 

B1 
    X        X X 

القراءة 
(2)B1 

   X       X X   

القواعد 
(2)B1 

  X     X X      

  B1  X           Xاستماع 
    B1 X          Xمحادثة

بنية /موفولوجيا
 الكلمة

 X      X       

قراءة نصوص 
  B2 متقدمة

 x  X     X  X    

كتابة نصوص 
 B2متقدمة 

     x       X X 

استماع  
 (2)  ومحادثة

B2 

  x  X        X  

علم 
علم /التراكيب

 الداللة 

 X    X X X       

البحث 
 والعرض

X   x         X X 

       x  x  X  X  حضارة 
       X   X    تحليل نصوص 
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  (المهارات المهنية ) نواتج التعلم المستهدفة 
يحدد الفكرة  المقررات

الرئيسة، 
واألفكار 
 . التفصيلية

 

يوظف 
 :قواعد
النحو 

والصرف 
والبالغة في 

فهم النص 
 وكتابته

يستخدم 
قواعد اللغة 

في تحليل 
النص 

وتفسيره 
ونقده 
 .وتذوقه

 

يعبر عن 
مضامين 

النصوص 
المختلفة 
ومعانيها 
 بأسلوبة

يكتب بلغة 
سليمة في 
المواقف 

واألغراض 
 .المختلفة

يجدد 
معارفه 
 ،اللغوية

ويحدثها 
بصفة 

 مستمرة

 قواعد يطبق
 في البالغة

 النص كتابة

 يوظف
 اللغة قواعد

 نقد في
 النص

 وتذوقه

 يستخدم
 في صوته
 عن التعبير
 معاني

 النصوص
 -. المختلفة

 يستخدم
 معلوماته

 الحقب عن
فى  المختلفة
تعرف 

المجتمع 
 الفرنسى

يقدم عرضا 
شفويا 
باللغة 

االلمانية 
 السليمة

يطبق النطق 
السليم عند 

القاء الشعر 
باللغة 

 االلمانية

يعيد كتابة 
ما يسمعه 

باللغة 
االلمانية 
 السليمة

يوظف 
اللغة فى 

عمل كارت 
 توعية

 أدبية
نظريات تعلم 

 اللغة
    X    X X     

القراءة 
والكتابة 

 العلمية

   X       X    

مقرر اختياري 
1 

  x         X X  

اختبارات 
 اللغات األجنبية

 X    X     X    

مقرر اختياري 
2 

  x  X  X       X 

مقرر اختياري 
3 

 X    X      X  X 

مقرر اختياري 
4 

X   x        X   

   x  x  X      X  تحليل األخطاء
علم اللغة 
 البراجماتي

    X     X     

مقرر اختياري 
5 

    X     X     

مقرر اختياري 
6 

  x  X       X   

تحليل الكتب 
 التعليمية

 

 X    X         

مقرر اختياري 
7 

X   x     X   X   

مقرر اختياري 
8 

 x  x  X    X  X   

مقرر اختياري 
9 

  x  X          

 
  (المهارات الذهنية ) التعلم المستهدفةنواتج  

 يحلل المقررات
 .النصوص

 غرض يفهم
 .الكاتب

 

 يستنتج
 يمعان

 المفردات
 .بالسياق

 يستنبط
 المعنى

 .الضمني
 

 يفسر
 بين العالقات
 المفاهيم

 والمعارف
 .اللغوية

 يتذوق
 المضمون
 الوجداني

 .النص في

 اللغة يرتجل
 مواقف في

 التواصل
 .المتنوعة

 

 طبيعة يعي
 المتلقي

 .وخصائصه
 

 بين يربط
 الحياة

 االجتماعية
 السياسية و

 المجتمع في

 بين يميز
 نطق

 -. الحروف

 بين يربط
 اللغة قواعد

 في النحوية
 مواقف

 التواصل
 المتنوعة

 بين يميز
 المدارس
 اللغوية

 - المختلفة

 الشعر يحلل
 تحليال

 -. منهجيا

يستنتج 
األخطاء 

الشائعة فى 
اللغة 

 الفرنسية

 A2 X   x         X X(1)الكتابة 
 (1)القراءة 

A2  
 x  x  X   X  X X   
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استماع 
 ( 1)ومحادثة 

A2 

  x  X  X      X  

 (1)القواعد 
A2  

       X       

   X X  X X        صوتيات
 (2)الكتابة 

B1 
      X      X X 

القراءة 
(2)B1 

     X     X X   

القواعد 
(2)B1 

   X     X      

  B1 X            Xاستماع 
    B1   X        Xمحادثة

بنية /موفولوجيا
 الكلمة

    X  X        

قراءة نصوص 
  B2 متقدمة

X   x     X  X    

كتابة نصوص 
 B2متقدمة 

 x  x  X       X X 

استماع  
 (2)  ومحادثة

B2 

  x  X  X      X  

علم 
علم /التراكيب

 الداللة 

X   x           

البحث 
 والعرض

 x  x  X       X X 

        x  X  X   حضارة 
تحليل نصوص 

 أدبية
       X       

نظريات تعلم 
 اللغة

       X X X     

القراءة 
والكتابة 

 العلمية

      X    X    

مقرر اختياري 
1 

X   x        X X  

اختبارات 
 اللغات األجنبية

 x  x  X     X    

مقرر اختياري 
2 

  x  X  X       X 

مقرر اختياري 
3 

       X    X  X 

مقرر اختياري 
4 

       X    X   

   X   x        X تحليل األخطاء
علم اللغة 
 البراجماتي

 x  x  X    X     

مقرر اختياري 
5 

  x  X  X   X     
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مقرر اختياري 
6 

       X    X   

تحليل الكتب 
 التعليمية

 

       X       

مقرر اختياري 
7 

      X  X   X   

مقرر اختياري 
8 

X   x      X  X   

مقرر اختياري 
9 

 x  x  X         

 
 
 

يقدر ضرورة التنمية المهنية المستمرة عبر  المقررات
أساليبها المختلفة، ومن بينهما التعلم الذاتي، 

 .واالنخراط في مجتمعات التعلم المهنية

يعمل بكفاءة ضمن 
 .فريق

يتواصل بفاعلية مع زمالئه في مجتمع المدرسة، 
وأولياء األمور، وذوي المصلحة األخرين، إلنشاء 
 بيئة تعليمية آمنة، وداعمة للنمو الشامل للتالميذ

يتعامل بإيجابية مع 
ضغوط مهنة 

 التعليم

يتواصل بلغة 
 اخرى أجنبية

يشارك في بحث القضايا 
العامة للمجتمع، مقترحاً 

 .حلوالً لها
  A2 X    X(1)الكتابة 
     A2   X (1)القراءة 

    A2   X ( 1)استماع ومحادثة 
   A2     X (1)القواعد 
  X     صوتيات
 B1      X (2)الكتابة 
      B1 X(2)القراءة 
     B1  X(2)القواعد 
    B1   Xاستماع 
   B1    Xمحادثة

  X    X بنية الكلمة/موفولوجيا
 B2       X قراءة نصوص متقدمة
      B2 Xكتابة نصوص متقدمة 

  B2  X   X (2)  استماع  ومحادثة
    X   علم الداللة /علم التراكيب

   X X   البحث والعرض
  X     حضارة 

 X      تحليل نصوص أدبية
   X   X اللغةنظريات تعلم 

     X  القراءة والكتابة العلمية
    X   1مقرر اختياري 

   X    اختبارات اللغات األجنبية
  X     2مقرر اختياري 
 X      3مقرر اختياري 
       4مقرر اختياري 
   X   X تحليل األخطاء

     X  البراجماتيعلم اللغة 
    X   5مقرر اختياري 

   X    6اختياري مقرر 
  X     لميةيعتتحليل الكتب ال
 X      7مقرر اختياري 
    X   8مقرر اختياري 
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    X   9مقرر اختياري 

 
 التطبيقية واللغويات اإلنجليزى اآلدب تخصص( والثانوى اإلعدادى) والتربية اآلداب في الليسانس برنامج

 رؤية البرنامج: أوال
 إعداد معلم اللغة اإلنجليزية وآدابها متفكر مهنى ممارس باحث قادر على التعلم الذاتي 

 ثانيا رسالة البرنامج
ية والثقافية والتكنولوجية والوطنية والخلقية والجسدية والنفسية في إطار من فلسفة يسعى البرنامج إلى إعداد معلم ينمى الطالب تنمية شاملة متكاملة فى المحتوى المعرفى لتخصص اللغة اإلنجليزية وكذلك الجوانب االجتماع

 . التكنولوجية وبمشاركة االسرة واألطراف المعنيةالمجتمع وطبيعة المرحلة العمرية والمستجدات التربوية و 
 نواتج التعلم المستهدفة للبرنامج : ثالثا

  المعارف 
 النحوية، والصرفية: يتعرف القواعد  
 يشرح مضامين النصوص المختلفة وأسس تنظيمها. 
 يصف تراجم المبدعين في العصور المختلفة. 
 يحدد سمات الجهاز الصوتي ومكوناته، ووظيفته.  
 جراءاتها ومنتجاتها   .يشرح عمليات الكتابة وخصائصها وا 
 أسسها ومهاراتها: يشرح عملية التواصل الشفوي. 
 يحدد أنواع المفاهيم البالغية وسماتها.  
 يعدد أسس النقد األدبي، ومدارسه.  
 يوضح متطلبات اإللقاء وشروط جودته. 
  يشرح قواعد الشعر وبحوره.  
   وعناصرهيتعرف خصائص النص المسرحي. 
  الحضارية والتاريخية: يتعرف طبيعة اللغة وأصولها. 
  يعدد متطلبات الترجمة الصحيحة للغة.  
  يتعرف الوظيفة االجتماعية للغات. 

 المهارات المهنية 
 يحدد الفكرة الرئيسة، واألفكار التفصيلية . 
 النحو والصرف والبالغة في فهم النص: يوظف قواعد. 
  تحليل النص وتفسيره ونقده وتذوقهيستخدم قواعد اللغة في. 
 يعبر عن مضامين النصوص المختلفة ومعانيها بإسلوبة. 
 يكتب بلغة سليمة في المواقف واألغراض المختلفة.  
 يجدد معارفه اللغوية، ويحدثها بصفة مستمرة. 
 النحو والصرف والبالغة في كتابة النص: يوظف قواعد. 
 يتحدث بلغة سليمة. 
 فسرهايستمع إلى اللغة وي. 
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  يوظف قواعد الصرف في كتابة النص. 
  يقرأ اللغة بطريقة سليمة. 

 المهارات الذهنية 
 يحلل النصوص.  
 يفهم غرض الكاتب. 
 يستنتج معاني المفردات بالسياق.  
 يستنبط المعنى الضمني. 
 يفسر العالقات بين المفاهيم والمعارف اللغوية.  
 يتذوق المضمون الوجداني في النص.  
  اللغة في مواقف التواصل المتنوعةيرتجل. 
 يعي طبيعة المتلقي وخصائصه. 

 المهارات العامة 
 يقدر ضرورة التنمية المهنية المستمرة عبر أساليبها المختلفة، ومن بينهما التعلم الذاتي، واالنخراط في مجتمعات التعلم المهنية.  
 يعمل بكفاءة ضمن فريق.  
  المدرسة، وأولياء األمور، وذوي المصلحة األخرين، إلنشاء بيئة تعليمية آمنة، وداعمة للنمو الشامل للتالميذيتواصل بفاعلية مع زمالئه في مجتمع. 
 يتعامل بإيجابية مع ضغوط مهنة التعليم. 
 يتواصل بلغة أجنبية. 
 يشارك في بحث القضايا العامة للمجتمع، مقترحًا حلواًل لها. 

 
 تخصص اللغة اإلنجليزية وآدابها (اإلعدادى والثانوى) اآلداب والتربية يالليسانس فلبرنامج مصفوفة نواتج التعلم المستهدفة : رابعا

  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 
يتعرف  المقررات

 :القواعد
 النحوية،

 والصرفية

يشرح 
 مضامين

 النصوص
 المختلفة
 وأسس
 تنظيمها

يصف 
 تراجم

 المبدعين
 العصور في

 .المختلفة

 سماتيحدد 
 الجهاز

 الصوتي
 ومكوناته،
 .ووظيفته

يشرح 
 عمليات
 الكتابة

 وخصائصها
 وإجراءاتها
 ومنتجاتها

يشرح 
 عملية

 التواصل
: يالشفو
 أسسها

 ومهاراتها

 أنواعيحدد 
 المفاهيم
 البالغية
 وسماتها

 أسسيعدد 
 النقد

 األدبي،
 .ومدارسه

يوضح 
 متطلبات

 اإللقاء
 وشروط
 جودته

يشرح 
 قواعد
 الشعر

 .وبحوره

يتعرف 
 خصائص

 النص
 المسرحي
 وعناصره

يتعرف 
 اللغة طبيعة

 :وأصولها
 الحضارية
 والتاريخية

يعدد 
 متطلبات
 الترجمة

 الصحيحة
 .للغة

يتعرف 
 الوظيفة

 االجتماعية
 للغات

استماع وتحدث 
(1) 

X   X  X         

اساليب القراءة 
 والفهم

 X     X  X      

           X   X (1)ت صوتيا
              X (1)قواعد 

    X        x X  مدخل الي القصة
  x x            1مقرر اختياري 

        X   X  x  مبادئ الكتابة
     x     x x x   مدخل الي الدراما
مبادئ الترجمة 

 التحريرية
X  X         x X  

    X x   x X     مدخل الي الشعر 
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 االنجليزى
 X X   x      x    (1)تدريبات لغوية

استماع 
 (2)وتحدث

X   X  X         

قواعد وتدريبات 
 (2)لغوية

   X X   x      X 

الوصفية ()1)كتابة
 (والقصصية

 X   X  x     X   

مدخل الي النقد 
 االدبي

       x x  x X   

         X x  X X  قراءة تحليلية
           X   X (2)صوتيات

علم الصرف 
 والتركيب

X     X    X     

          X    X (الجدليه()2)كتابه
       X X       فن القصة

   X X           دراما
        X  X X    العرض الشفهي

    X       X X   شكسبير
الترجمه الي 

 العربية
      X  X    X X 

        X X    X  قراءة نقدية
الشعر الرومانسي 

 والفيكتوري
         X X    

 X X X            2مقرر اختياري 
تحليل تقابلي 
 وتحليل أخطاء

X          X  X  

رواية القرن 
 التاسع عشر

      X X X X     

         X   X  X (3)صوتيات 
مدخل الي علم 

 اللغة
           X X X 

ترجمة الي 
 اإلنجليزية

           X X  

 X X X            3مقرر اختياري 
الشعر الحديث 

 والمعاصر
         X X    

الرواية الحديثة 
 والمعاصرة 

         X X    

علم اللغة النفسي 
 واالجتماعي

           X X X 

        X  X  X   تحليل الخطاب
     X     X X X   علم األساليب

        X   X    4مقرر اختياري 
         X     X الكتابة المتقدمة

         X   X   ادب  مقارن
دراما القرن 

 العشرين
         X X    

            X X  الداللة والتداولية
    X X          نقد حديث
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   X      X X     5مقرر اختياري 
 

 المهارات المهنية
يحدد الفكرة  المقررات

الرئيسة، 
واألفكار 
 . التفصيلية

 

 :يوظف قواعد
النحو والصرف 

والبالغة في 
 فهم النص ه

يستخدم قواعد 
اللغة في تحليل 
النص وتفسيره 

 .ونقده وتذوقه
 

يعبر عن 
مضامين 

النصوص 
المختلفة 
ومعانيها 
 بأسلوبة

يكتب بلغة 
سليمة في 
المواقف 

واألغراض 
 .المختلفة

يجدد معارفه 
 ،اللغوية

ويحدثها بصفة 
 مستمرة

 :يوظف قواعد
النحو والصرف 

 والبالغة في
 بة النصكتا

يتحدث بلغة 
 سليمة 

يستمع إلى 
 اللغة ويفسرها

يوظف قواعد 
الصرف فى 
 كتابة النص

يقرأ اللغة 
 بطريقة سليمة

   X X        (1)استماع وتحدث 
 X           القراءة والفهماساليب 

   X         (1)صوتيات 
 X       X  X  (1)قواعد 

 X           مدخل الي القصة
  X   X  X    X 1مقرر اختياري 

    X        مبادئ الكتابة
    X    X  X  مدخل الي الدراما

       X  X   مبادئ الترجمة التحريرية
 X      X   X  االنجليزىمدخل الي الشعر 

       X    X (1)تدريبات لغوية
  X         X (2)استماع وتحدث

   X         (2)قواعد وتدريبات لغوية
الوصفية ()1)كتابة

 (والقصصية
      X     

 X  X      X   مدخل الي النقد االدبي
            قراءة تحليلية

  X     X   X  (2)صوتيات
           X الصرف والتركيبعلم 
          X  (الجدليه()2)كتابه

  X     X     فن القصة
  X  X        دراما

 X     X      العرض الشفهي
     X   X    شكسبير

         X   الترجمه الي العربية
   X    X     قراءة نقدية

الشعر الرومانسي 
 والفيكتوري

        X   

       X     2اختياري مقرر 
         X   تحليل تقابلي وتحليل أخطاء

  X    X      رواية القرن التاسع عشر
    X        (3)صوتيات 

  X          مدخل الي علم اللغة
     X   X    ترجمة الي اإلنجليزية

        X  X  3مقرر اختياري 
  X    X     X الشعر الحديث والمعاصر

 X  X  X X      الرواية الحديثة والمعاصرة 
علم اللغة النفسي 

 واالجتماعي
   X   X     
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     X     X  تحليل الخطاب
            علم األساليب

