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 ( 13نموذج رقم ) 

 جامعة/اكاديمية:حلوان

 كلية / التربية

 قسم / المناهج وطرق التدريس

 )معلم تعليم ثانوى(توصيف برنامج معلم الفلسفة واالجتماع

(2019/ 2020) 

 أساسية:معلومات  -أ

 الفلسفة واالجتماع برنامج إعداد معلم:اسم البرنامج  .1

 ثنائي (                ) مشترك  (√(              ) : ) أحاديطبيعة البرنامج  .2

 

 قسم المناهج وطرق التدريس القسم المسئول عن البرنامج: .3

 

 .م 12/8/2008تاريخ اقرار البرنامج :

بعاااد  مجلاااس الةلياااة، اعتمااااد م11/5/2015 ( بتااااريخ267) رقااام القسااامبمجلس تااااريخ اعتمااااد البرناااامج:

 (472م رقم )4/12/2017بتاريخ  المراجعة

 معلومات متخصصة : -ب

 اد معلم الفلسفة واالجتماع الى:يهدف برنامج اعداألهداف العامة للبرنامج : -1

 المعلم.تنمية القدرات األكاديمية الفلسفية واالجتماعية لدى الطالب / 1/1-

 تنمية القدرات التربوية والمهنية لدى الطالب / المعلم.1/2-

 تنمية الثقافة التربوية والمجتمعية لدى الطالب / المعلم.1/3-

 تنمية المفاهيم األساسية والنظرية للمدارس الفكريةفى مجال المواد الفلسفية.1/4-

 لها صلة بمجال المواد الفلسفية..التفاعل مع المستجدات والمتغيرات العالمية التى 1/5-

 تطبيق المعارف والمهارات المكتسبة فى مجاالت الحياة اليومية الجارية.1/6-

 تطبيق البحوث العملية الحديثة فى مجال تخصصه.1/7-

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج: -2

 أ. المعلومات والمفاهيم:

 ة واالجتماع البرنامج يجب أن يةون قادراً على أن:بعد دراسة الطالب المعلم بشعبة الفلسف

 .والتعليم المجتمع المرتبطةب السياسية،والثقافية،والتاريخية،والفلسفية :األبعادالمجتمعية . يتعرف1أ.

 . يتعرف أخالقيات مهنة التعليم والتشريعات المنظمة لها وحقوق المعلم وواجباته. 2أ. 

 أهمية اللغة العربية وخصائصها. . يتعرف3أ.

 يتعرف مبادئ و تطبيقات المنطق الحديث.. 4أ.

 المجتمعية. والمشاركة الفريقي العمل متطلبات يتعرف 5أ.

 .يُحدد معالم الديمقراطية وحقوق اإلنسان . 6أ.

  .الفلسفىالتفكير يذكر مهارات 7أ.

 . يُعدد أساليب التنمية المهنية والتعلم الذاتى ونظرياته. 8أ. 

 . يصف مصادر ومتطلبات العالقات المهنية فى مجال التعليم. 9أ. 

 يتعرف مبادئ ومفاهيم الفلسفة اليونانية.. 10أ.

 خصائص الفلسفة اإلسالمية والعوامل المؤثرة عليها .يتعرف . 11أ.

 يتعرف المبادئ والمفاهيمالفلسفية .. 12أ.
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 يحدد مالمح الفكر الشرقى القديم.13أ.

 وتطويره.مكوناته،وبناؤه،وتقويمه، :الدراسي .يستعرض المنهج 14أ.

 ن.ميلنموالمتع ومراحل وخصائص والتعلم التعليم . يُعدد نظريات15أ. 

 . يحدد أساسيات العمل الميداني وأساليبه في مجال الفلسفة واالجتماع.16أ.

 يتعرف على بناء المجتمع ونظمة.. 17أ.

 يتعرف مبادئ علم االجتماع الجنائى والحضرى وتطبيقاته اليومية.. 18أ.

 يتعرفالمشكالت االجتماعية.. 19أ.

 وأفريقيا.يتعرف مبادئ الفكر الفلسفى المعاصر فى آسيا . 20أ.

