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م 2014 -2013:  العام الجاهعي                                                                    

دبلىم ههٌي : الفرقت                                                                    

.   هٌاهج وبراهج تعلين :الوادة                                كليت التربيت                     

. ساعتاى :  الزهي                               التدريسقسن الوٌاهج وطرق 

 

 

: الوىضىعاث التاليت   ًاقش

 

. الوفهىم التقليدي للوٌهج وأوجه الٌقد الوىجهت إليه  -1

 .هفهىم تطىير للوٌهج ودواعيه  -2

 .األساليب التقليديت والحديثت لتطىير الوٌهج  -3

 .تطىير الوٌهج الوتبعت في هصر  إجراءاث -4

 .خطىاث الطريقت اإللقائيت وهويزاتها والٌقد الوىجه إليها  -5

 .إستراتيجيت التعلن التعاوًي  -6

 

 

   هع أطيب التوٌياث                                                                                        
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ًَٕرد اإلربثخ                                               

 

 

: ُٚبلش انطبنت ثهغتّ انًفٕٓو انتمهٛذ٘ نهًُٓذ يٍ صٛج  -1

كَّٕ ٚتكٌٕ يٍ يزًٕػخ يٍ انًمشساد انذساعٛخ تُظى تُظًٛب يُطمٛب نٛذسعٓب انطالة , تؼشٚفّ 

فٙ يختهف عُٕاد انذساعخ  

ٔٚشكض ػهٗ انًبدح انتؼهًٛٛخ يًخهخ فٙ انًؼبسف , ٚز  ٔكَّٕ ٚشكض ػهٗ أنٕاٌ انًؼشفخ انًمذيخ نهتهى

. انتٙ ٚزت صشٕ أرْبٌ انتاليٛز ثٓب 

 

: حى ٚتُبٔل أٔرّ انُمذ انتٙ تٕرّ نٓزا انًفٕٓو ٔيُٓب ػهٗ عجٛم انًخبل ال انضصش 

اْتًبيّ ثبنزبَت انًؼشفٙ فٙ إطبس ضٛك  -

 ػذو االْتًبو ثبألَشطخ -

 انًؼشفخ لٚمتصش دٔس انًؼهى ػهٗ َك -

 .ْتًبو ثبنًبدح انذساعٛخ أكخش يكٍ االْتًبو ثبنًتؼهى اال -

 .انًتؼهى دٔسِ عهجٙ  -

 

 

َبلش انطبنت يفٕٓو انتطٕٚش كؼًهٛخ شبيهخ ٔدُٚبيٛكٛخ ألَٓب تُصت ػهٗ رًٛغ رٕاَت ٘ -2

. انًٕضٕع أٔ انشٙء انًشاد تطٕٚشِ ٔتًظ رًٛغ انؼٕايم انًؤحشح فّٛ 

انكتت طشق انتذسٚظ انٕعبئم األَشطخ ٔأعبنٛت ٔػُذ تطٕٚش انًُبْذ الثذ يٍ تطٕٚش انًمشساد 

 ْٔكزا...........انتمٕٚى 

 

 

: يٍ خالل يزًٕػتٍٛ  ِحى ُٚبلش انطبنت يجشساد انتطٕٚش ٔدٔاػٙ     

 

: أعجبة يشتجطخ ثبنًبضٙ : األٔنٗ 

 

. عٕء ٔلصٕس انًُبْذ انضبنٛخ  -1

 .......,ٔانجٛئخ ,  رانتغٛشاد انتٙ طشأد ػهٗ انتهًٙ -2

 

: أعجبة تشتجظ ثبنًغتمجم : حبَٛخ انًزًٕػخ ال

 

انتُجؤ ثبصتٛبربد انفشد ٔانًزتًغ   -1

 .انًمبسَخ ثذٔل عجمتُب فٙ ْزا انًزبل  -2

 

 

 

: ٚتُبٔل انطبنت ثبنششس ٔانتٕضٛش أعبنٛت انتطٕٚش انمذًٚخ ٔانضذٚخخ ْٔٙ ػهٗ عجٛم اإلرًبل  -3
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انتطٕٚش ثبنضزف ٔاإلضبفخ ٔاالعتجذال  : أٔال 