        X  X  4مقرر اختياري 
 X X   X       الكتابة المتقدمة

 X           ادب  مقارن
   X         دراما القرن العشرين

   X  X       الداللة والتداولية
      X   X    نقد حديث

          X  5مقرر اختياري 
 

 المهارات الذهنية
 .الكاتب غرض يفهم .النصوص يحلل المقررات

 
 يمعان يستنتج

 .بالسياق المفردات
 المعنى يستنبط

 .الضمني
 

 بين العالقات يفسر
 والمعارف المفاهيم
 .اللغوية

 المضمون يتذوق
 .النص في الوجداني

 في اللغة يرتجل
 التواصل مواقف

 .المتنوعة
 

 المتلقي طبيعة يعي
 .وخصائصه

 

 X X   X   X (1)استماع وتحدث 
  X       اساليب القراءة والفهم

    X     (1)صوتيات 
      X   (1)قواعد 

   X      مدخل الي القصة
      X   1مقرر اختياري 

 X    X    مبادئ الكتابة
 X  X      مدخل الي الدراما

   X      مبادئ الترجمة التحريرية
 X    X    مدخل الي الشعر االنجليزى

       X X (1)تدريبات لغوية
 X X   X   X (2)استماع وتحدث

  X       (2)قواعد وتدريبات لغوية
    X     (الوصفية والقصصية()1)كتابة

      X   االدبيمدخل الي النقد 
  X X   X   قراءة تحليلية

         (2)صوتيات
  X       علم الصرف والتركيب

    X     (الجدليه()2)كتابه
 X        فن القصة

    X     دراما
   X X    X العرض الشفهي

 X        شكسبير
 X        الترجمه الي العربية

   X      قراءة نقدية
     X X   الرومانسي والفيكتوريالشعر 

        X 2مقرر اختياري 
       X X تحليل تقابلي وتحليل أخطاء

       X  رواية القرن التاسع عشر
      X X  (3)صوتيات 

     X    مدخل الي علم اللغة
   X      ترجمة الي اإلنجليزية
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     X    3مقرر اختياري 
   X X     الشعر الحديث والمعاصر

     X    الرواية الحديثة والمعاصرة 
    X     علم اللغة النفسي واالجتماعي

       X  تحليل الخطاب
      X X  علم األساليب

    X     4مقرر اختياري 
   X X     الكتابة المتقدمة

     X    ادب  مقارن
     X    دراما القرن العشرين

  X   X    الداللة والتداولية
     X    نقد حديث

  X       5مقرر اختياري 
 
 

 المهارات العامة
يقدر ضرورة التنمية المهنية  المقررات

المستمرة عبر أساليبها 
المختلفة، ومن بينهما التعلم 

الذاتي، واالنخراط في 
 .مجتمعات التعلم المهنية

مجتمع يتواصل بفاعلية مع زمالئه في  .يعمل بكفاءة ضمن فريق
المدرسة، وأولياء األمور، وذوي 

المصلحة األخرين، إلنشاء بيئة تعليمية 
 آمنة، وداعمة للنمو الشامل للتالميذ

يتعامل بإيجابية مع 
 ضغوط مهنة التعليم

 

يشارك في بحث القضايا  يتواصل بلغة أجنبية
العامة للمجتمع، مقترحاً 

 .حلوالً لها

      X (1)استماع وتحدث 
     X  القراءة والفهماساليب 

    X   (1)صوتيات 
   X    (1)قواعد 

  X     مدخل الي القصة
 X      1مقرر اختياري 

       مبادئ الكتابة
 X      مدخل الي الدراما

  X  X   مبادئ الترجمة التحريرية
    X   مدخل الي الشعر االنجليزى

   X    (1)تدريبات لغوية
    X   (2)وتحدثاستماع 

    X   (2)قواعد وتدريبات لغوية
   X    (الوصفية والقصصية()1)كتابة

    X   مدخل الي النقد االدبي
   X    قراءة تحليلية

    X  X (2)صوتيات
      X علم الصرف والتركيب

 X    X  (الجدليه()2)كتابه
  X     فن القصة

    X   دراما
     X  العرض الشفهي

      X شكسبير
   X    الترجمه الي العربية

    X   قراءة نقدية
   X    الشعر الرومانسي والفيكتوري

    X  X 2مقرر اختياري 
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      X تحليل تقابلي وتحليل أخطاء
 X    X  رواية القرن التاسع عشر

  X     (3)صوتيات 
    X   مدخل الي علم اللغة

     X  اإلنجليزيةترجمة الي 
      X 3مقرر اختياري 

   X    الشعر الحديث والمعاصر
    X   الرواية الحديثة والمعاصرة 

   X    علم اللغة النفسي واالجتماعي
    X  X تحليل الخطاب
      X علم األساليب

 X    X  4مقرر اختياري 
  X     الكتابة المتقدمة

    X   ادب  مقارن
     X  دراما القرن العشرين

      X الداللة والتداولية
   X    نقد حديث

    X   5مقرر اختياري 
 

 التطبيقية واللغويات الفرنسى اآلدب تخصص( والثانوى اإلعدادى) والتربية اآلداب في الليسانس برنامج
 رؤية البرنامج: أوال

 إعداد معلم للغة الفرنسية وآدابها متفكر مهنى ممارس باحث قادر على التعلم الذاتى 
 ثانيا رسالة البرنامج

والثقافية والتكنولوجية والوطنية والخلقية والجسدية والنفسية فى إطار من فلسفة  يسعى البرنامج إلى إعداد معلم ينمى الطالب تنمية شاملة متكاملة فى المحتوى المعرفى لتخصص اللغة الفرنسية وكذلك الجوانب االجتماعية
 . تكنولوجية وبمشاركة االسرة واألطراف المعنيةالمجتمع وطبيعة المرحلة العمرية والمستجدات التربوية وال

 نواتج تعلم البرنامج: ثالثا
 المعارف 
 النحوية، والصرفية: يحدد القواعد. 
 يتعرف مضامين النصوص المختلفة وأسس تنظيمها  
 يتعرف تراجم المبدعين في العصور المختلفة.  
 يخطط مكونات الجهاز الصوتي ووظائفه.  
  جراءاتها ومنتجاتهايتعرف عمليات الكتابة   .وخصائصها وا 
 أسسها ومهاراتها: يتعرف عملية التواصل الشفوي. 
 يشرح أنواع المفاهيم البالغية وسماتها. 
 يحدد موضع األدب الفرنكفوني بين عموم اآلداب وأسس النقد األدبي، ومدارسه.  
 يعدد متطلبات اإللقاء وشروط جودته. 
  المختلفة وقواعد الشعر وبحورهيوضح سمات كل عصر من العصور األدبية.  
 يعدد خصائص النص المسرحي وعناصره.  
 الحضارية والتاريخية: يشرح طبيعة اللغة وأصولها.  
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 يعدد متطلبات الترجمة الصحيحة للغة. 
 يتعرف الوظيفة االجتماعية للغات. 
 المهارات المهنية 

 يحدد الفكرة الرئيسة، واألفكار التفصيلية . 
 والصرف والبالغة في فهم النص وكتابته النحو: يوظف قواعد. 
 يستخدم قواعد اللغة في تحليل النص وتفسيره ونقده وتذوقه. 
 يعبر عن مضامين النصوص المختلفة ومعانيها بأسلوبة. 
 يكتب بلغة سليمة في المواقف واألغراض المختلفة.  
 يجدد معارفه اللغوية، ويحدثها بصفة مستمرة. 
 بة النصيطبق قواعد البالغة في كتا  
 يوظف قواعد اللغة في نقد النص وتذوقه. 
 يستخدم صوته في التعبير عن معاني النصوص المختلفة . 
  يستخدم معلوماته عن الحقب المختلفة في تعرف المجتمع الفرنسي. 
  يقدم عرضا شفويا باللغة الفرنسية السليمة  
  يطبق النطق السليم عند القاء الشعر باللغة الفرنسية. 
   كتابة ما يسمعه باللغة الفرنسية السليمةيعيد. 
  يوظف اللغة في عمل كارت توعية. 

 المهارات الذهنية 
 يحلل النصوص.  
 يستنتج غرض الكاتب. 
 يستنتج معاني المفردات بالسياق.  
 يستنبط المعنى الضمني. 
 يفسر العالقات بين المفاهيم والمعارف اللغوية.  
 يتذوق المضمون الوجداني في النص.  
 يرتجل اللغة في مواقف التواصل المتنوعة. 
 يعي طبيعة المتلقي وخصائصه. 
 يربط بين الحياة االجتماعية والسياسية في المجتمع. 
  يميز بين نطق الحروف. 
  يربط بين قواعد اللغة النحوية في مواقف التواصل المتنوعة.  
  يميز بين المدارس اللغوية المختلفة. 
  يحلل الشعر تحليال منهجيا . 
  يستنتج األخطاء الشائعة في اللغة الفرنسية. 

 المهارات العامة 
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 المهنية التعلم مجتمعات في واالنخراط الذاتي، التعلم بينهما ومن المختلفة، أساليبها عبر المستمرة المهنية التنمية ضرورة يقدر.  
 فريق ضمن بكفاءة يعمل.  
 للتالميذ الشامل للنمو وداعمة آمنة، تعليمية بيئة إلنشاء األخرين، المصلحة وذوي األمور، وأولياء المدرسة، مجتمع في زمالئه مع بفاعلية يتواصل. 
 التعليم مهنة ضغوط مع بإيجابية يتعامل. 
 أجنبية بلغة يتواصل.  
 لها حلوالً  مقترحاً  للمجتمع، العامة القضايا بحث في يشارك. 

 
 وآدابهاتخصص اللغة الفرنسية ( اإلعدادى والثانوى) الليسانس فى اآلداب والتربيةلبرنامج مصفوفة نواتج التعلم المستهدفة : رابعا

  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 
يحدد  المقررات

 :القواعد
 النحوية،

 والصرفية

يتعرف 
 مضامين

 النصوص
 المختلفة
 وأسس
 تنظيمها

يتعرف 
 تراجم

 المبدعين
 العصور في

 .المختلفة

يحطط 
 مكونات
 الجهاز

 الصوتي
 ووظائفه

يتعرف 
 عمليات
 الكتابة

 وخصائصها
 وإجراءاتها
 ومنتجاتها

يتعرف 
 عملية

 التواصل
: يالشفو
 أسسها

 ومهاراتها

يشرح 
 أنواع

 المفاهيم
 البالغية
 وسماتها

 موضعيحدد 
 األدب

 الفرنكفوني
 عموم بين

 اآلداب
 النقد أسسو

 األدبي،
 .ومدارسه

يعدد 
 متطلبات

 اإللقاء
 وشروط
 جودته

يوضح 
 كل سمات
 من عصر

 العصور
 األدبية

 المختلفة
 قواعدو

 الشعر
 .وبحوره

يعدد 
 خصائص

 النص
 المسرحي
 وعناصره

يشرح 
 اللغة طبيعة

 :وأصولها
 الحضارية
 والتاريخية

يعدد 
 متطلبات
 الترجمة

 الصحيحة
 .للغة

يتعرف 
 الوظيفة

 االجتماعية
 للغات

مهارات 
 القراءة

x      x  X      

أدب ونصوص 
قرون )مختارة 

وسطى وقرن 
16) 

       X  x x    

              X (1)قواعد 
حضارة القرن 

16 
           X  x 

مقرر اختياري 
1 

       X   x    

مقرر اختياري 
2 

      X        

           X    صوتيات
     X  X        (2)قواعد 

       X        11أدب القرن 
    X           يتعبير كتاب

         X      نصوص القرن
            X    2صوتيات 

           X    3قواعد 
نصوص القرن 

11 (2) 
 X             

حضارة القرن 
11  

 X             

مقرر اختياري 
3 

  x          x X 

ورشة عمل 
ومهارات 

 (1)الكتابة 

         x  x   
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      x      x  X 11أدب القرن 
نصوص القرن 

11 
       X  x x    

حضارة القرن 
11 

X              

مقرر اختياري 
4 

           X  x 

قواعد ونظم 
 الشعر

       X   x    

ورشة عمل 
ومهارات 

 (2)الكتابة 

      X        

ولغويات  قواعد
(1) 

   X           

مقال وأدب 
 (1) 11القرن 

       X  X     

نصوص القرن 
11 (1) 

       X       

مقال أدبى 
 (2) 11القرن 

          X    

نصوص القرن 
11 (2) 

     X         

قواعد ولغويات 
(2) 

   X            

           X    (1)تاريخ لغة 
حضارة القرن 

11  
 X             

مقرر اختياري 
5 

 X             

مقال أدبى 
 (1) 22القرن 

  X          x X 

نصوص القرن 
22 (1) 

         x  x   

حضارة القرن 
22 

x      x  X      

قواعد ولغويات 
(3) 

       X  x x    

ورشة عمل 
ومهارات 

 (3)الكتابة 

X              

مقال أدبى 
 (2) 22القرن 

           X  x 

نصوص القرن 
22 (2) 

       X   x    

قواعد ولغويات 
(4) 

      X        

           X    (2)تاريخ لغة 
مقرر اختياري 

6 
       X  X     

 
  (المهارات المهنية ) نواتج التعلم المستهدفة 
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يحدد الفكرة  المقررات
الرئيسة، 
واألفكار 
 . التفصيلية

 

 يوظف
 :قواعد
النحو 

والصرف 
والبالغة في 

فهم النص 
 وكتابته

يستخدم 
قواعد اللغة 

في تحليل 
النص 

وتفسيره 
ونقده 
 .وتذوقه

 

يعبر عن 
مضامين 

النصوص 
المختلفة 
ومعانيها 
 بأسلوبة

يكتب بلغة 
سليمة في 
المواقف 

واألغراض 
 .المختلفة

يجدد 
معارفه 
 ،اللغوية

ويحدثها 
بصفة 

 مستمرة

 قواعد يطبق
 في البالغة

 النص كتابة

 يوظف
 اللغة قواعد

 نقد في
 النص

 وتذوقه

 يستخدم
 في صوته
 عن التعبير
 معاني

 النصوص
 -. المختلفة

 يستخدم
 معلوماته

 الحقب عن
فى  المختلفة
تعرف 

المجتمع 
 الفرنسى

يقدم عرضا 
شفويا 
باللغة 

الفرنسية 
 السليمة

يطبق النطق 
السليم عند 

القاء الشعر 
باللغة 

 الفرنسية

يعيد كتابة 
ما يسمعه 

باللغة 
الفرنسية 

 السليمة

يوظف 
اللغة فى 

عمل كارت 
 توعية

مهارات 
 القراءة

X    X    X X     

أدب ونصوص 
قرون )مختارة 

وسطى وقرن 
16) 

 X         X X   

 X  X        X X   (1)قواعد 
حضارة القرن 

16 
   X           

مقرر اختياري 
1 

    X          

مقرر اختياري 
2 

     X         

   X       X  X X  صوتيات
 X           X X X (2)قواعد 

  X    X   X     X 11أدب القرن 
        X    X  X يتعبير كتاب

       X     X X  نصوص القرن
    X  X    X   X   2صوتيات 

  X        X X    3قواعد 
القرن نصوص 

11 (2) 
    X      X    

حضارة القرن 
11  

     X    X     

مقرر اختياري 
3 

 X       X      

ورشة عمل 
ومهارات 

 (1)الكتابة 

X    X        X X 

       X     X X  11أدب القرن 
نصوص القرن 

11 
  X  X  X X       

حضارة القرن 
11 

   X   X XX       

مقرر اختياري 
4 

    X     X  X   

قواعد ونظم 
 الشعر

     X  X       

ورشة عمل 
ومهارات 

 (2)الكتابة 

X    X       X X X 

قواعد ولغويات 
(1) 

 X           X  
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مقال وأدب 
 (1) 11القرن 

  X  X   X   X    

نصوص القرن 
11 (1) 

   X   X X X      

مقال أدبى 
 (2) 11القرن 

    X     X     

نصوص القرن 
11 (2) 

     X   X      

قواعد ولغويات 
(2) 

 X           X X 

     X        X  (1)تاريخ لغة 
حضارة القرن 

11  
X      X X       

مقرر اختياري 
5 

 X      X    X   

مقال أدبى 
 (1) 22القرن 

  X     X    X   

نصوص القرن 
22 (1) 

      X X       

 حضارة القرن
22 

    X  X X       

قواعد ولغويات 
(3) 

   X        X X X 

ورشة عمل 
ومهارات 

 (3)الكتابة 

    X          

مقال أدبى 
 (2) 22القرن 

     X X X X      

نصوص القرن 
22 (2) 

 X     X X X      

قواعد ولغويات 
(4) 

X       X X X X    

     X        X  (2)تاريخ لغة 
اختياري  مقرر

6 
  X        X X X  

 
  (المهارات الذهنية ) نواتج التعلم المستهدفة 

 يحلل المقررات
 .النصوص

 يستنتج
 غرض
 .الكاتب

 

 يستنتج
 يمعان

 المفردات
 .بالسياق

 يستنبط
 المعنى

 .الضمني
 

 يفسر
 بين العالقات
 المفاهيم

 والمعارف
 .اللغوية

 يتذوق
 المضمون
 الوجداني

 .النص في

 اللغة يرتجل
 مواقف في

 التواصل
 .المتنوعة

 

 طبيعة يعي
 المتلقي

 .وخصائصه
 

 بين يربط
 الحياة

 االجتماعية
 السياسية و

 المجتمع في

 بين يميز
 نطق

 -. الحروف

 بين يربط
 اللغة قواعد

 في النحوية
 مواقف

 التواصل
 المتنوعة

 بين يميز
 المدارس
 اللغوية

 - المختلفة

 الشعر يحلل
 تحليال

 -. منهجيا

يستنتج 
األخطاء 

الشائعة فى 
اللغة 

 الفرنسية

مهارات 
 القراءة

 X   X  X  X X     

أدب ونصوص 
قرون )مختارة 

وسطى وقرن 
16) 