 يتعرف جهود فالسفة المشرق والمغرب.. 21أ.

 يحدد معالم تاريخ الفكر العربى المعاصر والحديث.. 22أ.

 .والتعلم التعليم  تيجياترا.  يُعدد است23أ.

 يتعرف مبادئ و تطبيقات علم اجتماع المعرفة. .24أ.

 وتطبيقاتها. التعليم تكنولوجيا . يُحدد أسس25أ.

 على التربيةالخاصةومجاالتها واستراتيجياتها.. يتعرف 26أ.

 . يتعرف مباحث الفلسفة. 27أ.

 . يُحدد طرق البحث وعملياته في مجال الفلسفة واالجتماع.28أ.

 يتعرف مبادئ فلسفة األخالق والفن المعاصر. . 29أ.

 يتعرف معالم تاريخ فالسفة المغرب العربى.. 30أ.

 .18، 17ق يصف معالم الفلسفة الحديثة  . 31أ.

 يتعرف مبادئ و مفاهيم فلسفة الدين.. 32أ.

 . يتعرف فروع علم االجتماع المختلفة.33أ.

 .يستعرض النظريات المعاصرة فى علم االجتماع.34أ.

 يتعرف مبادئ  نظم المعلومات الفلسفية واالجتماعية و استخداماتها في المجاالت البحثية.. 35أ.

 السياسية الحديثة..يتعرف الفلسفة 36أ.

 . يتعرف على أسس اإلدارة التربوية والتخطيط، وتصميم البيئات التعليمية / التعلمية.    37أ.

 والنفسى. اإلرشادالتربوي . يُعدد نظريات38أ

 يتعرف مبادئ و مفاهيم الميتافيزيقا تطبيقاتها فى حياتنا اليومية.. 39أ.

 قاتها.يتعرف مبادئ  فلسفة العلوم و تطبي . 40أ.

 . يستعرض مجاالت فلسفة الحداثة ومابعد الحداثة.41أ.

 . التربوي الجيد فى المواد الفلسفية .  يتعرف أسس التقويم42أ.

 .. يُحدد مقوماتبناءالشخصيةوتعزيزالهويةالثقافية43أ.

 .واالعتماد الجودة ونظم مداخل . يتعرف44أ.

 . يتعرفتاريخ علم الفلسفة وتطوره.45أ.

 أصول التصوف اإلسالمى..يتعرف46أ.

 .يتعرف  تاريخ مصر الحديث.47أ

 .يصف جغرافية مصر)الطبيعية واالقتصادية(. 48أ.

 المهارات الذهنية:-ب

 بعد دراسة الطالب المعلم بشعبة الفلسفة واالجتماع البرنامج يجب أن يةون قادراً على أن:

 . يناقش أفكاراً جديدة للقضايا المتضمنة بالمحتوى الدراسى. 1ب.

 . يحلل المشكالت االجتماعية.2ب.

 . يحلل الظواهر الميتافيزيقية باستخدام األدلة والبراهين المنطقية. 3ب.

 . يناقش دور األسرة فى تنمية المجتمع. 4ب.

 ..يطبق االحصاء االجتماعى فى دراسة الظواهر االجتماعية5ب.

. يستتتخدمالمنهج العلمتتي فتتي التفكيتتر وطتترق االستتتدالل فتتي دراستتة القضتتايا والفلستتفية واالجتماعيتتة واقتتترا  6ب.

 حلول للمشكالت االجتماعية.

 . يستنبط المفاهيم والنتائج والدروس المستفادة من تاريخ الفالسفة والظواهر االجتماعية.7ب.

 حسين والتطوير. . يُحلل نتائج تقويم المتعلمين من أجل الت8ب.

 . يستفيد من تجارب وخبرات اآلخرين. 9ب.
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 . يحلل السياسات والنظم التعليمية. 10ب.

 .يفسر القضايا والمشكالت الفلسفية باستخدام األدلة والبراهين المنطقية.11ب.

 .يقيم أفكار فالسفة المشرق والمغرب فى الوقت الحاضر.12ب.

 تنا اليومية..يبرهن على أهمية الفلسفة فى حيا13ب.