 

... تطٕٚش انكتت ٔطشق انتذسٚظ ٔانٕعبئم : حبَٛب 

 

تطٕٚش االيتضبَبد  : حبنخب 

 

. األخز ثأصذث األَظًخ انًُٓزٛخ : ساثؼب 

 

إدخبل ثؼض انتزذٚذاد ػهٗ انُظى انتشثٕٚخ ص : خبيغب 

 

. تؼذٚم انغهى انتؼهًٛٙ : عبدعب 

 

 

: اإلنمبء  ٚتُبٔل انطبنت ثبنششس ٔانتٕضٛش انخطٕاد اإلرشائٛخ انتبنٛخ نطشٚمخ -5

 

:..... تؼشٚف انًصطهضبد  -1

 : .....ٔسيٕص  ششس يب ٔسد يٍ يصطهضبد -2

 : ...تهخٛص يب ٔسد فٙ صذٚج انًؼهى  -3

 : .....يشصهخ االػتشاضبد ٔاإلربثخ ػهٗ األعئهخ  -4

 

: حى ٚششس ششٔط تفؼٛهٓب ٔرنك يٍ خالل 

  انتضضٛش انذلٛك انًغجك ألْذاف انذسط ٔػُبصشِ انشئٛغٛخ..... 

 نًؼهى ثهغخ ٔاضضخ ٔثضًبط ٔصذق أٌ ٚتضذث ا 

  إدخبل ثؼض انُشبطبد انًُبعجخ. 

  انًتؼهًٍٛاالصتفبظ ثبتصبل ثصش٘ يجبشش يغ .. 

 ٔضٕس انصٕد ٔاػتذانّ ص 

  إدخبل ثؼض انٕعبئم انتكُٕنٕرٛخ. 

 

 

: حى ٚتُبٔل يًٛضاد أٔ إٚزبثٛبد طشٚمخ اإلنمبء ٔٚششس انطبنت انًًٛضاد انتبنٛخ               

 

 فتٓب ٔعٕٓنخ تُفٛزْب لهخ تكم..... 

  ٖٕتًكٍ انًؼهى يٍ تغطٛخ أكجش لذس يٍ انًضت... 

  تًُٙ نذ٘ انًتؼهًٍٛ صت االعتًبع ٔانمشاءح... 

  ٖٚضتبد نٓب انًؼهى صتٗ ػُذ اعتخذايّ نهطشق األخش 

  ًٍٛتغبْى فٙ صم يشكهخ اإلصدصبو ثبنُغجخ نهًتؼه 
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: إعتشاتٛزٛخ انتؼهى انتؼبَٔٙ  -6

 

: نطبنت انضذٚج ػٍ يزًٕػبد انتؼهى انتؼبَٔٙ ْٔٙ ٚتُبٔل ا   

 

. انًزًٕػخ انتؼهًٛخ انتؼبَٔٛخ انشعًٛخ  -1

 .انًزًٕػبد انتؼهًٛخ انتؼبَٔٛخ غٛش انشعًٛخ  -2

 انًزًٕػبد انتؼهًٛخ انتؼبَٔٛخ األعبعٛخ  -3

 

: ٔانًجبدئ األعبعٛخ نهتؼهى انتؼبَٔٙ يخم , حى ٕٚضش أعظ اختٛبس انًزًٕػبد 

. اإلٚزبثٙ  االػتًبد انًتجبدل -

 ئٕنٛخ انفشدٚخانًظ -

 انتفبػم انذاػى ٔرٓب نٕرّ  -

 انًٓبساد االرتًبػٛخ -

 يؼبنزخ ػًم انًزًٕػخ  -

. حى ٚتُبٔل أخٛشا ػٕايم َزبس انؼًم انتؼبَٔٙ ٔإٚزبثٛبتّ        

                              

ٔهللا ٔنٙ انتٕفٛك                                                                                      

 

 

 