X   X  X     X X   

 X   X  X      X X  (1)قواعد 
حضارة القرن 

16 
  X            
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مقرر اختياري 
1 

 X   X  X        

 مقرر اختياري
2 

X   X  X         

   X   X  X  X  X X  صوتيات
 X         X X X   (2)قواعد 

  X   X  X X     X  11أدب القرن 
         X   X  X يتعبير كتاب

       X   X  X X  نصوص القرن
    X      X   X   2صوتيات 

  X X            3قواعد 
نصوص القرن 

11 (2) 
 X   X  X    X    

حضارة القرن 
11  

X   X  X    X     

مقرر اختياري 
3 

 X   X  X  X      

ورشة عمل 
ومهارات 

 (1)الكتابة 

  X          X X 

       X   X  X  X 11أدب القرن 
نصوص القرن 

11 
 X     X X       

حضارة القرن 
11 

X   X  X  XX       

مقرر اختياري 
4 

 X     X   X  X   

قواعد ونظم 
 الشعر

X   X  X  X       

ورشة عمل 
ومهارات 

 (2)الكتابة 

 X     X     X X X 

قواعد ولغويات 
(1) 

X   X  X       X  

مقال وأدب 
 (1) 11القرن 

 X     X X   X    

نصوص القرن 
11 (1) 

X   X  X  X X      

مقال أدبى 
 (2) 11القرن 

 X     X   X     

نصوص القرن 
11 (2) 

 X   X  X  X      

قواعد ولغويات 
(2) 

  X          X X 

     X   X  X    X (1)تاريخ لغة 
حضارة القرن 

11  
 X     X X       

مقرر اختياري 
5 

X       X    X   

مقال أدبى 
 (1) 22القرن 

 X      X    X   
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نصوص القرن 
22 (1) 

  X     X       

حضارة القرن 
22 

   X    X       

قواعد ولغويات 
(3) 

    X       X X X 

ورشة عمل 
ومهارات 

 (3)الكتابة 

     X         

ي مقال أدب
 (2) 22القرن 

      X X X  X X   

نصوص القرن 
22 (2) 

  X     X X  X X   

قواعد ولغويات 
(4) 

   X     X X     

     X      X X   (2)تاريخ لغة 
مقرر اختياري 

6 
   X        X X  

 
 

 المهارات العامة
يقدر ضرورة التنمية المهنية  المقررات

المستمرة عبر أساليبها المختلفة، 
ومن بينهما التعلم الذاتي، 

واالنخراط في مجتمعات التعلم 
 .المهنية

يعمل بكفاءة ضمن 
 .فريق

يتواصل بفاعلية مع زمالئه في مجتمع 
المصلحة المدرسة، وأولياء األمور، وذوي 

األخرين، إلنشاء بيئة تعليمية آمنة، وداعمة 
 للنمو الشامل للتالميذ

يتعامل بإيجابية مع ضغوط 
 مهنة التعليم

 

يشارك في بحث القضايا العامة  يتواصل بلغة أجنبية
 .للمجتمع، مقترحاً حلوالً لها

  X    X مهارات القراءة

قرون )أدب ونصوص مختارة 
 (16وسطى وقرن 

 X X   X 

   X    (1)قواعد 
      X 16حضارة القرن 
 مقرر اختياري

1 
 X     

    X   2مقرر اختياري 
      X صوتيات
 X      (2)قواعد 

 X      11أدب القرن 
       يتعبير كتاب

  X     نصوص القرن
   X    2صوتيات 

    X   3قواعد 
  X    X (2) 11نصوص القرن 
 X X   X   11حضارة القرن 
   X    3مقرر اختياري 

ورشة عمل ومهارات الكتابة 
(1) 

X      

     X  11أدب القرن 
    X   11نصوص القرن 
      X 11حضارة القرن 
 X      4مقرر اختياري 
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 X      قواعد ونظم الشعر
ورشة عمل ومهارات الكتابة 

(2) 
      

  X     (1)قواعد ولغويات 
   X    (1) 11القرن  مقال وأدب

    X   (1) 11نصوص القرن 
  X    X (2) 11مقال أدبى القرن 
 X X   X  (2) 11نصوص القرن 
   X    (2)قواعد ولغويات 

      X (1)تاريخ لغة 
     X   11حضارة القرن 
    X   5مقرر اختياري 

      X (1) 22مقال أدبى القرن 
 X      (1) 22نصوص القرن 
 X      22حضارة القرن 

       (3)قواعد ولغويات 
ورشة عمل ومهارات الكتابة 

(3) 
    X  

   X    (2) 22القرن ي مقال أدب
    X   (2) 22نصوص القرن 
  X    X (4)قواعد ولغويات 

 X X   X  (2)تاريخ لغة 
   X    6مقرر اختياري 

 
 (إنجليزي) الفيزياء  تخصص (والثانوى اإلعدادى) والتربية العلوم فى البكالوريوس برنامج

 رؤية البرنامج: أوال
  قادر على التعلم الذاتى باللغة اإلنجليزية متفكر مهنى ممارس باحث لتعليم الفيزياء إعداد معلم

 ثانيا رسالة البرنامج
فى إطار من  وكذلك الجوانب االجتماعية والثقافية والتكنولوجية والوطنية والخلقية والجسدية والنفسيةباللغة اإلنجليزية فى المحتوى المعرفى لتخصص الفيزياء  متكاملة نمية شاملةالطالب تينمى يسعى البرنامج إلى إعداد معلم 

  .فلسفة المجتمع وطبيعة المرحلة العمرية والمستجدات التربوية والتكنولوجية وبمشاركة االسرة واألطراف المعنية
 نواتج تعلم البرنامج: اثالث

 المعارف 
 الفيزياء علم تاريخ يحدد . 
 الفيزياء علم بنية يحدد. 
 الفيزياء علم طبيعة يتعرف. 
 المختلفة بفروعه الفيزياء علم أساسيات يذكر 
 الفيزياء في وتفسيرها البيانات تحليل أساليب يصف. 
 الفيزياء في باإلنجليزية والمفاهيم المصطلحات يتعرف 
 الكيمياء علم في االساسية المفاهيم يحدد  
 الرياضيات أساسيات يذكر األحياء في األساسية المفاهيم يتعرف  
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 الفيزياء علم فروع بين التكامل اسس يصف  
  الحياة في الفيزياء تطبيقات يشرح  
  الفيزيائية المشكالت حل أسس يتعرف  
  الفيزياء علم في البحث أخالقيات يتعرف  
  األخرى والعلوم الفيزياء علم بين التكامل يحدد 

 المهارات المهنية 
 العلمية واألساليب المناسبة الفنيات مستخدماً  تقريراً  ويعرض يصمم. 
 المختلفة الفيزياء موضوعات لمعالجة والبحث الدراسة طرق أنسب يختار. 
 والطوارئ األزمات حالة في سليمة بطريقة ويتصرف التجارب، إجراء في والسالمة األمن قواعد يطبق.  
 الفيزياء مجال في العلوم لتبسيط ونماذج وأدوات أجهزة يصمم. 
 المستدامة التنمية يحقق بما البيئة؛ على الحفاظ في العلمية األساليب يستخدم. 
 الفيزياء مجال في واالفتراضية الحقيقية: والمعامل واإلنترنت البرمجيات يستخدم. 
 مختلفة مجاالت في والنظريات الحقائق يطبق 
 النتائج وتفسير البيانات وتحليل التجارب إجراء في التكنولوجيا يستخدم 

 المهارات الذهنية 
 المختلفة البيانية باألشكال ويوضحها والمعادالت المختلفة القوانين يفسر. 
 المختلفة بفروعه به المرتبطة والعلوم الفيزياء علم في المختلفة والقوانين النظريات يحلل. 
 علمية قضايا لمعالجة أفضلها ويختار المختلفة، العلمية الطرق يفسر. 
 ويفسرها المتاحة، واألدلة الشواهد ضوء في النوعية: والمعلومات البيانات يحلل.  
 ويفسرها المتاحة، واألدلة الشواهد ضوء في الكمية: والمعلومات البيانات يحلل. 

 المهارات العامة 
 المهنية التعلم مجتمعات في واالنخراط الذاتي، التعلم: بينها ومن المختلفة، أساليبها عبر المستمرة التنمية ضرورة يقدر.  
 فريق ضمن بكفاءة يعمل  
 للتالميذ الشامل للنمو وداعمة آمنة، تعليمية بيئة إلنشاء األخرين، المصلحة وذوي األمور، وأولياء المدرسة، مجتمع في زمالئة مع بفاعلية يتواصل. 
 التعليم مهنة ضغوط مع بإيجابية يتعامل 
 أجنبية بلغة يتواصل  
 لها حلوالً  مقترحاً  للمجتمع، العامة القضايا بحث في يشارك. 

 
  لفيزياءتخصص ا ( اإلعدادى والثانوى) بكالوريوس فى اآلداب والتربية لبرنامجمصفوفة نواتج التعلم المستهدفة : رابعا

  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 
تاريخ يحدد  المقررات

علم 
 . الفيزياء

 

 بنيةيحدد 
علم 

 .الفيزياء
 

يتعرف 
طبيعة علم 

 .الفيزياء
 

يذكر 
أساسيات 

علم 
الفيزياء 
بفروعه 
 المختلفة

يصف 
 أساليب
 تحليل

 البيانات
وتفسيرها 
 .فى الفيزياء

يتعرف 
المصطلحات 

والمفاهيم 
باإلنجليزية 
 فى الفيزياء

 

يحدد 
المفاهيم 

االساسية 
فى علم 
 الكيمياء

يتعرف 
المفاهيم 

األساسية 
 فى األحياء

يذكر 
أساسيات 
 الرياضيات

يصف 
اسس 

التكامل بين 
فروع علم 

 الفيزياء

يشرح 
 تطبيقات
 في الفيزياء

 الحياة

يتعرف 
أسس حل 
المشكالت 
 الفيزيائية

يتعرف 
أخالقيات 
البحث فى 

علم 
 الفيزياء

يحدد 
التكامل بين 

علم 
الفيزياء 
والعلوم 
 األخرى
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     X X  X X     X خواص مادة

         X      حراره
 X    X    X X X X   كيمياء عامة 

 X      X  X X X X   جبر 
             X  (1)كهرومغناطيسية
       X X   X   X بصريات هندسية
               أسس علم النبات

      X         استاتيكا ومتجهات
     X  X    X    ديناميكا حرارية

      X X       X بصريات فيزيائية
        X       تفاضل وتكامل
               كيمياء عضوية

 X X        X X X X  اهتزازات وموجات
     X  X      X  تيار متردد

معادالت تفاضلية 
 ودوال خاصة 

        X      

      X         إحتماالت وإحصاء
فيزياء فلكية 

 وأرصاد جوية
 X             

     X   X      X إلكترونيات
 X  X   X     X X X X فيزياء إحصائية

فيزياء ذرية 
 وأطياف

 X X X X     X X X X X 

      X        X ديناميكا تحليلية
      X   X      (1)ميكانيكا الكم 
     X   X      X فيزياء نووية

النظرية النسبية 
 الخاصة

X              

             X  فيزياء جوامد
 X        X X X X   فيزياء الليزر  
     X X     X    1مقرر اختياري 
 X        X X X X   2مقرر اختياري 

       X        سس علم الحيوانأ
       X        جيولوجية عامة
             X  ديناميكا كهربية

فى  قراءات
اللغة ب التخصص 
 اإلنجليزية 

X  X    X         

        X       كيمياء فيزيائية
         X      3مقرر اختياري 
     X      X    4مقرر اختياري 

 
 المهارات المهنية

ً  ويعرض يصمم المقررات  تقريرا
 ً  الفنيات مستخدما
 واألساليب المناسبة
 .العلمية

 

 طرق أنسب يختار
 والبحث الدراسة
 موضوعات لمعالجة

 .الفيزياء المختلفة
 

 األمن قواعد يطبق
 إجراء في والسالمة
 ويتصرف التجارب،

 في سليمة بطريقة
 األزمات حالة

 وأدوات أجهزة يصمم
 لتبسيط ونماذج
 مجال في العلوم

 .الفيزياء
 

 األساليب يستخدم
 الحفاظ في العلمية

 يحقق بما البيئة؛ على
 .المستدامة التنمية

 

 البرمجيات يستخدم
: والمعامل واإلنترنت
 واالفتراضية الحقيقية

 .الفيزياء مجال في
 

 الحقائق يطبق
والنظريات فى 
 مجاالت مختلفة

 

 التكنولوجيا يستخدم
 التجارب إجراء في

 البيانات وتحليل
 النتائج وتفسير
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 .والطوارئ
 X     X  X خواص مادة

       X  حراره
  X    X   كيمياء عامة 

   X X   X   جبر 
 X       X (1)كهرومغناطيسية
    X     بصريات هندسية
 X    X  X  أسس علم النبات

 X     X  X استاتيكا ومتجهات
       X  ديناميكا حرارية

  X    X   بصريات فيزيائية
   X X   X   وتكاملتفاضل 

 X       X كيمياء عضوية
    X     اهتزازات وموجات

 X    X  X  تيار متردد
         معادالت تفاضلية ودوال خاصة 

 X     X  X إحتماالت وإحصاء
       X  فيزياء فلكية وأرصاد جوية

  X    X   إلكترونيات
   X X   X   فيزياء إحصائية

 X       X وأطياففيزياء ذرية 
    X     ديناميكا تحليلية

 X    X  X  (1)ميكانيكا الكم 
 X     X  X فيزياء نووية

       X  النظرية النسبية الخاصة
  X    X   فيزياء جوامد

   X X   X   فيزياء الليزر  
 X       X 1مقرر اختياري 
    X     2مقرر اختياري 

 X    X  X  سس علم الحيوانأ
  X    X   جيولوجية عامة
   X X   X   ديناميكا كهربية

اللغة ب فى التخصص  قراءات
 اإلنجليزية 

X       X 

    X     كيمياء فيزيائية
 X    X  X  3مقرر اختياري 
    X   X  4مقرر اختياري 

 
 المهاارت الذهنية

القوانين المختلفة  يفسر المقررات
ويوضحها باألشكال  والمعادالت 

 .البيانية المختلفة
 

النظريات والقوانين  يحلل
والعلوم المختلفة فى علم الفيزياء 

 .بفروعه المختلفةالمرتبطة به 
 

 المختلفة، يفسر الطرق العلمية
 قضايا لمعالجة أفضلها ويختار
 .علمية

 :والمعلومات البيانات يحلل
 واألدلة الشواهد ضوء في النوعية
 .ويفسرها المتاحة،

 الكمية :والمعلومات البيانات يحلل
 واألدلة الشواهد ضوء في

 .ويفسرها المتاحة،

 X X X X X خواص مادة
    X  حراره

   X   كيمياء عامة 
     X جبر 

 X     (1)كهرومغناطيسية
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  X    بصريات هندسية
  X    أسس علم النبات

   X   استاتيكا ومتجهات
  X  X  ديناميكا حرارية

     X بصريات فيزيائية
 X    X تفاضل وتكامل
 X     كيمياء عضوية

 X     اهتزازات وموجات
  X  X  تيار متردد

 X X X X X معادالت تفاضلية ودوال خاصة 
    X  إحتماالت وإحصاء

   X   فيزياء فلكية وأرصاد جوية
     X إلكترونيات

 X     فيزياء إحصائية
  X    ذرية وأطياففيزياء 

  X    ديناميكا تحليلية
   X   (1)ميكانيكا الكم 
  X  X  فيزياء نووية

     X النظرية النسبية الخاصة
 X    X فيزياء جوامد

 X     فيزياء الليزر  
 X     1مقرر اختياري 
  X  X  2مقرر اختياري 

 X X X X X سس علم الحيوانأ
    X  جيولوجية عامة
   X   ديناميكا كهربية

     X اإلنجليزية اللغة ب فى التخصص  قراءات
 X     كيمياء فيزيائية
  X    3مقرر اختياري 
  X    4مقرر اختياري 

 
يقدر ضرورة التنمية  المقررات

المستمرة عبر أساليبها 
التعلم : المختلفة، ومن بينها

الذاتي، واالنخراط في 
 .المهنيةمجتمعات التعلم 

يتواصل بفاعلية مع زمالئة  عمل بكفاءة ضمن فريقي
في مجتمع المدرسة، وأولياء 

األمور، وذوي المصلحة 
األخرين، إلنشاء بيئة 

تعليمية آمنة، وداعمة للنمو 
 .الشامل للتالميذ

يتعامل بإيجابية مع ضغوط 
 مهنة التعليم

 

يشارك في بحث القضايا  يتواصل بلغة أجنبية
للمجتمع، مقترحاً العامة 

 .حلوالً لها

  X X X X X خواص مادة
     X  حراره

    X   كيمياء عامة 
 X X X X X X جبر 

    X   (1)كهرومغناطيسية
   X    بصريات هندسية
     X  أسس علم النبات

 X      استاتيكا ومتجهات
  X     ديناميكا حرارية

  X    X بصريات فيزيائية
   X   X وتكاملتفاضل 
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  X  X   كيمياء عضوية
     X  اهتزازات وموجات

 X    X  تيار متردد
 X      معادالت تفاضلية ودوال خاصة 

 X      إحتماالت وإحصاء
  X  X   فيزياء فلكية وأرصاد جوية

     X  إلكترونيات
    X   فيزياء إحصائية

 X X X X X X فيزياء ذرية وأطياف
    X   ديناميكا تحليلية

   X    (1)ميكانيكا الكم 
     X  فيزياء نووية

 X      النظرية النسبية الخاصة
  X     فيزياء جوامد

  X    X فيزياء الليزر  
   X   X 1مقرر اختياري 
  X  X   2مقرر اختياري 

     X  سس علم الحيوانأ
 X    X  جيولوجية عامة

 X      كهربيةديناميكا 
 X      اإلنجليزية اللغة ب فى التخصص  قراءات

  X  X   كيمياء فيزيائية
     X  3مقرر اختياري 
     X  4مقرر اختياري 

 
 (إنجليزي) الكيمياء تخصص( والثانوى اإلعدادى) والتربية العلوم فى البكالوريوس برنامج

 
 رؤية البرنامج: والأ

 إعداد معلم للكيمياء باللغة اإلنجليزية متفكر مهنى ممارس باحث قادر على التعلم الذاتى 
 ثانيا رسالة البرنامج

ب االجتماعية والثقافية والتكنولوجية والوطنية والخلقية والجسدية والنفسية فى إطار من يسعى البرنامج إلى إعداد معلم ينمى الطالب تنمية شاملة متكاملة فى المحتوى المعرفى لتخصص الكيمياء باللغة اإلنجليزية وكذلك الجوان
 . التربوية والتكنولوجية وبمشاركة االسرة واألطراف المعنيةفلسفة المجتمع وطبيعة المرحلة العمرية والمستجدات 

 نواتج تعلم البرنامج: ثالثا
 المعارف 

 يحدد تاريخ علم الكيمياء بفروعه ومكوناته المختلفة . 
 يتعرف بنية علم الكيمياء بفروعه ومكوناته المختلفة. 
 يحدد طبيعة علم الكيمياء بفروعه المختلفة. 
  الكيمياء، وأخالقياته، وتكامل فروعه؛ بما يحقق وحدتهيصف مصطلحات علم. 
 يعدد أساليب تحليل البيانات وتفسيرها في فروع الكيمياء. 
 يشرح التطبيقات الحياتية لعلم الكيمياء. 
 يتعرف المصطلحات والمفاهيم باإلنجليزية في فروع علم الكيمياء.  
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 يحدد المفاهيم االساسية في علم األحياء. 
 م االساسية في علم الفيزياءيصف المفاهي. 
  يذكر المفاهيم األساسية في علم الرياضيات.  
  يصف المركبات المختلفة بكل أنواعها.  
  يشرح نظريات الكيمياء بكل فروعها. 
  يشرح المفاهيم الكيميائية للتلوث بكل انواعه. 
  يتعرف المصطلحات والمفاهيم باللغة اإلنجليزية. 