 .يحلل مباحث الفلسفة فى حياتة اليومية.14ب.

 .يستخدام استراتيجيات التعليم والتعلم فى حياتة المهنية.15ب.

 .يقارن بين فروع علم االجتماع المختلفة.16ب.

 .يستنبط القيم الفلسفية من المواقف الحياتية المختلفة.17ب.

 والدين..يناقش العالقة بين الفلسفة 18ب.

 ج. مهارات مهنية وعملية:

 بعد دراسة الطالب المعلم بشعبة الفلسفة واالجتماع البرنامج يجب أن يةون قادراً على أن:

 . يستخدم مهارات التعلم الذاتى فى نموه المهنى لتحقيق مبدأ التعلم المستمر.1ج.

 . يُخطط للدرس فى ضوء نواتج التعلم المستهدفة.2ج.

 . يُصمم ويدير بيئات تربوية مناسبة للتعليم والتعلم. 3ج.

 . يُوظف تكنولوجيا التعليم فى عملتيى التعليم والتعلم. 4ج.

 يوظف العالقة بين فلسفة العلم وفلسفة االخالق. . 5ج.

 . يتقن استخدام مناهج البحث االجتماعى. 6ج.

 . يستخدم استراتيجيات متنوعة للتعليم والتعلم واألنشطة الصفية والالصفية. 7ج.

 . يُوظف خبراته الميدانية فى تحسين المناخ المدرسى. 8ج.

 . يدير الصف مراعيًا الفروق الفردية بين المتعلمين ومحققا نواتج التعلم.9ج.

 ربوى والمهنى. . يُوظف أسس اإلرشاد التربوى والنفسى فى التوجية الت10ج.

 . يجيد استخدم أساليب التقويم التربوى وأدواته.11ج.

 . يُحلل الوثائق والبيانات مستخدماً الطرق الكمية والكيفية وينُفذها.12ج. 

 . يُصمم أدوات قياس مختلفة في مجال تدريس الفلسفة واالجتماع. 13ج. 

 تماعية..يجيد رسم الخرائط الذهنية للموضوعات الفلسفية واالج14ج.

 .يمارس مهارات التفكير الفلسفى فى المواقف الحياتية.15ج.

 د. المهارات العامة:

 بعد دراسة الطالب المعلم بشعبة الفلسفة واالجتماع البرنامج يجب أن يةون قادراً على أن:

 . يوظف الحاسب اآللى فى حياته المهنية والعملية.1د.

 المهنية والحياتية و البيئية مطبقاً مبادئ العلوم العامة عليها.يجد حلوالً لبعض المشكالت .2د.

 .  يعمل بكفاءة ضمن الفريق. 3د. 

 . يستخدم قدراته الشخصية والوسائط التكنولوجية فى التواصل مع اآلخرين. 4د.

 . يستطيع تطوير قدراته فى التعلم الذاتى والبحث عن المعلومات.5د.

 عامة للمجتمع مقترحا حلوال لها. .يشارك فى بحث القضايا ال6د.

 . يشارك فى األعمال اإلدارية بكفاءة وفاعلية.7د.

 . يطبق قواعد التفكير العلمى المنظم فى مجال عمله.8د.

 .يتواصل باللغة اإلنجليزية.9د.

 .يستخدم اللغة العربية استخداماً سليماً.10د.

 .يطبق قواعد التفكير العلمى فى حياته المهنية.11د.

 .يتكيف مع األخر ويتقبله.12د.

 . يوظف مهارات التوظيف وريادة االعمال فى مجال تخصصه.13د

 المعايير األكاديمية للبرنامج :  -3

 قطاع كليات التربية، اإلصدار  -تم تبنى المعايير القومية األكاديمية المرجعية 3/1

 2013 /11/  18( بتاريخ)     242في مجلس الكلية رقم)      2013األول إبريل 

 (1)أوال: المعايير القومية األكاديمية القياسية لخريج كلية التربية بعامة:

 قادراً على ما يلي:يجب أن يةون خريج كلية التربية 

                                                           
 ة مصر العربية: الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، المعايير القومية األكاديمية المرجعية قطاع يجمهور1

 13 - 12ص ص   2013كليات التربية، االصدار األول، إبريل 
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 يُصمم خطة للتدريس وبيئات تربوية تناسب تنوع المتعلمين .1

 يُطبق طرائق التدريس موظفاً تكنولوجيا التعليم مراعياً خصائص المتعلمين وأنماط تعليمهم وتعلمهم .2

 يستخدم أساليب وأدوات مناسبة لتقويم الجوانب المختلفة لعمليتي التعليم والتعلم .3

 بمهنية مع ذوي االحتياجات الخاصة القابلين للدمج التعليمييتعامل  .4

 يُنمي ذاته مهنياً ، ويُبني عالقات مهنية متنوعة .5

 يُدرك وحدة المعرفة والعالقات المتكاملة بين العلوم بفروعها المختلفة .6

 يُوظف أليات اإلرشاد والتوجيه التربوي والنفسي وريادة األعمال في مما رساته المهنية .7

 ل بفاعلية ُمستخدماً قدراته الشخصية ومهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتيتواص .8

 .يتفهمالمستجداتذاتالعالقةبتخصصه .9

 .يتواصلبلغةعربيةسليمةوبإحدىاللغاتاألجنبية .10

 يلتزمبقيمالمجتمعوبأخالقياتمهنةالتعليموآدابهافيتعامالته مع المتعلمين والمعنيين .11

 .يعىمقوماتالهويةالثقافيةلألمة .12

 يُشاركفيتنميةقيماالنتماءالوطنيوالديمقراطيةوالتسامح وقبول األخر .13

 يُدركدورهفىتنميةالمجتمعودورالتعليمفىاستدامتها .14

 يُشاركفيحاللمشكالتالمهنيةوالمجتمعيةباستخدام األساليب العلمية .15

 لتميزيشاركفيأنشطةخدمةالمجتمع،والتطويرالتربويبمايحقق الجودة وا .16

 (2) المعايير القومية األكاديمية القياسية لخريج برنامج معلم الفلسفة واالجتماع: ثانياً:

 إلى جانب معايير خريج كلية التربية يجب أن يةون خريج برنامج معلم الفلسفة واالجتماع قادراً على أن:

 العمليةيوظف المعارف والمهارات االنسانية واالجتماعية في الحياة  .1

 يوظف مناهج البحوث االنسانية واالجتماعية في مجال الفلسفة واالجتماع .2

 يشارك في دراسة الظواهر والحاالت والمشروعات،  الفلسفية االنسانية واالجتماعية .3

 والمستحدثات التكنولوجية الفلسفة واالجتماع يستنتج العالقة التكاملية بين فروع .4

 علومات الفلسفية واالجتماعية باللغة العربية واألجنبية يتعامل بمهنية مع البيانات والم .5

 

 العالمات المرجعية : -4

 ال تنطبق 

 

 هيةل ومةونات البرنامج :  -5

 : مدة البرنامج    -أ

 6لفلستفة واالجتمتاع طبقتاً للمتادة رقتم   امدة الدراستة لنيتل درجتة ليستانس األداب والتربيتة تخصتص  .1

،  ( أستبوعاً 17سنوات جامعية ) ثمان فصول دراستية( ومتدة كتل فصتل دراستي ) بالئحة الكلية أربع 

( أستتبوعاً للدراستتة، وينتهتتي كتتل فصتتل دراستتي دراستتة وامتحانتتاً ، كمتتا أن الدراستتة بالكليتتة 15منهتتا )

 نظرية وعملية

 :(ساعة توزع على النحو التالي225إجمالي عدد الساعات االسبوعية للبرنامج طبقاً لالئحة الكلية ) .2

 

 هيةل البرنامج -ب

 نظري                عملي                إجمالي                    عدد الساعات / عدد الوحدات :   -

 

 إلزامي                انتقالي             اختياري                                                      

 

 %                                             مقررات العلوم التربوية :      -

 %                                                  مقررات العلوم االجتماعية واإلنسانية :        -

                                                           
 ة مصر العربية: الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، المعايير القومية األكاديمية المرجعية قطاع يجمهور2