  المهارات المهنية 
  ويعرض تقريرًا مستخدمًا الفنيات المناسبة واألساليب العلميةيصمم. 
 يختار أنسب طرق الدراسة والبحث لمعالجة موضوعات ا المختلفة. 
 يطبق قواعد األمن والسالمة في إجراء التجارب، ويتصرف بطريقة سليمة في حالة األزمات والطوارئ. 
 يصمم أجهزة وأدوات ونماذج لتبسيط العلوم. 
 ساليب العلمية في الحفاظ على البيئة؛ بما يحقق التنمية المستدامةيستخدم األ. 
 الحقيقية واالفتراضية في مجال الكيمياء: يستخدم البرمجيات واإلنترنت والمعامل. 
 يطبق الحقائق والنظريات في مجاالت مختلفة. 
 ائجيستخدم التكنولوجيا في إجراء التجارب الكيميائية وتحليل البيانات وتفسير النت. 
 يستخدم كافة الطرق الكيميائية والطيفية في فحص المركبات الكيميائية. 
 يكون النماذج التعليمية للتعرف على األشكال الفراغية للمركبات المختلفة.  
  يصمم مشروع في مجال التخصص وينفذه. 

 المهارات الذهنية 
 يفسر المعادالت والقواعد ويوضحها بالكتابة الصحيحة. 
 ن والمبادئ المختلفة يحلل القواني  
 يفسر الطرق العلمية المختلفة، ويختار أفضلها لمعالجة قضايا كيميائية معينة. 
 النوعية في ضوء الشواهد واألدلة المتاحة، ويفسرها: يحلل البيانات والمعلومات. 
 الكمية في ضوء الشواهد واألدلة المتاحة، ويفسرها: يحلل البيانات والمعلومات 

 مةالمهارات العا 
 التعلم الذاتي، واالنخراط في مجتمعات التعلم المهنية: يقدر ضرورة التنمية المستمرة عبر أساليبها المختلفة، ومن بينها.  
 يعمل بكفاءة ضمن فريق  
  للنمو الشامل للتالميذيتواصل بفاعلية مع زمالئة في مجتمع المدرسة، وأولياء األمور، وذوي المصلحة األخرين، إلنشاء بيئة تعليمية آمنة، وداعمة. 
 يتعامل بإيجابية مع ضغوط مهنة التعليم 
 يتواصل بلغة أجنبية. 
 يشارك في بحث القضايا العامة للمجتمع، مقترحًا حلواًل لها. 
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  لكيمياءتخصص ا ( اإلعدادى والثانوى) بكالوريوس فى اآلداب والتربية لبرنامجمصفوفة نواتج التعلم المستهدفة : رابعا
  (المعارف) التعلم المستهدفةنواتج  
تاريخ يحدد  المقررات

علم الكيماء 
بفروعه 

ومكوناته 
 . المختلفة

 

 بنيةيتعرف 
علم 

الكيمياء 
بفروعه 

ومكوناته 
 .المختلفة

 

طبيعة يحدد 
علم 

الكيمياء 
بفروعه 
 .المختلفة

 

يصف 
مصطلحات 

علم 
 الكيمياء،

 وأخالقياته،
 وتكامل
 بما فروعه؛

 يحقق
 .وحدته

 

 أساليبيعدد 
 تحليل

 البيانات
وتفسيرها 
فى فروع 

 .الكيمياء
 

يشرح 
 التطبيقات
الحياتية 

لعلم 
 .الكيمياء 

 

يتعرف 
المصطلحات 

والمفاهيم 
باإلنجليزية 
فى فروع 

علم 
 الكيمياء

يحدد 
المفاهيم 

االساسية 
فى علم 
 األحياء

يصف 
المفاهيم 

االساسية 
فى علم 
 الفيزياء

يذكر 
المفاهيم 

األساسية 
فى علم 

 الرياضيات

يصف 
المركبات 
المختلفة 

 بكل انواعها

يشرح 
نظريات 

الكيمياء بكل 
 فروعها

يشرح 
المفاهيم 

الكيميائية 
للتلوث بكل 

 انواعه

يتعرف 
المصطلحات 

والمفاهيم 
باللغة 

 اإلنجليزية

كيمياء عامة 
(1) 

X X  X X      X   X 

خواص مادة 
 وحرارة

        X      

علم أسس 
 النبات

       X       

     X      X X   جبر
كيمياء عامة 

(2) 
 X           X  

كيمياء عضوية 
(1) 

X X   X   X   X X X  

طرق التحليل 
الحجمي 
 والوزني

   X       X    

بصريات 
هندسية 
 وصوت

        X      

أسس علم 
 الحيوان

       X       

كيمياء عضوية 
(2) X X       X  X    

ديناميكا 
 حرارية

      X   X     

كيمياء 
المجموعات 

 الرئيسية

X X  X X       X   

طرق التحليل 
 الطيفي

  X          X  

ميكانيكية 
التفاعالت 

 العضوية

    X         X 

            X   كيمياء كهربية
الكيمياء 
 الحركية

 X             

كيمياء العناصر 
 اإلنتقالية

X X   X          

       X    X    جيولوجيا عامة
كيمياء 

المركبات غير 
متجانسة 

X X  X X      X   X 
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 الحلقة
الكيمياء 
 الصناعية

  X            

الكيمياء 
 التناسقية

 X         X    

الكيمياء 
الكهربية 
 التحليلية

  X            

مقرر اختياري 
1 

 X             

الكيمياء 
 الحيوية

X X   X       X   

كيمياء عضوية 
 طيفية 

   X           

كيمياء الحفز و 
 السطوح

 X              

قراءات فى 
التخصص 

باللغة 
 اإلنجليزية

  X            

مقرر اختياري 
2 X X             

كيمياء 
 البوليمرات

      X        

          X X  X X كيمياء الكم
كيمياء الحالة 

 الصلبة
   X           

التحليل 
باستخدام 

 األجهزة

              

مقرر اختياري 
3 

  X            

كيمياء التآكل 
 وطرق الجماية

 X             

كيمياء نووية 
 وإشعاعية

X X   X          

كيمياء 
 حاسوبية

   X           

مقرر اختياري 
4 

   X           

كهربية 
ومغناطيسية 

ودوائر 
 الكترونية

        X      

 
 المهارات المهنية

 ويعرض يصمم المقررات
 ً ً  تقريرا  مستخدما
 الفنيات

 المناسبة
 واألساليب

 .العلمية

 أنسب يختار
 الدراسة طرق

 لمعالجة والبحث
ا  موضوعات

 .المختلفة
 

 قواعد يطبق
 والسالمة األمن

 إجراء في
 التجارب،
 ويتصرف

 .سليمة بطريقة

 أجهزة يصمم
 ونماذج وأدوات
 . العلوم لتبسيط

 

 يستخدم
 العلمية األساليب

 على الحفاظ في
 بما البيئة؛
 التنمية يحقق

 .المستدامة

 يستخدم
 البرمجيات
 واإلنترنت
: والمعامل
 الحقيقية

 في واالفتراضية

 الحقائق يطبق
والنظريات فى 

مجاالت 
 .مختلفة

 

 يستخدم
 في التكنولوجيا

 التجارب إجراء
الكيميائية 

 البيانات وتحليل
 .النتائج وتفسير

يستخدم كافة 
الطرق 

الكيميائية 
والطيفية فى 

فحص 
المركبات 

يكون النماذج 
التعليمية 

للتعرف على 
األشكال 

الفراغية 
للمركبات 

يصمم مشروع 
فى مجال 

التخصص 
 وينفذه
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 .الكيماء مجال   
 

 المختلفة الكيميائية 

   X  X   X   X (1)عامة كيمياء 
خواص مادة 

 وحرارة
 X  X   X     

    X   X     أسس علم النبات
      X  X   X جبر

 X  X   X  X X X  (2)كيمياء عامة 
    X   X     (1)كيمياء عضوية 

طرق التحليل 
 الحجمي والوزني

X  X   X   X   

بصريات هندسية 
 وصوت

 X  X   X     

    X   X     الحيوانأسس علم 
  X  X   X    X (2)كيمياء عضوية 
 X  X   X  X  X  ديناميكا حرارية

كيمياء المجموعات 
 الرئيسية

    X   X   X 

طرق التحليل 
 الطيفي

X  X   X   X   

ميكانيكية التفاعالت 
 العضوية

 X  X   X     

   X   X X     كيمياء كهربية
  X  X   X    X الكيمياء الحركية
كيمياء العناصر 

 اإلنتقالية
 X  X   X     

    X   X     جيولوجيا عامة
كيمياء المركبات 

غير متجانسة 
 الحلقة

 X  X   X  X   

    X  X   X   الكيمياء الصناعية
      X      الكيمياء التناسقية
الكيمياء الكهربية 

 التحليلية
    X       

 X        X   1مقرر اختياري 
       X     الكيمياء الحيوية
كيمياء عضوية 

 طيفية 
  X         

كيمياء الحفز و 
 السطوح

    X       

قراءات فى 
التخصص باللغة 

 اإلنجليزية

  X         

            2مقرر اختياري 
       X     كيمياء البوليمرات

         X   كيمياء الكم
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كيمياء الحالة 
 الصلبة

   X        

التحليل باستخدام 
 األجهزة

X           

        X    3مقرر اختياري 
كيمياء التآكل 
 وطرق الجماية

  X         

كيمياء نووية 
 وإشعاعية

  X         

        X    كيمياء حاسوبية
          X  4مقرر اختياري 

كهربية 
ومغناطيسية 

 ودوائر الكترونية

  X         

 
 المهارات الذهنية

المعادالت والقواعد ويوضحها  يفسر المقررات
 .بالكتابة الصحيحة

 

 المختلفة، يفسر الطرق العلمية القوانين والمبادئ المختلفة  يحلل
 قضايا لمعالجة أفضلها ويختار

 .كيميائية معينة
 

 النوعية :والمعلومات البيانات يحلل
 المتاحة، واألدلة الشواهد ضوء في

 .ويفسرها
 

 الكمية :والمعلومات البيانات يحلل
 المتاحة، واألدلة الشواهد ضوء في

 ويفسرها

     X (1)كيمياء عامة 
    X  خواص مادة وحرارة

   X   أسس علم النبات
  X    جبر

 X     (2)كيمياء عامة 
  X    (1)كيمياء عضوية 

    X  طرق التحليل الحجمي والوزني
 X  X   بصريات هندسية وصوت

     X أسس علم الحيوان
    X  (2)كيمياء عضوية 
   X   ديناميكا حرارية

  X    كيمياء المجموعات الرئيسية
 X     طرق التحليل الطيفي

  X    ميكانيكية التفاعالت العضوية
    X  كيمياء كهربية

 X  X   الكيمياء الحركية
     X اإلنتقاليةكيمياء العناصر 
    X  جيولوجيا عامة

   X   كيمياء المركبات غير متجانسة الحلقة
  X    الكيمياء الصناعية
 X     الكيمياء التناسقية

  X    الكيمياء الكهربية التحليلية
    X  1مقرر اختياري 

 X  X   الكيمياء الحيوية
     X كيمياء عضوية طيفية 

 X   X  السطوحكيمياء الحفز و 
   X   قراءات فى التخصص باللغة اإلنجليزية

  X    2مقرر اختياري 
 X     كيمياء البوليمرات
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  X    كيمياء الكم
    X  كيمياء الحالة الصلبة

 X  X   التحليل باستخدام األجهزة
     X 3مقرر اختياري 

    X  كيمياء التآكل وطرق الجماية
   X   وإشعاعيةكيمياء نووية 

  X    كيمياء حاسوبية
 X     4مقرر اختياري 

  X    كهربية ومغناطيسية ودوائر الكترونية
 

 المهارات العامة
يقدر ضرورة التنمية المستمرة  المقررات

عبر أساليبها المختلفة، ومن 
التعلم الذاتي، واالنخراط : بينها

 .في مجتمعات التعلم المهنية

ضمن عمل بكفاءة ي
 فريق

يتواصل بفاعلية مع زمالئة في مجتمع 
المدرسة، وأولياء األمور، وذوي 

المصلحة األخرين، إلنشاء بيئة تعليمية 
 .آمنة، وداعمة للنمو الشامل للتالميذ

يتعامل بإيجابية مع ضغوط 
 مهنة التعليم

 

يشارك في بحث القضايا العامة  يتواصل بلغة أجنبية
 .هاللمجتمع، مقترحاً حلوالً ل

      X (1)كيمياء عامة 
     X  خواص مادة وحرارة

    X   أسس علم النبات
 X  X    جبر

  X     (2)كيمياء عامة 
   X    (1)كيمياء عضوية 

     X  طرق التحليل الحجمي والوزني
  X  X   بصريات هندسية وصوت

      X أسس علم الحيوان
     X  (2)كيمياء عضوية 
    X   ديناميكا حرارية

   X    كيمياء المجموعات الرئيسية

  X     طرق التحليل الطيفي
   X    ميكانيكية التفاعالت العضوية

     X  كيمياء كهربية
  X  X   الكيمياء الحركية

      X كيمياء العناصر اإلنتقالية
 X    X  جيولوجيا عامة

كيمياء المركبات غير متجانسة 
 الحلقة

  X    

   X    الكيمياء الصناعية
  X     الكيمياء التناسقية

   X    الكيمياء الكهربية التحليلية
     X  1مقرر اختياري 

  X  X   الكيمياء الحيوية
      X كيمياء عضوية طيفية 

 X    X  كيمياء الحفز و السطوح
قراءات فى التخصص باللغة 

 اإلنجليزية
  X    

   X    2مقرر اختياري 
  X     كيمياء البوليمرات

   X    كيمياء الكم
     X  كيمياء الحالة الصلبة
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  X  X   التحليل باستخدام األجهزة

      X 3مقرر اختياري 
     X  كيمياء التآكل وطرق الجماية

    X   كيمياء نووية وإشعاعية
   X    كيمياء حاسوبية
  X     4مقرر اختياري 

كهربية ومغناطيسية ودوائر 
 الكترونية

   X   

 
 (إنجليزي) البيولوجية العلوم تخصص( والثانوى اإلعدادى) والتربية العلوم فى البكالوريوس برنامج

 
 رؤية البرنامج: أوال

  قادر على التعلم الذاتى باللغة اإلنجليزية متفكر مهنى ممارس باحث العلوم البيولوجية إعداد معلم
 ثانيا رسالة البرنامج

وكذلك الجوانب االجتماعية والثقافية والتكنولوجية والوطنية والخلقية والجسدية  باللغة اإلنجليزية فى المحتوى المعرفى لتخصص العلوم البيولوجية  متكاملة نمية شاملةالطالب تينمى يسعى البرنامج إلى إعداد معلم 
  .إطار من فلسفة المجتمع وطبيعة المرحلة العمرية والمستجدات التربوية والتكنولوجية وبمشاركة االسرة واألطراف المعنيةفى  والنفسية

 نواتج تعلم البرنامج: ثالثا
 المعارف 

 المختلفة بفروعه والجيولوجيا والنبات الحيوان علم تاريخ يتعرف . 
 وفروعه ومكوناته والجيولوجيا والنبات الحيوان علم بنية يحدد. 
 ووظائفه والجيولوجيا والنبات الحيوان علم طبيعة يصف. 
 والجيولوجيا، والنبات الحيوان علم أساسيات يميز  
 وتفسيرها والجيولوجيا والنبات الحيوان علم في البيانات تحليل أساليب يذكر. 
 والجيولوجيا والنبات الحيوان لعلم الحياتية التطبيقات يشرح. 
 والجيولوجيا والنبات الحيوان علم في باإلنجليزية والمفاهيم المصطلحات يتعرف 
 الكيمياء في االساسية المفاهيم يحدد 
 الفيزياء في األساسية المفاهيم يحدد  
  االحياء علم فروع بين التكامل اسس يصف  
  الحياة في االحياء تطبيقات يشرح  
  البيانية واألشكال الرسومات أسس يتعرف  
  األحياء علم في البحث أخالقيات يتعرف  
  األخرى والعلوم األحياء علم بين التكامل يحدد. 