 18ص   2013، إبريل  معايير خريج القطاعات التخصصية كليات التربية،

201 16 217 

201 - 16 

59 28.22 

14.22 32 
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 %                                             مقررات علوم التخصص :                        -

                                           .(:    انسان , ولغة عربية ,..حقوق مقررات من علوم أخري ) حاسب آلي و -

% 

          %(•) التدريب الميداني: -

 )يتم التدريب يوما كامال اسبوعيا فى احد المدارس بالفرقة الثالثة والرابعة على مدار كل فصل دراسى(

 

توزيع المقررات 

لالئحة بالبرنامج  وفقا 

 الةلية

توزيع المقررات وفقا  النسب

للمعايير األكاديمية 

NARS 

 النسب

العلوم األساسية 

 المهنية والتربوية

العلوم األساسية المهنية  22,28%

 والتربوية 

15  %- 25  % 

مقررات علوم 

 التخصص

العلوم التخصصية  50%

 والمساندة 

43  %- 57  % 

مقررات من علوم 

 آليأخري ) حاسب 

تطبيقات الحاسب فى  66,3%

 التخصص 

5  %- 7  % 

 %  18 -%  12 التدريب الميدانى  %55,3 نىالتدريب الميدا

العلوم االجتماعية 

 واإلنسانية

 %  7 -%  3 العلوم الثقافية  62,14%

 %  7 -%  1 علوم التميز   

 

 

 

 د/مقررات البرنامج :

 إلزامي  : -أ

 مقررات البرنامج: -

 الفرقة الدراسية في البرنامج : األولى                              الفصل الدراسي: األول -

 

 كود أو

 رقم المقرر
 عدد الوحدات اسم المقرر

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

psy 111 4  علم النفس العام 
- 

- 

soc111 4  مدخل إلى علم االجتماع 
- 

- 

                                                           
، حيث يخصص لها يتوم تماع ونات برنامج اعداد معلم الفلسفة واالجالتربية العملية طبقاً لالئحة الكلية مكون أساسي من مك•

بالفرقة الثالثة  للتدريب بأحد المدارس الثانوية دراسي كامل  من كل أسبوع وأسبوع دراسي كامل في نهاية كل فصل دراسي

 الرابعةوالفرقة 

108 50 
 6 

8 

3.66 

3.55 

 √ال ينطبق              مستويات البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( :        -ج
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soc112 4  انثروبولوجيا اجتماعية 
- 

- 

phi 111 
فلسفة يونانية ونصوصوها حتى 

 أفالطون
 4 

- 
- 

phi 112 4  مدخل إلى الفلسفة 
- 

- 

ED111 2  التربية وقضايا العصر - - 

   2  (3) (1اختيارى)مقرر ثقافى  

A111 2  اللغة العربية - - 

 الفرقة الدراسية في البرنامج : األولى                              الفصل الدراسي: الثاني -

 كود أو

 رقم المقرر
 عدد الوحدات اسم المقرر

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

soc121 4  احصاء اجتماعى - - 

Psy313 4  مدخل إلى علم النفس الشخصية - - 

phi122 4  الفكر الشرقى القديم - - 

phi123 4  مدخل إلى الفلسفة االسالمية - - 

ED121 2  المعلم ومهنة التعليم - - 

Eng121 2 - 2  اللغة االنجليزية 

Men.H.121 2  علم نفس النمو - - 

 إلزامي :  –تابــــــع  : أ 

 الفرقة الدراسية في البرنامج : الثانية                              الفصل الدراسي: األول -

 كود أو

 رقم المقرر
 عدد الوحدات اسم المقرر

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

soc211 4  الخدمة االجتماعية - - 

soc212  4  االجتماع العائلىعلم - - 

phi211 4  الفلسفة اليونانية أرسطو وما بعده - - 

                                                           
ر (، التفكيتتCurr112(، التربيتتة البيئيتتة)Curr111يختتتار الطالتتب مقتتررا واحتتداص متتن المقتتررات التاليتتة :الثقافتتة العلميتتة)3

(، التربية Psy(، تنمية التفكير)Curr(، تنمية التذوق والتربية الجمالية)Curr113(،  اتربية الصحية)Philالفلسفى والعلمى)

 (، العولمة والخصوصية الثقافية، الفنون الشعبية فى مصر والعالم.Curr(، التربية االقتصادية)Tcاالعالمية)

 



 دالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 
 

-7- 
 

phi212 4  المنطق الصورى - - 

 - - 2  حقوق اإلنسان 

Curr211 (1مهارات تدريس وتدريس مصغر)  2 - 1 

Curr412 2  المناهج - - 

Psy211 (1سيكولوجية التعلم)  1 - 2 

 البرنامج : الثانية                              الفصل الدراسي: الثانيالفرقة الدراسية في  -

 كود أو

 رقم المقرر
 عدد الوحدات اسم المقرر

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

soc221 4  علم االجتماع الصناعى - - 

soc222 4  علم االجتماع الريفى - - 

phi221  4  الوسطى الغربيةفلسفة العصور - - 

phi222 )4  فلسفة اسالمية)علم الكالم - - 

Curr221 (2مهارات تدريس وتدريس مصغر)  2 - 1 

(TC) ( 1تكنولوجيا تعليم)  2 - - 

Psy222 ( 2سيكولوجية التعلم)  2 - 2 

 إلزامي : اجتماع اساسى / فلسفة فرعى –تابــــــع  : أ 

 البرنامج : الثالثة                            الفصل الدراسي: األولالفرقة الدراسية في  -

 كود أو

 رقم المقرر
 عدد الوحدات اسم المقرر

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

Soc311 4  نظريات معاصرة فى علم االجتماع - - 

Soc312 4  علم االجتماع االعالمى - - 

Soc313  4  المجتمع ونظمهبناء - - 

Soc314 4  علم االجتماع الثقافى - - 
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Cuur311 ( 1طرق تدريس عامة)  1 - 2 

TC 312 

Curr313 

 (2تكنولوجيا تعليم التخصص )

 حاسب ألي في التخصص
 

1 

1- 
- 

2 

2 

  تربية عملية 
 يوم دراسي كامل

 بالمدرسة 

 

 فلسفة فرعىإلزامي : اجتماع اساسى /  –تابــــــع  : أ 

 الفرقة الدراسية في البرنامج : الثالثة                                الفصل الدراسي: الثاني -

 كود أو

 رقم المقرر
 عدد الوحدات اسم المقرر

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

Soc321 4  سكان وتنظيم اسرة - - 

Soc322 4  علم االجتماع الجنائى - - 

Soc323 4  علم االجتماع الحضرى - - 

Soc324 4  علم اجتماع المعرفة - - 

Ed321 2  الفكر التربوي وتطبيقاته التعليمية - - 

 - - 2  (4)(2مقرر ثقافى اختيارى) 

Men.H.321 
سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة 

 وتعليمهم
 2 - - 

Curr321 2  طرق تعليم الكبار - - 

  عمليةتربية  
 يوم دراسي كامل 

 بالمدرسة

 إلزامي : فلسفة اساسى / اجتماع فرعى –تابــــــع  : أ 

 الفرقة الدراسية في البرنامج : الثالثة                            الفصل الدراسي: األول -

                                                           
(، المدرستتتتة Ed322التاليتتتتة :تعلتتتتيم الكبتتتتار أصتتتتوله ومناهجتتتتة)يختتتتتار الطالتتتتب مقتتتتررا واحتتتتداص متتتتن المقتتتتررات 4

(، Men.H.222(، علتتم التتنفس االجتمتتاعى)Ed221(، االشتتراف التربتتوى)Ed222(، التربيتتة الدوليتتة)Ed222والمجتمتتع)

(، تتتدريس Curr(، تقتتويم المتتنهج)Men.H.224(، ستتيكولوجية الشخصتتية)Men.H,224ستتيكولوجية الموهبتتة والتفتتوق)

 (.Tc(، التكنولوجيا فى التعليم)Curr( ، تخطيط المناهج وتطويرها)Currالمفاهيم)
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 كود أو