  المهارات المهنية 
 العلمية واألساليب المناسبة الفنيات مستخدماً  تقريراً  ويعرض يصمم. 
 المختلفة والجيولوجيا والنبات الحيوان علم موضوعات لمعالجة والبحث الدراسة طرق أنسب يختار. 
 والطوارئ األزمات حالة في سليمة بطريقة ويتصرف التجارب، إجراء في والسالمة األمن قواعد يطبق. 
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 والجيولوجيا والنبات الحيوان علم في العلوم لتبسيط ونماذج وأدوات أجهزة يصمم. 
 والجيولوجيا والنبات الحيوان علم في المختلفة العلمية األجهزة يستخدم.  
 المستدامة التنمية يحقق بما البيئة؛ على الحفاظ في العلمية األساليب يستخدم. 
 والجيولوجيا والنبات الحيوان علم مجال في واالفتراضية الحقيقية: والمعامل واإلنترنت البرمجيات يستخدم. 
 مختلفة مجاالت في والنظريات الحقائق يطبق. 
 النتائج وتفسير البيانات وتحليل التجارب إجراء في التكنولوجيا يستخدم. 

 المهارات الذهنية 
 وغيرها البيانية المختلفة والرسومات باألشكال ويوضحها والحاالت الظواهر يفسر. 
 والجيولوجيا والنبات الحيوان علم فى المختلفة والتراكيب الظواهر يحلل. 
 علمية قضايا لمعالجة أفضلها ويختار المختلفة، العلمية الطرق يفسر. 
 ويفسرها المتاحة، واألدلة الشواهد ضوء في النوعية: والتجارب اتوالرسوم والمعلومات البيانات يحلل. 
 ويفسرها المتاحة، واألدلة الشواهد ضوء في الكمية: والتجارب والرسومات والمعلومات البيانات يحلل. 

 المهارات العامة 
 المهنية التعلم مجتمعات في واالنخراط الذاتي، التعلم: بينها ومن المختلفة، أساليبها عبر المستمرة التنمية ضرورة قدري.  
 فريق ضمن بكفاءة يعمل  
 للتالميذ الشامل للنمو وداعمة آمنة، تعليمية بيئة إلنشاء األخرين، المصلحة وذوي األمور، وأولياء المدرسة، مجتمع في زمالئة مع بفاعلية يتواصل.  
 التعليم مهنة ضغوط مع بإيجابية يتعامل 
 أجنبية بلغة يتواصل  
 لها حلوالً  مقترحاً  للمجتمع، العامة القضايا بحث في يشارك. 

 
  لعلوم البيولوجيةتخصص ا ( اإلعدادى والثانوى) بكالوريوس فى اآلداب والتربية لبرنامجمصفوفة نواتج التعلم المستهدفة : رابعا

  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 
يتعرف  المقررات

تاريخ علم 
الحيوان 
والنبات 

والجيولوج
يا بفروعه 

 . المختلفة
 

 بنيةيحدد 
علم الحيوان 

والنبات 
والجيولوج

يا ومكوناته 
 .وفروعه

 

يصف 
طبيعة علم 

الحيوان 
والنبات 

والجيولوج
 .يا ووظائفه

 

يميز 
 أساسيات

علم الحيوان 
والنبات 

  والجيولوجيا،
 

 أساليبيذكر 
 تحليل

البيانات فى 
علم الحيوان 

والنبات 
 والجيولوجيا

 .سيرهاوتف
 

يشرح 
التطبيقات 

لعلم  الحياتية
الحيوان 
والنبات 

 .والجيولوجيا
 

يتعرف 
المصطلحات 

والمفاهيم 
باإلنجليزية 

فى علم 
الحيوان 
والنبات 

والجيولوج
 يا
 

يحدد 
المفاهيم 

االساسية 
 فى الكيمياء

يحدد 
المفاهيم 

األساسية 
 فى الفيزياء

يصف 
اسس 

التكامل بين 
فروع علم 

 االحياء

يشرح 
 تطبيقات
 في االحياء
 الحياة

يتعرف 
أسس 

الرسومات 
واألشكال 

 البيانية

يتعرف 
أخالقيات 
البحث فى 

 علم األحياء

يحدد 
التكامل 

بين علم 
األحياء 
والعلوم 
 األخرى

 X x  x  x X   X X X X X (Z) 1الفقاريات 
 بيولوجية جسم االنسان

(Z) 
     X         

           X    (B) تشريح نبات
           X    (G) جيولوجيا عامة

       X   X     1عامةكيمياء 
               (z) 2الفقاريات

 تقنية مجهرية+ انسجة 
(z) 

X X  x  x    X X X X X 
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         X      (B) مورفولوجي نبات
           X    (G) صخور رسوبية

اهتززات وموجات 
 وحرارة

   X     X      

            X   (z) حبليات
 X         X X X X X (B) نبات تقسيمي

 X         X X X X X (B)بكتيريا+ فيروسات
كهربية ومغناطيسية 

 وبصريات هندسية
        x      

بيولوجيا + علم الخلية 
 (z) جزيئية

  X            

 1 فسيولوجيا النبات
(B) 

X   x  x    X X X X X 

فطريات وفسيولوجيا 
 (B) كائنات دقيقة

X     X    X X X X X 

 صخور نارية ومتحولة
(G) 

   X           

           X      2عامةكيمياء 
             X  (z) فسيولوجي حيوان

             X  (B) بيئة نباتية
           X    1مقرر اختياري 
             X  2مقرر اختياري 
             X  (Z) تشريح مقارن

 قراءات فى التخصص
 باللغة االنجليزية 

X x  x  x X   x x x x x 

         X      (z) اجنة
           X    3مقرر اختياري 

           X    (B) طحالب
  2فسيولوجيا النبات

(B) 
   X           

             X  (G) جيوفيزياء
             X  (Z) الحشراتعلم 

تطور + ارشجونيات 
 (B) نبات

    X          

            X   4مقرر اختياري 
            X   5مقرر اختياري 

 X x  x  x    x x x x x (G) حفريات وطبقات
       X  X      كيمياء حيوية
           X    (Z) تطور عضوي

           X    6مقرر اختياري 
وراثة خلوية 

 (B)وجزيئية
X x  x  x    x x x x x 

         X      (z)مناعة+ طفيليات 
تصنيف 
 (B)فلورة+زهري

   X           

 
 المهارات المهنية

 ويعرض يصمم المقررات
 ً ً  تقريرا  مستخدما

 طرق أنسب يختار
 والبحث الدراسة

 األمن قواعد يطبق
 في والسالمة

 أجهزة يصمم
 ونماذج وأدوات

يستخدم األجهزة 
 المختلفة فىالعلمية 

 األساليب يستخدم
 الحفاظ في العلمية

 البرمجيات يستخدم
 واإلنترنت

 الحقائق يطبق
والنظريات فى 

 يستخدم
 في التكنولوجيا
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 المناسبة الفنيات
 .العلمية واألساليب

 
 

 لمعالجة
علم  موضوعات

الحيوان والنبات 
 والجيولوجيا

 .المختلفة
 

 التجارب، إجراء
 بطريقة ويتصرف

 حالة في سليمة
 األزمات

 .والطوارئ
 

 في العلوم لتبسيط
علم الحيوان 

والنبات 
 .والجيولوجيا

 

علم الحيوان 
والنبات 

 .والجيولوجيا

 بما البيئة؛ على
 التنمية يحقق

 .المستدامة
 

 الحقيقية: والمعامل
 في واالفتراضية

علم الحيوان  مجال
والنبات 

 .والجيولوجيا
 

 .لفةمجاالت مخت
 

 التجارب إجراء
 البيانات وتحليل
 .النتائج وتفسير

 

    X x  x  x (Z) 1الفقاريات 
    X      (Z) بيولوجية جسم االنسان

  X   x x    (B) تشريح نبات
 X     X    (G) جيولوجيا عامة

     X     1عامةكيمياء 
 X         (z) 2الفقاريات

  X X  x  x  X (z) تقنية مجهرية+ انسجة 
  X  X      (B) مورفولوجي نبات

      X    (G) صخور رسوبية
 X     X    اهتززات وموجات وحرارة

   X    X   (z) حبليات
  X       X (B) نبات تقسيمي

  X       X (B)بكتيريا+ فيروسات
كهربية ومغناطيسية وبصريات 

 هندسية
         

 بيولوجيا جزيئية+ الخلية علم 
(z) 

  X     X  

  X   x  X  x (B) 1 فسيولوجيا النبات
فطريات وفسيولوجيا كائنات 

 (B) دقيقة
X     X   X 

      X    (G) صخور نارية ومتحولة
  X    X      2عامةكيمياء 

        X  (z) فسيولوجي حيوان
 X       X  (B) بيئة نباتية

      X    1اختياري مقرر 
  X      X  2مقرر اختياري 
        X  (Z) تشريح مقارن

باللغة  قراءات فى التخصص
 االنجليزية 

X x  x  X   X 

 X x  x      (z) اجنة
 X     X    3مقرر اختياري 

   X   X    (B) طحالب
   X   X    (B)  2فسيولوجيا النبات

   X     X  (G) جيوفيزياء
 X     x  x  (Z) علم الحشرات
 X    X     (B) تطور نبات+ ارشجونيات 

   X    X   4مقرر اختياري 
   X    X   5مقرر اختياري 

   X x  x  x X (G) حفريات وطبقات
    X      كيمياء حيوية
      X    (Z) تطور عضوي

      X    6مقرر اختياري 
 X x  x  x x  x (B)وراثة خلوية وجزيئية



444 
 

 X         (z)مناعة+ طفيليات 
   X       (B)فلورة+تصنيف زهري

 
 المهارات الذهنية

الظواهر والحاالت  يفسر المقررات
ويوضحها باألشكال والرسومات 

 .المختلفة البيانية وغيرها
 

الظواهر والتراكيب المختلفة  يحلل
فى علم الحيوان والنبات 

 .والجيولوجيا
 

 المختلفة، الطرق العلميةيفسر 
 قضايا لمعالجة أفضلها ويختار
 .علمية

 

والمعلومات  البيانات يحلل
 النوعية :والرسومات والتجارب

 واألدلة الشواهد ضوء في
 .ويفسرها المتاحة،

 

والمعلومات  البيانات يحلل
 في الكمية :والرسومات والتجارب

 المتاحة، واألدلة الشواهد ضوء
 .ويفسرها

 
   x  x (Z) 1الفقاريات 

   X   (Z) بيولوجية جسم االنسان
  X   x (B) تشريح نبات

     X (G) جيولوجيا عامة
     X 1عامةكيمياء 

 x x  x  (z) 2الفقاريات
 X     (z) تقنية مجهرية+ انسجة 

   X   (B) مورفولوجي نبات
   X   (G) صخور رسوبية

   X   اهتززات وموجات وحرارة
 x  x   (z) حبليات

 X     (B) نبات تقسيمي
   x  X (B)بكتيريا+ فيروسات

   X   كهربية ومغناطيسية وبصريات هندسية
   X   (z) بيولوجيا جزيئية+ علم الخلية 

  x  X  (B) 1 فسيولوجيا النبات
  X    (B) فطريات وفسيولوجيا كائنات دقيقة

    X  (G) صخور نارية ومتحولة
    X    2عامةكيمياء 

    X  (z) فسيولوجي حيوان
 x  x   (B) بيئة نباتية

 X     1مقرر اختياري 
   X   2مقرر اختياري 
   X   (Z) تشريح مقارن

   X   باللغة االنجليزية  قراءات فى التخصص
  x  x x (z) اجنة

   X   3مقرر اختياري 
  X   X (B) طحالب

  X   X (B)  2النباتفسيولوجيا 
  X   X (G) جيوفيزياء

  x  x x (Z) علم الحشرات
   X   (B) تطور نبات+ ارشجونيات 

  X   X 4مقرر اختياري 
  X   X 5مقرر اختياري 

  X   X (G) حفريات وطبقات
  x  x x كيمياء حيوية
    x  (Z) تطور عضوي

   X   6مقرر اختياري 
   X   (B)وجزيئيةوراثة خلوية 
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    X  (z)مناعة+ طفيليات 
  x    (B)فلورة+تصنيف زهري

 
 المهارات العامة

يقدر ضرورة التنمية المستمرة عبر  المقررات
التعلم : أساليبها المختلفة، ومن بينها

الذاتي، واالنخراط في مجتمعات التعلم 
 .المهنية

عمل بكفاءة ي
 ضمن فريق

زمالئة في مجتمع يتواصل بفاعلية مع 
المدرسة، وأولياء األمور، وذوي المصلحة 
األخرين، إلنشاء بيئة تعليمية آمنة، وداعمة 

 .للنمو الشامل للتالميذ

يتعامل بإيجابية مع 
 ضغوط مهنة التعليم

 

يشارك في بحث القضايا  يتواصل بلغة أجنبية
العامة للمجتمع، مقترحاً 

 .حلوالً لها

      X (Z) 1الفقاريات 
 X X  X   (Z) بيولوجية جسم االنسان

    X   (B) تشريح نبات
  x     (G) جيولوجيا عامة

  X     1عامةكيمياء 
    X   (z) 2الفقاريات

  X    x (z) تقنية مجهرية+ انسجة 
 X   x   (B) مورفولوجي نبات

       (G) صخور رسوبية
   x    اهتززات وموجات وحرارة

     X  (z) حبليات
     x  (B) نبات تقسيمي

      X (B)بكتيريا+ فيروسات
كهربية ومغناطيسية وبصريات 

 هندسية
  X X  X 

    X   (z) بيولوجيا جزيئية+ علم الخلية 
  x     (B) 1 فسيولوجيا النبات

 فطريات وفسيولوجيا كائنات دقيقة
(B) 

    X  

    X   (G) صخور نارية ومتحولة
  X    x   2عامةكيمياء 

 X   x   (z) فسيولوجي حيوان
       (B) بيئة نباتية

   x    1مقرر اختياري 
     X  2مقرر اختياري 
     x  (Z) تشريح مقارن

باللغة  قراءات فى التخصص
 االنجليزية 

X      

 X X  X   (z) اجنة
    X   3مقرر اختياري 

  x     (B) طحالب
  X     (B)  2النباتفسيولوجيا 
    X   (G) جيوفيزياء

  X    x (Z) علم الحشرات
 X   x   (B) تطور نبات+ ارشجونيات 

       4مقرر اختياري 
   x    5مقرر اختياري 

     X  (G) حفريات وطبقات
     x  كيمياء حيوية
      X (Z) تطور عضوي

 X X  X   6مقرر اختياري 
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    X   (B)وجزيئيةوراثة خلوية 
  x     (z)مناعة+ طفيليات 

  X     (B)فلورة+تصنيف زهري
 

 (إنجليزي) الرياضيات تخصص(  والثانوى اإلعدادى) والتربية العلوم فى البكالوريوس برنامج
 رؤية البرنامج: أوال

  قادر على التعلم الذاتى ممارس باحث يمتفكر مهن  باللغة اإلنجليزية للرياضيات  إعداد معلم
 ثانيا رسالة البرنامج

فى إطار من فلسفة  وكذلك الجوانب االجتماعية والثقافية والتكنولوجية والوطنية والخلقية والجسدية والنفسيةباللغة اإلنجليزية فى المحتوى المعرفى الرياضيات  متكاملة نمية شاملةالطالب تينمى يسعى البرنامج إلى إعداد معلم 
  .المجتمع وطبيعة المرحلة العمرية والمستجدات التربوية والتكنولوجية وبمشاركة االسرة واألطراف المعنية

 نواتج تعلم البرنامج: ثالثا
 المعارف 
 المختلفة وفلسفته بفروعه الرياضيات علم تاريخ يحدد . 
 المختلفة ومكوناته بفروعه الرياضيات علم بنية يتعرف. 
 المختلفة بفروعه الرياضيات علم طبيعة كريذ. 
 وحدته يحقق بما الرياضيات فروع بين التكامل يصف. 
 الرياضيات فروع في وتفسيرها البيانات تحليل أساليب يعدد. 
 الرياضيات لعلم الحياتية التطبيقات يشرح. 
 الرياضيات علم فروع في باإلنجليزية والمفاهيم المصطلحات يتعرف. 
 الجبر علم في االساسية ونظريات ومهارات مفاهيم يحدد. 
 الهندسة علم في االساسية ونظريات ومهارات مفاهيم يحدد  
 والحسبان واالستاتيكا الحسبان علم في االساسية ونظريات ومهارات مفاهيم يحدد. 
 الرياضيات علم أخالقيات يحدد  
 االلي الحاسب علم في االساسية ونظريات ومهارات مفاهيم يحدد. 
 واألحياء والكيمياء الفيزياء علوم في االساسية المفاهيم يشرح 
  المهارات المهنية 

 العلمية واألساليب المناسبة والفنيات الرياضية المعادات مستخدماً  تقريراً  ويعرض يصمم.  
 المختلفة الرياضيات موضوعات لمعالجة والبحث الدراسة طرق أنسب يختار. 
 المختلفة االستنتاجات إجراء في الرياضيات قواعد يطبق. 
 الرياضيات علم لتبسيط وأدوات نماذج يصمم. 
 والمعامل واإلنترنت البرمجيات يستخدم 
 الرياضيات مجال في واالفتراضية الحقيقية: والمعامل واإلنترنت البرمجيات يستخدم.  
 مختلفة مجاالت في الرياضية والنظريات الحقائق يطبق. 
 النتائج وتفسير البيانات وتحليل المختلفة المسائل حل في التكنولوجيا يستخدم. 
 الفيزيائية المشكالت وحل الطبيعية الظواهر تفسير في الرياضية القوانين يستخدم. 
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 النتائج وتفسير البيانات وتحليل المختلفة المسائل حل في التكنولوجيا يستخدم.  
  المختلفة الرياضية العلوم في النظريات باستخدام التطبيقات بعض حل يستنتج. 
  مختلفة وحياتية فيزيائية مشكالت في القوانين يطبق.  
  المختلفة والمشكالت المسائل لحل الرياضية المفاهيم يطبق. 
  الكونية بالظواهر ويربطها القوانين بعض يستخدم. 
 المهارات الذهنية 

 الصحيحة بالكتابة ويوضحها الرياضية والقوانين المعادالت يفسر. 
 المختلفة الرياضيات علم فروع فى المختلفة والمبادئ القوانين يحلل. 
 الرياضيات قضايا لمعالجة أفضلها ويختار المختلفة، العلمية الطرق يفسر. 
 ويفسرها المتاحة، واألدلة الشواهد ضوء في والظواهر والمعادالت والمعلومات البيانات يحلل. 
 الكونية بالظواهر وربطها الفيزيائية القوانين بعض يستنتج. 
 المختلفة الرياضية المفاهيم بين يربط. 
 الرياضيات في والعلمي المنطقي التفكير يمارس. 
 بالنظريات الخاصة والمسائل النظريات بعض يبرهن. 
 جديدة نتائج الستنتاج النظريات من المستخلصة النتائج بين يربط.  
  والقوانين المعادالت بعض صحة يبرهن.  
  المختلفة الرياضية المشكالت لحل المناسبة الصيغة يختار. 
  ممكنا ذلك كان كلما أخرى إلى صيغة من المشكالت يترجم. 
  المختلفة الرياضية المفاهيم بين يربط  
  وقوانين مفاهيم من المختلفة المصطلحات يفسر 

 المهارات العامة 
 فريق ضمن بكفاءة يعمل  
 المعلومات عن والبحث للتواصل التكنولوجية، والوسائط الشخصية قدراته يستخدم  
 بالسياق المفردات معاني يستنتج.  
 التعليم مهنة ضغوط مع بإيجابية يتعامل 
 أجنبية بلغة يتواصل  
 لها حلوالً  مقترحاً  للمجتمع، العامة القضايا بحث في يشارك. 