 رقم المقرر
 عدد الوحدات اسم المقرر

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

phi311 4  المنطق الحديث - - 

Phi312 4  ربغة اسالمية فالسفة المشرق والمفلسف - - 

Phi313 4  الفكر الفلسفى المعاصر آسيا وأفريقيا - - 

Phi314 4  فلسفة األخالق - - 

Cuur311 ( 1طرق تدريس عامة)  1 - 2 

TC 312 

Curr313 

 (2تكنولوجيا تعليم التخصص )

 التخصصحاسب ألي في 
 

1 

1 
- 

2 

2 

  تربية عملية 
 يوم دراسي كامل 

 بالمدرسة

 إلزامي :فلسفة اساسى / اجتماع فرعى –تابــــــع  : أ 

 الفرقة الدراسية في البرنامج : الثالثة                                الفصل الدراسي: الثاني -

 كود أو

 رقم المقرر
 عدد الوحدات اسم المقرر

 الساعاتعدد 

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

Phi321 4  مناهج بحث علمى - - 

Phi322 4  علم الجمال - - 

Phi323 4  18، 17فلسفة حديثة ق - - 

Phi324 4  فلسفة سياسية حديثة وحقوق االنسان - - 

Ed321 2  الفكر التربوي وتطبيقاته التعليمية - - 

 - - 2  (5) (2اختيارى)مقرر ثقافى  

                                                           
(، المدرستتتتة Ed322يختتتتتار الطالتتتتب مقتتتتررا واحتتتتداص متتتتن المقتتتتررات التاليتتتتة :تعلتتتتيم الكبتتتتار أصتتتتوله ومناهجتتتتة)5

(، Men.H.222(، علتتم التتنفس االجتمتتاعى)Ed221(، االشتتراف التربتتوى)Ed222(، التربيتتة الدوليتتة)Ed222والمجتمتتع)

(، تتتدريس Curr(، تقتتويم المتتنهج)Men.H.224(، ستتيكولوجية الشخصتتية)Men.H,224ستتيكولوجية الموهبتتة والتفتتوق)

 (.Tc(، التكنولوجيا فى التعليم)Curr( ، تخطيط المناهج وتطويرها)Currالمفاهيم)
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Men.H.321 
سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة 

 وتعليمهم
 2 - - 

Curr321 2  طرق تعليم الكبار - - 

 يوم دراسي كامل بالمدرسة  تربية عملية 

 

 إلزامي : : اجتماع اساسى / فلسفة فرعى –تابــــــع  : أ 

 الفصل الدراسي: األول                    الفرقة الدراسية في البرنامج : الرابعة         -

 كود أو

 رقم المقرر
 عدد الوحدات اسم المقرر

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

Soc411 4  علم االجتماع السياسى - - 

Soc412 4  انثروبولوجيا التنمية - - 

Soc413 4  نصوص اجتماعية بلغة اجنبية - - 

Soc414  4  بحث اجتماعىمناهج - - 

Curr411 (2طرق تدريس نوعية)  1 - 2 

Men.H.411 2  صحة نفسية وارشاد نفسي - - 

ED211 1+1  االدارة المدرسية والصفية - - 

 يوم دراسي كامل بالمدرسة  تربية عملية 

 الدراسي: الثانيالفرقة الدراسية في البرنامج : الرابعة                          الفصل  -

 كود أو

 رقم المقرر
 عدد الوحدات اسم المقرر

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

Soc421 4  علم اجتماع المستقبل - - 

Soc422 4  علم اجتماع التنمية - - 

Soc423 4  بحوث ميدانية - - 

Soc426 4  الثقافة والشخصية - - 

H412  4  الحديثتاريخ مصر  - 

Geog412 )4  جغرافية مصر)طبيعية واقتصادية  - 

Psy421 1 - 2  الفروق الفردية والقياس النفسي 
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Ed411 2  نظام التعليم في مصر واالتجاهات المعاصرة - - 

 يوم دراسي كامل بالمدرسة  تربية عملية 

 إلزامي : :فلسفة اساسى / اجتماع فرعى –تابــــــع  : أ 

 الفرقة الدراسية في البرنامج : الرابعة                            الفصل الدراسي: األول -