 
  لرياضياتتخصص ا ( اإلعدادى والثانوى) والتربيةبكالوريوس فى اآلداب  لبرنامجمصفوفة نواتج التعلم المستهدفة : رابعا

  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 
تاريخ يحدد  المقررات

علم 
الرياضيات 

بفروعه 
وفلسفته 
 . المختلفة

 بنيةيتعرف 
علم 

الرياضيات 
بفروعه 

ومكوناته 
 .المختلفة

طبيعة يذكر 
علم 

الرياضيات 
بفروعه 
 .المختلفة

 

يصف 
 التكامل بين

 فروع
الرياضيات 

 يحقق بما
 .وحدته

 أساليبيعدد 
 تحليل

 البيانات
وتفسيرها 
فى فروع 
 .الرياضيات

يشرح 
 التطبيقات
الحياتية 

لعلم 
 .الرياضيات

 

يتعرف 
المصطلحات 

والمفاهيم 
باإلنجليزية 
فى فروع 

علم 

 مفاهيميحدد 
رات مهاو

 ونظريات
 االساسية

 علم في
 الجبر

 مفاهيميحدد 
رات مهاو

 ونظريات
 االساسية

 علم في
 الهندسة

 مفاهيميحدد 
رات مهاو

 ونظريات
 االساسية

 علم في
الحسبان 

 مفاهيميميز 
رات مهاو

 ونظريات
 االساسية

 علم في
 اإلخصاء

يحدد 
أخالقيات 

علم 
 الرياضيات

 مفاهيميحدد 
رات مهاو

 ونظريات
 االساسية

 علم في
الحاسب 

يشرح 
المفاهيم 

االساسية 
فى علوم 
الفيزياء 

والكيمياء 
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 .الرياضيات    
 

واالستاتيكا 
 والحسبان

 واألحياء االلى

   X  X    X   X  X ( 1)الحسبان 
      X X X  X     جبر

   X  X  X   X X  X  (1)ديناميكا 
     X  X  X   X  X (1)استاتيكا 
     X  X       X (2)حسبان 
     X  X     X   ( 2)ديناميكا 
     X   X   X    ( 2)استاتيكا 

      X         هندسة تحليلية 
خواص مادة 

 وحرارة
             X 

     X   X     X  (3)حسبان 
مقدمة في 

نظرية  العدد 
 والمنطق 

  X  X  X        

كهربية  
ومغناطيسية 
 وتيار متردد

             X 

مقدمة في 
 االحصاء

X  X        X    

فلسفة وتاريخ 
 الرياضيات 

X  X            

            X X  نظرية الزمر
ى قراءات ف

التخصص 
باللغة 

 اإلنجليزية

      X        

  X X   X       X X تحليل حقيقي 
  X    X   X X     هندسة تحليلية 

           X X  X تحليل عددي
       X  X X X    توبولوجي

      X  X  X   X  فراغيةهندسة 
معادالت 
 تفاضلية

X X  X X         X 

 X              كيمياء فيزيائية
مقرر اختياري 

1 
  X       X X    

            X X X جبر خطي
ديناميكا 
 تحليلية 

    X   X  X     

          X X X X  موائع
برمجيات 
للتطبيقات 
الرياضية 

 واالحصائية

 X         X X X  

مقرر اختياري 
2 

          X  X X 

مقرر اختياري 
3 

     X  X       



442 
 

نظريات 
الحلقات 
 والحقول 

X X X X           

           X X X  بحوث العمليات
            X X X االحتماالت 

مقرر اختياري 
4 

  X X X          

مقرر اختياري 
5 

    X X X        

       X X       دالي تحليل
     X          ميكانيكا الكم

مقرر اختياري 
6 

      X  X      

        X X X    X تحليل مركب
مقرر اختياري 

1 
X   X  X         

 X              كيمياء عامة
 
 

  (المهارات المهنية ) نواتج التعلم المستهدفة 
 يصمم المقررات

 ويعرض
 ً  تقريرا

 ً  مستخدما
المعادات 
الرياضية 
 والفنيات
 المناسبة

 واألساليب
 .العلمية

 أنسب يختار
 طرق

 الدراسة
 والبحث
 لمعالجة

 موضوعات
الرياضيات 

 .المختلفة
 

 قواعد يطبق
الرياضيات 

 إجراء في
االستنتاجات 

 .المختلفة
 

 يصمم
 نماذج

 وأدوات
لتبسيط علم 
 .الرياضيات

 

 يستخدم
 البرمجيات
 واإلنترنت
 :والمعامل

 يستخدم
 البرمجيات
 واإلنترنت
: والمعامل
 الحقيقية

 واالفتراضية
 مجال في

 .الرياضيات

 يطبق
 الحقائق

والنظريات 
الرياضية 

فى مجاالت 
 .مختلفة

 

 يستخدم
 التكنولوجيا

حل  في
المسائل 
المختلفة 

 وتحليل
 البيانات
 وتفسير
 .النتائج

 

 يستخدم
 القوانين

 الرياضية
 تفسير فى

 الظواهر
 و الطبيعية

 حل
 المشكالت
 الفيزيائية

 

 يستخدم
 التكنولوجيا

حل  في
المسائل 
المختلفة 

 وتحليل
 البيانات
 وتفسير
 .النتائج

 حل يستنتج
 بعض

 التطبيقات
 باستخدام
 النظريات

 العلوم في
 الرياضية
 المختلفة

 يطبق
 في قوانينال

 مشكالت
 فيزيائية
 وحياتية
 مختلفة

 يطبق
 المفاهيم

 الرياضية
 لحل

 المسائل
 والمشكالت

 المختلف

 يستخدم
 بعض

 القوانين
 ربطهايو

 بالظواهر
 الكونية

   X  X    X   X  X ( 1)الحسبان 
      X X X  X     جبر

   X  X  X   X X  X  (1)ديناميكا 
     X  X  X   X  X (1)استاتيكا 
     X  X       X (2)حسبان 
     X  X     X   ( 2)ديناميكا 
     X   X   X    ( 2)استاتيكا 

      X         هندسة تحليلية 
خواص مادة 

 وحرارة
             X 

     X   X     X  (3)حسبان 
مقدمة في 

نظرية  العدد 
 والمنطق 

  X  X  X        

كهربية  
ومغناطيسية 
 وتيار متردد

             X 

مقدمة في 
 االحصاء

X  X        X    

فلسفة وتاريخ 
 الرياضيات 

X  X            
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            X X  نظرية الزمر
ى قراءات ف

التخصص 
باللغة 

 اإلنجليزية

      X        

  X X   X       X X تحليل حقيقي 
  X    X   X X     هندسة تحليلية 

           X X  X تحليل عددي
       X  X X X    توبولوجي

      X  X  X   X  هندسة فراغية
معادالت 
 تفاضلية

X X  X X         X 

 X              كيمياء فيزيائية
مقرر اختياري 

1 
  X       X X    

            X X X جبر خطي
ديناميكا 
 تحليلية 

    X   X  X     

          X X X X  موائع
برمجيات 
للتطبيقات 
الرياضية 

 واالحصائية

 X         X X X  

مقرر اختياري 
2 

          X  X X 

مقرر اختياري 
3 

     X  X       

نظريات 
الحلقات 
 والحقول 

X X X X           

           X X X  بحوث العمليات
            X X X االحتماالت 

مقرر اختياري 
4 

  X X X          

مقرر اختياري 
5 

    X X X        

       X X       تحليل دالي
     X          ميكانيكا الكم

مقرر اختياري 
6 

      X  X      

        X X X    X تحليل مركب
مقرر اختياري 

1 
X   X  X         

 X              كيمياء عامة
 

  (المهارات الذهنية ) نواتج التعلم المستهدفة 
 يفسر المقررات

المعادالت 
والقوانين 
الرياضية 

ويوضحها 

 يحلل
القوانين 

والمبادئ 
المختلفة فى 

فروع علم 

يفسر 
الطرق 
 العلمية

 المختلفة،
 ويختار

 يحلل
 البيانات

والمعلومات 
والمعادالت 

 والظواهر

 يستنتج
 بعض

 القوانين
 الفيزيائية
 وربطها

 بين يربط
 المفاهيم

 الرياضية
 .المختلفة

 

 يمارس
 التفكير

 المنطقي
 في والعلمي

 .الرياضيات

 يبرهن
 بعض

 النظريات
 والمسائل
 الخاصة

 بين يربط
 النتائج

 المستخلصة
 من

 النظريات

 يبرهن
 صحة

 يختار
 الصيغة

 يترجم
 المشكالت

 صيغة من
 أخرى إلى
 كان كلما

 بين يربط
 المفاهيم

 الرياضية
 المختلفة

 يفسر
 المصطلحات

 المختلفة
 مفاهيم من

 وقوانين



422 
 

بالكتابة 
 .الصحيحة

 

الرياضيات 
 .المختلفة

 

 أفضلها
 لمعالجة

 قضايا
 .الرياضيات

 

 ضوء في
 الشواهد
 واألدلة

 المتاحة،
 .ويفسرها

 

 بالظواهر
 .الكونية

 

 الستنتاج بالنظريات 
 جديدة نتائج

 بعض
 المعادالت
 والقوانين

 المناسبة
 لحل

 المشكالت
 الرياضية
 المختلفة

 ممكنا ذلك

   X  X    X   X  X ( 1)الحسبان 
      X X X  X     جبر

   X  X  X   X X  X  (1)ديناميكا 
     X  X  X   X  X (1)استاتيكا 
     X  X       X (2)حسبان 
     X  X     X   ( 2)ديناميكا 
     X   X   X    ( 2)استاتيكا 

      X         هندسة تحليلية 
خواص مادة 

 وحرارة
             X 

     X   X     X  (3)حسبان 
مقدمة في 

نظرية  العدد 
 والمنطق 

  X  X  X        

كهربية  
ومغناطيسية 
 وتيار متردد

             X 

مقدمة في 
 االحصاء

X  X        X    

فلسفة وتاريخ 
 الرياضيات 

X  X            

            X X  نظرية الزمر
ى قراءات ف

التخصص 
باللغة 

 اإلنجليزية

      X        

  X X   X       X X تحليل حقيقي 
  X    X   X X     هندسة تحليلية 

           X X  X تحليل عددي
       X  X X X    توبولوجي

      X  X  X   X  هندسة فراغية
معادالت 
 تفاضلية

X X  X X         X 

 X              كيمياء فيزيائية
مقرر اختياري 

1 
  X       X X    

            X X X جبر خطي
ديناميكا 
 تحليلية 

    X   X  X     

          X X X X  موائع
برمجيات 
للتطبيقات 

 X         X X X  
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الرياضية 
 واالحصائية

مقرر اختياري 
2 

          X  X X 

مقرر اختياري 
3 

     X  X       

نظريات 
الحلقات 
 والحقول 

X X X X           

           X X X  بحوث العمليات
            X X X االحتماالت 

مقرر اختياري 
4 

  X X X          

مقرر اختياري 
5 

    X X X        

       X X       تحليل دالي
     X          ميكانيكا الكم

اختياري مقرر 
6 

      X  X      

        X X X    X تحليل مركب
مقرر اختياري 

1 
X   X  X         

 X              كيمياء عامة
 

 المهارات العامة
عمل بكفاءة ضمن ي المقررات

 فريق
ستخدم قدراته الشخصية والوسائط ي

التكنولوجية، للتواصل والبحث عن 
 المعلومات

 المفردات معاني يستنتج
 .بالسياق

يتعامل بإيجابية مع ضغوط 
 مهنة التعليم

 

يشارك في بحث القضايا  يتواصل بلغة أجنبية
العامة للمجتمع، مقترحاً 

 .حلوالً لها

    X X X ( 1)الحسبان 
 X   X  X جبر

   X X X  (1)ديناميكا 
 X X X    (1)استاتيكا 
    X X X (2)حسبان 
    X X X ( 2)ديناميكا 
   X X X  ( 2)استاتيكا 

  X X X   هندسة تحليلية 
 X X X    خواص مادة وحرارة

    X X X (3)حسبان 
 X   X  X مقدمة في نظرية  العدد والمنطق 

   X X X  كهربية ومغناطيسية وتيار متردد 
 X X X    مقدمة في االحصاء

    X X X فلسفة وتاريخ الرياضيات 
    X X X نظرية الزمر

ى التخصص باللغة قراءات ف
 اإلنجليزية

 X X X   

  X X X   تحليل حقيقي 
 X X X    هندسة تحليلية 

    X X X تحليل عددي



422 
 

 X   X  X توبولوجي
   X X X  هندسة فراغية

 X X X    معادالت تفاضلية
    X X X كيمياء فيزيائية
    X X X 1مقرر اختياري 

   X X X  جبر خطي
  X X X   ديناميكا تحليلية 

 X X X    موائع
برمجيات للتطبيقات الرياضية 

 واالحصائية
X X X    

 X   X  X 2مقرر اختياري 
   X X X  3مقرر اختياري 

 X X X    نظريات الحلقات والحقول 
    X X X بحوث العمليات

    X X X االحتماالت 
   X X X  4مقرر اختياري 

  X X X   5اختياري مقرر 
 X X X    تحليل دالي

    X X X ميكانيكا الكم
 X   X  X 6مقرر اختياري 

   X X X  تحليل مركب
 X X X    1مقرر اختياري 

    X X X كيمياء عامة
 

 (إنجليزي) الرياضيات تخصص( اإلبتدائى) والتربية العلوم فى البكالوريوس برنامج
 رؤية البرنامج: أوال

 .إعداد معلم رياضيات باللغة اإلنجليزية متفكر مهنى ممارس باحث قادر على التعلم الذاتي
 ثانيا رسالة البرنامج

نب االجتماعية والثقافية والتكنولوجية والوطنية والخلقية والجسدية والنفسية فى إطار من يسعى البرنامج إلى إعداد معلم ينمى الطالب تنمية شاملة متكاملة فى المحتوى المعرفى لتخصص الرياضيات باللغة اإلنجليزية وكذلك الجوا
 . التربوية والتكنولوجية وبمشاركة االسرة واألطراف المعنية فلسفة المجتمع وطبيعة المرحلة العمرية والمستجدات

 نواتج تعلم البرنامج: ثالثا
 المعارف 

 يتعرف تاريخ علم الرياضيات بفروعه وفلسفته المختلفة . 
 يحدد بنية علم الرياضيات بفروعه ومكوناته المختلفة. 
 يشرح طبيعة علم الرياضيات بفروعه المختلفة. 
 لرياضيات، وأخالقياته، وتكامل فروعه؛ بما يحقق وحدتهيتعرف مصطلحات علم ا. 
 يحدد أساليب تحليل البيانات وتفسيرها في فروع الرياضيات. 
 يذكر التطبيقات الحياتية لعلم الرياضيات. 
 يتعرف المصطلحات والمفاهيم باإلنجليزية في فروع علم الرياضيات. 
 يعدد المفاهيم العلمية في العلوم األساسية.  
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  المفاهيم األساسية في الجغرافيا والتاريخيشرح. 
  يصف المهارات الموسيقية واليدوية والفنية. 
  يشرح تطبيقات العلوم األساسية. 
  يتعرف مهارات التفكير النقدي. 
  يحدد مفاهيم الدراما ومسرج الطفل. 
  يحدد أساسيات أدب األطفال. 

 المهارات المهنية 
  المعادات الرياضية والفنيات المناسبة واألساليب العلميةيصمم ويعرض تقريرًا مستخدمًا 
 يختار أنسب طرق الدراسة والبحث لمعالجة موضوعات الرياضيات المختلفة. 
 يطبق قواعد الرياضيات في إجراء االستنتاجات المختلفة. 
 يصمم نماذج وأدوات لتبسيط علم الرياضيات. 
 حليل البيانات وتفسير النتائجيستخدم التكنولوجيا في حل المسائل المختلفة وت. 
 الحقيقية واالفتراضية في مجال الرياضيات. 
 يطبق الحقائق والنظريات الرياضية في مجاالت مختلفة. 
 يستخدم التكنولوجيا في حل المسائل المختلفة وتحليل البيانات وتفسير النتائج. 
 ت الفيزيائيةيستخدم القوانين الرياضية في تفسير الظواهر الطبيعية وحل المشكال 
  يوظف المهارات الموسيقية واليدوية والفنية. 
  يوظف تطبيقات العلوم االساسية واإلنسانية في تخصصه. 
  يطبق مهارات التفكير النقدي. 
  يوظف مفاهيم أدب ومسرج الطفل في تخصصه. 
  يوظف اساسيات أدب األطفال في تخصصه. 

 المهارات الذهنية 
  ياضية ويوضحها بالكتابة الصحيحةيفسر المعادالت والقوانين الر. 
 يحلل القوانين والمبادئ المختلفة فى فروع علم الرياضيات المختلفة. 
 يفسر الطرق العلمية المختلفة، ويختار أفضلها لمعالجة قضايا الرياضيات. 
 يحلل البيانات والمعلومات والمعادالت والظواهر في ضوء الشواهد واألدلة المتاحة، ويفسرها. 
 بعض القوانين الفيزيائية وربطها بالظواهر الكونية يستنتج. 
 يربط بين المفاهيم الرياضية المختلفة. 
 يمارس التفكير المنطقي والعلمي في الرياضيات. 
 يقترح توظيف للمهارات الموسيقية واليدوية والفنية. 
 يقترح توظيف لتطبيقات العلوم االساسية واإلنسانية في تخصصه. 
  يقيم استخدامه لمهارات التفكير النقدي. 
  يقترح توظيف لمفاهيم أدب ومسرج الطفل في تخصصه. 
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  يقترح توظيف ألساسيات أدب األطفال في تخصصه. 
 المهارات العامة 

 المهنيةالتعلم الذاتي، واالنخراط في مجتمعات التعلم : يقدر ضرورة التنمية المستمرة عبر أساليبها المختلفة، ومن بينها.  
 يعمل بكفاءة ضمن فريق. 
 ل للتالميذيتواصل بفاعلية مع زمالئة في مجتمع المدرسة، وأولياء األمور، وذوي المصلحة األخرين، إلنشاء بيئة تعليمية آمنة، وداعمة للنمو الشام. 
 يتعامل بإيجابية مع ضغوط مهنة التعليم. 
 يتواصل بلغة أجنبية. 
 لمجتمع، مقترحًا حلواًل لهايشارك في بحث القضايا العامة ل. 

 
 تخصص الرياضيات (ياإلبتدائ)العلوم والتربية  يلبرنامج الليسانس فمصفوفة نواتج التعلم المستهدفة : رابعا

  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 
يتعرف  المقررات

تاريخ علم 
الرياضيات 

بفروعه 
وفلسفته 
 . المختلفة

 

 بنيةيحدد 
علم 

الرياضيات 
بفروعه 

ومكوناته 
 .المختلفة

 

يشرح 
طبيعة علم 
الرياضيات 

بفروعه 
 .المختلفة

 

يتعرف 
مصطلحات 

علم 
 الرياضيات،
 وأخالقياته،

 وتكامل
 بما فروعه؛

 يحقق
 .وحدته

 

 أساليبيحدد 
 تحليل

 البيانات
وتفسيرها 
فى فروع 
 .الرياضيات

 

يذكر 
 التطبيقات
الحياتية 

لعلم 
 .الرياضيات

 

يتعرف 
المصطلحات 

والمفاهيم 
باإلنجليزية 
فى فروع 

علم 
 .الرياضيات

 

يعددد 
المفاهيم 

العلمية فى 
العلوم 

 األساسية

يشرح 
المفاهيم 

األساسية 
فى 

الجغرافيا 
 والتاريخ

يصف 
المهارات 

الموسيقية 
واليدوية 

 والفنية

يشرح 
تطبيقات 

العلوم 
 االساسية

يتعرف 
مهارات 
التفكير 
 النقدى

يحدد مفاهيم 
الدراما  
 ومسرج

 الطفل

يحدد 
أساسيات 

 أدب األطفال

           x x x X (1)حسبان 
        x x X X    (1)جبر 

مقدمة في 
 الحاسب اآللي

  X    x        

    X           كيمياء عامة
مهارات حركية 

 وموسيقية
         X     

تطبيقات 
الكيمياء فى 

 الحياة

          X    

هندسة تحليلية 
 مستوية

    X          

تاريخ 
 رياضيات

   X           

خواص مادة 
 وحرارة

 X             

مهارات يدوية 
 وفنية

         X     

تطبيقات علم 
االحياء فى 

 الحياة

          X    

         X   X   إحصاء وصفي 
            X   هندسة فراغية 
    X   x        كيمياء فيزيائية
  X            دراما ومسرح 
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 طفل
تطبيقات علم 
الفيزياء فى 

 الحياة

          X    

         X   X   ديناميكا
برمجيات 

 حاسب
 X  x            

 X              أدب طفل
مهارات التفكير 

 النقدى
           X   

معادالت 
 2 تفاضلية

X   x   x        

اختياري مقرر 
1 

 x  x X          

تاريخ مصر 
 المعاصر

        X      

هندسة 
 تحويالت

 X             

كهربية 
 ومغناطيسية

          X    

مقرر اختياري 
2 

           X   

         X   X   ميكانيكا كم
      X         جغرافيا مصر

          X  x   توبولوجي
هندسة 
 مسلمات

X x x            

           x   X بحوث عمليات
مقرر اختياري 

3 
      x X       

تطبيقات 
الرياضيات فى 

 الحياه

 x    X         

          X  x   إحصاء تحليلي
             X  تحليل عددي

              X يتحليل دال
مقرر اختياري 

4 
     X         

 
  (المهارات المهنية ) المستهدفةنواتج التعلم  

 يصمم المقررات
 ويعرض

 ً  تقريرا
 ً  مستخدما
المعادات 
الرياضية 
 والفنيات
 المناسبة

 واألساليب
 العلمية

 

 أنسب يختار
 طرق

 الدراسة
 والبحث
 لمعالجة

 موضوعات
الرياضيات 

 .المختلفة
 

 قواعد يطبق
الرياضيات 

 إجراء في
االستنتاجات 

 .المختلفة
 

 يصمم
 نماذج

 وأدوات
لتبسيط علم 
 .الرياضيات

 

 يستخدم
 التكنولوجيا

حل  في
المسائل 
المختلفة 

 وتحليل
 البيانات
 وتفسير
 .النتائج

 

 الحقيقية
 واالفتراضية

 مجال في
 .الرياضيات

 

 يطبق
 الحقائق

والنظريات 
الرياضية 

فى مجاالت 
 .مختلفة

 

 يستخدم
 التكنولوجيا

حل  في
المسائل 
المختلفة 

 وتحليل
 البيانات
 وتفسير
 .النتائج

 

 يستخدم
 القوانين

 الرياضية
 تفسير فى

 الظواهر
 و الطبيعية

 حل
 المشكالت
 الفيزيائية

 

يوظف 
المهارات 

الموسيقية 
واليدوية 

 والفنية

يوظف 
تطبيقات 

العلوم 
االساسية 

واإلنسانية 
فى 

 تخصصه

يطبق 
مهارات 
التفكير 
 النقدى

يوظف 
مفاهيم أدب 

ومسرج 
الطفل فى 
 تخصصه

يوظف 
اساسيات 

أدب 
األطفال فى 

 تخصصه 
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  (المهارات المهنية ) المستهدفةنواتج التعلم  
 يصمم المقررات

 ويعرض
 ً  تقريرا

 ً  مستخدما
المعادات 
الرياضية 
 والفنيات
 المناسبة

 واألساليب
 العلمية

 

 أنسب يختار
 طرق

 الدراسة
 والبحث
 لمعالجة

 موضوعات
الرياضيات 

 .المختلفة
 

 قواعد يطبق
الرياضيات 

 إجراء في
االستنتاجات 

 .المختلفة
 

 يصمم
 نماذج

 وأدوات
لتبسيط علم 
 .الرياضيات

 

 يستخدم
 التكنولوجيا

حل  في
المسائل 
المختلفة 

 وتحليل
 البيانات
 وتفسير
 .النتائج

 

 الحقيقية
 واالفتراضية

 مجال في
 .الرياضيات

 

 يطبق
 الحقائق

والنظريات 
الرياضية 

فى مجاالت 
 .مختلفة

 

 يستخدم
 التكنولوجيا

حل  في
المسائل 
المختلفة 

 وتحليل
 البيانات
 وتفسير
 .النتائج

 

 يستخدم
 القوانين

 الرياضية
 تفسير فى

 الظواهر
 و الطبيعية

 حل
 المشكالت
 الفيزيائية

 

يوظف 
المهارات 

الموسيقية 
واليدوية 

 والفنية

يوظف 
تطبيقات 

العلوم 
االساسية 

واإلنسانية 
فى 

 تخصصه

يطبق 
مهارات 
التفكير 
 النقدى

يوظف 
مفاهيم أدب 

ومسرج 
الطفل فى 
 تخصصه

يوظف 
اساسيات 

أدب 
األطفال فى 

 تخصصه 

         x  x   X (1)حسبان 
         X x     (1)حسبان 

           X  x  (1)جبر 
مقدمة في الحاسب 

 اآللي
          X    

   X   x        X كيمياء عامة
مهارات حركية 

 وموسيقية
 x X       X     

الكيمياء فى تطبيقات 
 الحياة

              

هندسة تحليلية 
 مستوية

              

         X x     تاريخ رياضيات
     X  x      X  خواص مادة وحرارة
    X           مهارات يدوية وفنية
تطبيقات علم االحياء 

 فى الحياة
X   x           

            x X  إحصاء وصفي 
    X x     x     هندسة فراغية 
  X  x         X  كيمياء فيزيائية

    X           دراما ومسرح طفل
تطبيقات علم الفيزياء 

 فى الحياة
X   x           

            x X  ديناميكا
 X X X X X         X برمجيات حاسب

   X X X X X       X أدب طفل
مهارات التفكير 

 النقدى
 X             

             X  2 معادالت تفاضلية
               1مقرر اختياري 

         X   X   تاريخ مصر المعاصر
    X X X        X هندسة تحويالت

   X X X        X  ومغناطيسيةكهربية 
           X X X X 2مقرر اختياري 

              X ميكانيكا كم
         X X X X X X مصرجغرافيا 

         X X X X X X توبولوجي
         X X X X X X هندسة مسلمات
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  (المهارات المهنية ) المستهدفةنواتج التعلم  
 يصمم المقررات

 ويعرض
 ً  تقريرا

 ً  مستخدما
المعادات 
الرياضية 
 والفنيات
 المناسبة

 واألساليب
 العلمية

 

 أنسب يختار
 طرق

 الدراسة
 والبحث
 لمعالجة

 موضوعات
الرياضيات 

 .المختلفة
 

 قواعد يطبق
الرياضيات 

 إجراء في
االستنتاجات 

 .المختلفة
 

 يصمم
 نماذج

 وأدوات
لتبسيط علم 
 .الرياضيات

 

 يستخدم
 التكنولوجيا

حل  في
المسائل 
المختلفة 

 وتحليل
 البيانات
 وتفسير
 .النتائج

 

 الحقيقية
 واالفتراضية

 مجال في
 .الرياضيات

 

 يطبق
 الحقائق

والنظريات 
الرياضية 

فى مجاالت 
 .مختلفة

 

 يستخدم
 التكنولوجيا

حل  في
المسائل 
المختلفة 

 وتحليل
 البيانات
 وتفسير
 .النتائج

 

 يستخدم
 القوانين

 الرياضية
 تفسير فى

 الظواهر
 و الطبيعية

 حل
 المشكالت
 الفيزيائية

 

يوظف 
المهارات 

الموسيقية 
واليدوية 

 والفنية

يوظف 
تطبيقات 

العلوم 
االساسية 

واإلنسانية 
فى 

 تخصصه

يطبق 
مهارات 
التفكير 
 النقدى

يوظف 
مفاهيم أدب 

ومسرج 
الطفل فى 
 تخصصه

يوظف 
اساسيات 

أدب 
األطفال فى 

 تخصصه 

         X X X X X X بحوث عمليات
 

 المهارات الذهنية
 يفسر المقررات

المعادالت 
والقوانين 
الرياضية 

ويوضحها 
بالكتابة 

 .الصحيحة
 

القوانين  يحلل
والمبادئ 

المختلفة فى 
فروع علم 
الرياضيات 

 .المختلفة
 

يفسر الطرق 
 العلمية

 المختلفة،
 ويختار
 أفضلها
 لمعالجة

 قضايا
 .الرياضيات

 

 البيانات يحلل
والمعلومات 
والمعادالت 

 في والظواهر
 ضوء

 الشواهد
 واألدلة

 المتاحة،
 .ويفسرها

 

 بعض يستنتج
 القوانين

 الفيزيائية
 وربطها

 بالظواهر
 .الكونية

 

 بين يربط
 المفاهيم

 الرياضية
 .المختلفة

 

 يمارس
 التفكير

 المنطقي
 في والعلمي

 .الرياضيات
 

يقترح 
توظيف 

للمهارات 
الموسيقية 
واليدوية 

 والفنية

يقترح 
توظيف 

لتطبيقات 
العلوم 

االساسية 
واإلنسانية 

 فى تخصصه

يقيم 
استخدامه 
لمهارات 
التفكير 
 النقدى

يقترح 
توظيف 

لمفاهيم أدب 
ومسرج 

الطفل فى 
 تخصصه

يقترح 
توظيف 

الساسيات 
أدب األطفال 
 فى تخصصه 

            X (1)حسبان 
           X  (1)جبر 

          X   مقدمة في الحاسب اآللي
         X    كيمياء عامة

     X   X     مهارات حركية وموسيقية
    X X  X      تطبيقات الكيمياء فى الحياة

            X هندسة تحليلية مستوية
        X   X  تاريخ رياضيات

          X   خواص مادة وحرارة
     X    X    مهارات يدوية وفنية

    X    X     تطبيقات علم االحياء فى الحياة
      X X      إحصاء وصفي 
            X هندسة فراغية 
           X  كيمياء فيزيائية

 X X       X X   دراما ومسرح طفل
    X         تطبيقات علم الفيزياء فى الحياة

         X   X ديناميكا
        X     برمجيات حاسب

 X    X    X X   أدب طفل
   X      X    مهارات التفكير النقدى

       X X     2 معادالت تفاضلية
            X 1مقرر اختياري 

    X        X تاريخ مصر المعاصر
           X  هندسة تحويالت

            X ومغناطيسيةكهربية 
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           X  2مقرر اختياري 
          X   ميكانيكا كم

    X     X    جغرافيا مصر
      X X X     توبولوجي

      X X X     هندسة مسلمات
      X X X     بحوث عمليات

      X X X     3مقرر اختياري 
    X X X  X     تطبيقات الرياضيات فى الحياه

 
 المهارات العامة

يقدر ضرورة التنمية المستمرة عبر  المقررات
التعلم : أساليبها المختلفة، ومن بينها

الذاتي، واالنخراط في مجتمعات التعلم 
 .المهنية

عمل بكفاءة ي
 ضمن فريق

يتواصل بفاعلية مع زمالئة في مجتمع 
وأولياء األمور، وذوي المدرسة، 

المصلحة األخرين، إلنشاء بيئة تعليمية 
 .آمنة، وداعمة للنمو الشامل للتالميذ

يتعامل بإيجابية 
مع ضغوط مهنة 

 التعليم
 

يشارك في بحث القضايا  يتواصل بلغة أجنبية
العامة للمجتمع، مقترحاً 

 .حلوالً لها

      X (1)حسبان 
     X  (1)جبر 

    X   الحاسب اآلليمقدمة في 
   X    كيمياء عامة

  X     مهارات حركية وموسيقية
 X      تطبيقات الكيمياء فى الحياة

      X هندسة تحليلية مستوية
     X  تاريخ رياضيات

    X   خواص مادة وحرارة
   X    مهارات يدوية وفنية

  X     تطبيقات علم االحياء فى الحياة
 X      إحصاء وصفي 
      X هندسة فراغية 
     X  كيمياء فيزيائية

    X   دراما ومسرح طفل
   X    تطبيقات علم الفيزياء فى الحياة

  X     ديناميكا
 X      برمجيات حاسب

      X أدب طفل
     X  مهارات التفكير النقدى

    X   2 معادالت تفاضلية
   X    1مقرر اختياري 

  X     تاريخ مصر المعاصر
 X      هندسة تحويالت

      X ومغناطيسيةكهربية 
     X  2مقرر اختياري 

    X   ميكانيكا كم
   X    جغرافيا مصر

  X     توبولوجي
 X      هندسة مسلمات
     X  بحوث عمليات

 

 



422 
 

 (إنجليزي) العلوم تخصص( اإلبتدائى) والتربية العلوم فى البكالوريوس برنامج
 رؤية البرنامج: أوال

 .إعداد معلم للعلوم باللغة اإلنجليزية متفكر مهنى ممارس باحث قادر على التعلم الذاتي
 ثانيا رسالة البرنامج

االجتماعية والثقافية والتكنولوجية والوطنية والخلقية والجسدية والنفسية فى إطار يسعى البرنامج إلى إعداد معلم ينمى الطالب تنمية شاملة متكاملة فى المحتوى المعرفى لتخصص العلوم باللغة األنجليزية وكذلك الجوانب 
 . تربوية والتكنولوجية وبمشاركة االسرة واألطراف المعنيةمن فلسفة المجتمع وطبيعة المرحلة العمرية والمستجدات ال

 نواتج تعلم البرنامج : ثالثا
 المعارف 

 يتعرف تاريخ علم الكيمياء والفيزياء واألحياء بفروعه ومكوناته المختلفة . 
 يشرح بنية علم الكيمياء والفيزياء واألحياء بفروعه ومكوناته المختلفة.  
  والفيزياء واألحياء بفروعه المختلفةيصف طبيعة علم الكيمياء. 
 يتعرف مصطلحات علم الكيمياء والفيزياء واألحياء، وأخالقياته، وتكامل فروعه؛ بما يحقق وحدته.  
 يصف أساليب تحليل البيانات وتفسيرها في فروع علم الكيمياء والفيزياء واألحياء. 
 ياءيتعرف التطبيقات الحياتية لعلم الكيمياء والفيزياء واألح. 
 يتعرف المصطلحات والمفاهيم باإلنجليزية في فروع علم الكيمياء والفيزياء واألحياء. 
 يتعرف المفاهيم العلمية في العلوم األساسية. 
 يحدد المفاهيم األساسية في الجغرافيا والتاريخ. 
  يتعرف المهارات الموسيقية واليدوية والفنية.  
  يذكر تطبيقات العلوم األساسية. 
  هارات التفكير النقدييحدد م. 
  يشرح مفاهيم الدراما ومسرج الطفل.  
  يصف أساسيات أدب األطفال. 

 المهارات المهنية 
 يصمم ويعرض تقريرًا مستخدمًا الفنيات المناسبة واألساليب العلمية. 
 يختار أنسب طرق الدراسة والبحث لمعالجة موضوعات علم الكيمياء والفيزياء واألحياء.  
  األمن والسالمة في إجراء التجارب، ويتصرف بطريقة سليمة في حالة األزمات والطوارئيطبق قواعد. 
 يصمم أجهزة وأدوات ونماذج لتبسيط العلوم في مجال علم الكيمياء والفيزياء واألحياء. 
 يستخدم األساليب العلمية في الحفاظ على البيئة؛ بما يحقق التنمية المستدامة. 
 الحقيقية واالفتراضية في مجال علم الكيمياء والفيزياء واألحياء: رنت والمعامليستخدم البرمجيات واإلنت. 
 يطبق الحقائق والنظريات علم الكيمياء والفيزياء واألحياء في مجاالت مختلفة. 
 يستخدم التكنولوجيا في إجراء تجارب علم الكيمياء والفيزياء واألحياء وتحليل البيانات وتفسير النتائج.  
 يقات العلوم اإلنسانية في تخصصهيوظف تطب 
  يوظف المهارات الموسيقية واليدوية والفنية.  
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  يوظف تطبيقات العلوم االساسية في تخصصه. 
  يطبق مهارات التفكير النقدي. 
  يوظف مفاهيم أدب ومسرج الطفل في تخصصه. 
  يوظف اساسيات أدب األطفال في تخصصه. 

 المهارات الذهنية 
 الت والقواعد في علم الكيمياء والفيزياء واألحياء ويوضحها بالكتابة الصحيحةيفسر الظواهر والمعاد. 
 يحلل القوانين والمبادئ المختلفة في فروع علم الكيمياء والفيزياء واألحياء. 
 يفسر الطرق العلمية المختلفة، ويختار أفضلها لمعالجة قضايا علم الكيمياء والفيزياء واألحياء. 
 النوعية في ضوء الشواهد واألدلة المتاحة، ويفسرها: لوماتيحلل البيانات والمع. 
 الكمية في ضوء الشواهد واألدلة المتاحة، ويفسرها: يحلل البيانات والمعلومات. 
 يقترح توظيف لتطبيقات العلوم اإلنسانية في تخصصه 
 يقترح تطبيقات جديدة للمهارات الموسيقية واليدوية والفنية.  
  االساسية في تخصصهيقيم تطبيقات العلوم. 
 يقيم استخدامه لمهارات التفكير النقدي.  
  يقترح توظيف لمفاهيم أدب ومسرج الطفل في تخصصه. 
  يقترح توظيف ألساسيات أدب األطفال في تخصصه 

 المهارات العامة 
 تمعات التعلم المهنيةالتعلم الذاتي، واالنخراط في مج: يقدر ضرورة التنمية المستمرة عبر أساليبها المختلفة، ومن بينها.  
 يعمل بكفاءة ضمن فريق. 
 ل للتالميذيتواصل بفاعلية مع زمالئة في مجتمع المدرسة، وأولياء األمور، وذوي المصلحة األخرين، إلنشاء بيئة تعليمية آمنة، وداعمة للنمو الشام.  
 يتعامل بإيجابية مع ضغوط مهنة التعليم. 
 يتواصل بلغة أجنبية. 
 قضايا العامة للمجتمع، مقترحًا حلواًل لهايشارك في بحث ال. 

 
 العلومتخصص  (ياإلبتدائ)العلوم والتربية  يلبرنامج الليسانس فمصفوفة نواتج التعلم المستهدفة : رابعا

  (المعارف) نواتج التعلم المستهدفة 
يتعرف  المقررات

تاريخ علم 
الكيمياء 

والفيزياء 
واألحياء 
بفروعه 

ومكوناته 
 . المختلفة

 
 

 بنيةيشرح 
علم 

الكيمياء 
والفيزياء 
واألحياء 
بفروعه 

ومكوناته 
 .المختلفة

يصف 
طبيعة علم 

الكيمياء 
والفيزياء 
واألحياء 
بفروعه 
 .المختلفة

 

يتعرف 
مصطلحات 

علم 
الكيمياء 

والفيزياء 
 واألحياء ،

 وأخالقياته،
 وتكامل
 بما فروعه؛

 يحقق
 .وحدته

يصف 
 أساليب
 تحليل

 البيانات
وتفسيرها 
فى فروع 

علم الكيمياء 
والفيزياء 
 .واألحياء

 

يتعرف 
 التطبيقات
الحياتية 

لعلم 
الكيمياء 

والفيزياء 
 .واألحياء

 

يتعرف 
المصطلحات 

والمفاهيم 
باإلنجليزية 
فى فروع 

علم 
الكيمياء 

والفيزياء 
 واألحياء

يتعرف 
المفاهيم 

العلمية فى 
العلوم 

 األساسية

يحدد 
المفاهيم 

األساسية 
فى 

الجغرافيا 
 والتاريخ

يتعرف 
المهارات 

الموسيقية 
واليدوية 

 والفنية

يذكر 
تطبيقات 

العلوم 
 االساسية

يحدد 
مهارات 
التفكير 
 النقدى

يشرح 
مفاهيم 

الدراما  
ومسرج 

 الطفل

يصف 
أساسيات 

أدب 
 األطفال

         X  X   X (1) عامة كيمياء
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          X   X  خواص مادة
+ الفقاريات 

  Zحبليات
  X X   X        

مهارات حركية 
 وموسيقية

         X     

تطبيقات الكيمياء 
 فى الحياة

X   X  X X X   X    

             X  حرارة
           X    بصريات هندسية

مورفولوجية 
  Bالنبات

    X          

جيولوجية 
  Gعامة

    X          

مهارات يدوية 
 وفنية

         X     

تطبيقات علم 
االحياء فى 

 الحياة

       X   X    

           X    كهرومغناطيسية 
فسيولوجيا 

  Zالحيوان
  X            

         X     X 1مقرر اختياري 
دراما ومسرح 

 طفل
            X X 

تطبيقات علم 
الفيزياء فى 

 الحياة

 X      X   X    

فسيولوجى نبات 
B 

 X             

 X              أدب طفل
مهارات التفكير 

 النقدى
   X        X   

كيمياء الجدول 
 الدوري

X              

        X       ديناميكا حرارية
        X       بصريات فيزيائية

         B      Xميكروبيولوجي
           G    Xفلك

تاريخ مصر 
 المعاصر

 X       X      

البوليمرات و 
 األصباغ

  X            

كيمياء فيزيائية 
 (1)تطبيقية 

   X           

هتزازات ا
 وموجات

    X          

         X      تيار متردد
+ خلية 

بيولوجية جزيئية 
  Zأجنة+ 

X              

        X      + طحالب 
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  Bتصنيف نبات
      X         جغرافيا مصر

            X   2مقرر اختياري 
            G   Xالصخور

            X   3مقرر اختياري 
+ حشرات 
 Zطفيليات

 X             

تطبيقات 
الرياضيات فى 

 الحياه

 X         X    

            X   4مقرر اختياري 
كيمياء تطبيقية 

 (2)فيزيائية 
 X             

               فيزياء حديثة
             B   Xوراثة

         B       Xبيئة نباتية 
 

  (المهارات المهنية ) نواتج التعلم المستهدفة 
 يصمم المقررات

 ويعرض
 ً  تقريرا

 ً  مستخدما
 الفنيات

 المناسبة
 واألساليب

 .العلمية
 
 

 أنسب يختار
 طرق

 الدراسة
 والبحث
 لمعالجة

 موضوعات
علم الكيمياء 

والفيزياء 
 .واألحياء

 قواعد يطبق
 األمن

 والسالمة
 إجراء في

 التجارب،
 ويتصرف

 بطريقة
 في سليمة
 حالة

 األزمات
 .والطوارئ

 

 يصمم
 أجهزة

 وأدوات
 ونماذج
 لتبسيط
 في العلوم
علم  مجال

الكيمياء 
والفيزياء 
 .واألحياء

 

 يستخدم
 األساليب
 في العلمية
 على الحفاظ
 بما البيئة؛
 يحقق

 التنمية
 .المستدامة

 

 يستخدم
 البرمجيات
 واإلنترنت
: والمعامل
 الحقيقية

 واالفتراضية
 مجال في

علم الكيمياء 
والفيزياء 
 .واألحياء

 

 يطبق
 الحقائق

والنظريات 
علم 

الكيمياء 
والفيزياء 
واألحياء 

فى مجاالت 
 .مختلفة

 

 يستخدم
 التكنولوجيا

 في
 إجراءتجارب
علم الكيمياء 

والفيزياء 
واألحياء 

 وتحليل
 البيانات
 وتفسير
 .النتائج

يوظف 
تطبيقات 

العلوم 
اإلنسانية 

فى 
 تخصصه

 

يوظف 
المهارات 

الموسيقية 
واليدوية 

 والفنية

يوظف 
تطبيقات 

العلوم 
االساسية 

فى 
 تخصصه

يطبق 
مهارات 
التفكير 
 النقدى

يوظف 
مفاهيم أدب 

ومسرج 
الطفل فى 
 تخصصه

يوظف 
اساسيات 

أدب 
األطفال فى 

 تخصصه 

         X  X   X (1) عامة كيمياء
          X   X  خواص مادة

        Z    X X   Xحبليات+ الفقاريات 
مهارات حركية 

 وموسيقية
         X     

تطبيقات الكيمياء فى 
 الحياة

X   X  X X X   X    

             X  حرارة
           X    بصريات هندسية

          B      Xمورفولوجية النبات
          G      Xجيولوجية عامة

     X          مهارات يدوية وفنية
تطبيقات علم االحياء فى 

 الحياة
       X   X    

           X    كهرومغناطيسية 
            Z    Xفسيولوجيا الحيوان

         X     X 1مقرر اختياري 
             X X 

    X      X   X  دراما ومسرح طفل
             X تطبيقات علم الفيزياء 
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 فى الحياة
 B              Xفسيولوجى نبات 

   X        X    أدب طفل
              X مهارات التفكير النقدى
        X       كيمياء الجدول الدوري

        X       ديناميكا حرارية
         X      بصريات فيزيائية

           B    Xميكروبيولوجي
      G  X       Xفلك

            X   تاريخ مصر المعاصر
           X    البوليمرات و األصباغ

كيمياء فيزيائية تطبيقية 
(1) 

    X          

         X      هتزازات وموجاتا
              X تيار متردد

بيولوجية + خلية 
  Zأجنة+ جزيئية 

      X        

تصنيف + طحالب 
  Bنبات

        X      

            X   جغرافيا مصر
            X   2مقرر اختياري 

            G   Xالصخور
             X  3مقرر اختياري 

             Z  Xطفيليات+ حشرات 
تطبيقات الرياضيات فى 

 الحياه
  X            

             X  4مقرر اختياري 
كيمياء تطبيقية فيزيائية 

(2) 
              

             X  فيزياء حديثة
         B       Xوراثة

                Bبيئة نباتية 
 

 المهارات الذهنية
الظواهر  يفسر المقررات

والمعادالت 
والقواعد فى 
 علم الكيمياء

والفيزياء 
واألحياء 

ويوضحها 
بالكتابة 

 .الصحيحة
 

القوانين  يحلل
والمبادئ 

المختلفة فى 
فروع علم 

الكيمياء 
والفيزياء 
 .واألحياء

 

يفسر الطرق 
 العلمية

 المختلفة،
 أفضلها ويختار
 قضايا لمعالجة

علم الكيمياء 
والفيزياء 
 .واألحياء

 

 البيانات يحلل
 :والمعلومات

 في النوعية
 واهدالش ضوء

 المتاحة، واألدلة
 .ويفسرها

 

 البيانات يحلل
 :والمعلومات

 ضوء في الكمية
 واألدلة الشواهد
 المتاحة،
 .ويفسرها

 

يقترح توظيف 
لتطبيقات العلوم 

اإلنسانية فى 
 تخصصه

 

يقترح تطبيقات 
جديدة  

للمهارات 
الموسيقية 
واليدوية 

 والفنية

يقيم تطبيقات 
العلوم االساسية 

 فى تخصصه

استخدامه يقيم 
لمهارات 

 التفكير النقدى

يقترح توظيف  
لمفاهيم أدب 

ومسرج الطفل 
 فى تخصصه

يقترح توظيف 
توظيف  

ألساسيات أدب 
األطفال فى 

 تخصصه 

       X   X  (1) عامة كيمياء
        X   X خواص مادة

         Z   X Xحبليات+ الفقاريات 
     X       مهارات حركية وموسيقية

    X  X   X   تطبيقات الكيمياء فى الحياة
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           X حرارة
         X   بصريات هندسية

        B     Xمورفولوجية النبات
        G     Xجيولوجية عامة

     X       مهارات يدوية وفنية
    X        تطبيقات علم االحياء فى الحياة

         X   كهرومغناطيسية 
          Z   Xفسيولوجيا الحيوان

       X     1مقرر اختياري 
 X X          دراما ومسرح طفل

    X       X تطبيقات علم الفيزياء فى الحياة
           B Xفسيولوجى نبات 

 X           أدب طفل
   X      X   مهارات التفكير النقدى
            كيمياء الجدول الدوري

         X   ديناميكا حرارية

         X   بصريات فيزيائية
       B     Xميكروبيولوجي

         G   Xفلك
      X     X تاريخ مصر المعاصر

          X  البوليمرات و األصباغ
         X   (1)كيمياء فيزيائية تطبيقية 

        X    هتزازات وموجاتا
       X     تيار متردد

+ بيولوجية جزيئية + خلية 
  Zأجنة

 X X         

             Bتصنيف نبات+ طحالب 
      X      جغرافيا مصر

          X  2مقرر اختياري 
          G  Xالصخور

          X  3مقرر اختياري 

           Z Xطفيليات+ حشرات 
           X تطبيقات الرياضيات فى الحياه

          X  4مقرر اختياري 

           X (2)كيمياء تطبيقية فيزيائية 
            فيزياء حديثة

           B  Xوراثة
       B    X  Xبيئة نباتية 

 
 المهارات العامة

يقدر ضرورة التنمية  المقررات
المستمرة عبر أساليبها 

التعلم : المختلفة، ومن بينها
واالنخراط في الذاتي، 

 .مجتمعات التعلم المهنية

عمل بكفاءة ضمن ي
 فريق

يتواصل بفاعلية مع زمالئة في مجتمع 
المدرسة، وأولياء األمور، وذوي 

المصلحة األخرين، إلنشاء بيئة تعليمية 
 .آمنة، وداعمة للنمو الشامل للتالميذ

يتعامل بإيجابية مع ضغوط 
 مهنة التعليم

 

ك في بحث القضايا يشار يتواصل بلغة أجنبية
العامة للمجتمع، مقترحاً حلوالً 

 .لها

  X   X  (1) عامة كيمياء
 X   X  X خواص مادة
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    Z   X Xحبليات+ الفقاريات 
 X     X مهارات حركية وموسيقية

  X  X   تطبيقات الكيمياء فى الحياة
 X     X حرارة

    X   بصريات هندسية
   B     Xمورفولوجية النبات

   G     Xجيولوجية عامة
 X     X مهارات يدوية وفنية

 X     X تطبيقات علم االحياء فى الحياة
    X   كهرومغناطيسية 

     Z   Xفسيولوجيا الحيوان
  X     1مقرر اختياري 

 X     X دراما ومسرح طفل
 X     X تطبيقات علم الفيزياء فى الحياة

 B X     Xفسيولوجى نبات 
    X   أدب طفل

 X     X مهارات التفكير النقدى
 X     X كيمياء الجدول الدوري

 X     X ديناميكا حرارية
  X     بصريات فيزيائية

    B   Xميكروبيولوجي
 G X     Xفلك

     X  تاريخ مصر المعاصر
    X   البوليمرات و األصباغ

   X    (1)كيمياء فيزيائية تطبيقية 
  X     هتزازات وموجاتا

 X     X تيار متردد
 Z  X     Xأجنة+ بيولوجية جزيئية + خلية 

 B  X     Xتصنيف نبات+ طحالب 
     X  جغرافيا مصر

     X  2مقرر اختياري 
     G  Xالصخور

 X     X 3مقرر اختياري 
 Z X     Xطفيليات+ حشرات 

     X  تطبيقات الرياضيات فى الحياه
 X     X 4مقرر اختياري 

   X X   (2)كيمياء تطبيقية فيزيائية 

 X     X فيزياء حديثة
  B      Xوراثة

 B  X     Xبيئة نباتية 
 

 