 كود أو

 رقم المقرر
 عدد الوحدات اسم المقرر

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

Phi411 4  الميتافيزيقا - - 

Phi412 4  فلسفة التاريخ - - 

Phi413  4  20المعاصرة قالفلسفة - - 

Phi414 4  فلسفة العلوم - - 

Curr411 (2طرق تدريس نوعية)  1 - 2 

Men.H.411 2  صحة نفسية وارشاد نفسي - - 

ED211 1+1  االدارة المدرسية والصفية - - 

 يوم دراسي كامل بالمدرسة  تربية عملية 

 الفصل الدراسي: الثاني            الفرقة الدراسية في البرنامج : الرابعة               -

 كود أو

 رقم المقرر
 عدد الوحدات اسم المقرر

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

Phi421 4  مشكالت الفكر العربى المعاصر - - 

Phi422 2  فلسفة التأويل - - 

Phi425 2  فلسفة اللغة - - 

Phi423 4  التصوف االسالمى ونصوصه - - 

Phi424 4  فلسفة القيم - - 

H412 3  تاريخ مصر الحديث  - 

Geog412 )3  جغرافية مصر)طبيعية واقتصادية  - 

Psy421 1 - 2  الفروق الفردية والقياس النفسي 

Ed411 2  نظام التعليم في مصر واالتجاهات المعاصرة - - 

 يوم دراسي كامل بالمدرسة تربية عملية 
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 اختياري  : -ب

 الفرقة الدراسية في البرنامج : األولى                          الفصل الدراسي: األول -

 كود أو

 رقم المقرر

 اسم المقرر

 مقرر اختياري:

 )يختار الطالب مقررا واحداً(

 عدد الوحدات

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

Phi113 

Phi114 

Phi115 

 المعرفةنظرية 

 مصادر فلسفية

نصوص من التراث الفلسفى 

 العربى

 2 - - 

 الفرقة الدراسية في البرنامج : األولى                                الفصل الدراسي: الثاني -

 كود أو

 رقم المقرر
 عدد الوحدات اسم المقرر

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

Soc123 

 اختياري:مقرر 

 )يختار الطالب مقررا واحداً(

 التراث الشعبى للمجتمع المصرى

 
2 - - 

Soc124 نصوص اجتماعية بلغة اجنبية  

 اختياري  : -تابع  ب

 الفرقة الدراسية في البرنامج : الثانية                                 الفصل الدراسي: األول -

 كود أو

 رقم المقرر
 عدد الوحدات المقرراسم 

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

Phi213 

 مقرر اختياري:

 )يختار الطالب مقررا واحداً(

 فلسفة سياسية وسطية

 

2 
- 

- 
Phi214 فلسفة البيئة  

Phi215 فلسفة الفن المعاصر  

Phi216 فلسفة األخالق   

 

 البرنامج : الثانية          الفصل الدراسي: الثانيالفرقة الدراسية في  -
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 كود أو

 رقم المقرر
 عدد الوحدات اسم المقرر

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

 

H12 

 مقرر اختياري:

 )يختار الطالب مقررا واحداً(

 الفلسفة الهلينية

 
2 - - 

Soc224 لكلورفعلم ال  

 البرنامج : الثالثةاجتماع اساسى / فلسفة فرعى     الفصل الدراسي: األولالفرقة الدراسية في  -

 كود أو

 رقم المقرر

 اسم المقرر

 مقرر اختيار واحد يختاره الطالب
 عدد الوحدات

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

Soc315 نصوص اجتماعية بلغة اجنبية  
2 - - 

Poi311 عالقات دولية  

 اختياري  : -تابع  ب

 الفرقة الدراسية في البرنامج : الثالثة                        الفصل الدراسي: الثاني -

 كود أو

 رقم المقرر

 اسم المقرر

 مقرر اختيار واحد من
 عدد الوحدات

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

Soc325 مشكالت اجتماعية  
2 - - 

Soc326 الديمقراطية وحقوق االنسان  

-  

 فلسفة اساسى / اجتماع فرعى     الفصل الدراسي: األول الفرقة الدراسية في البرنامج : الثالثة -

 كود أو

 رقم المقرر

 اسم المقرر

 مقرر اختياري:

 )يختار الطالب مقررا واحداً(

 عدد الوحدات

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

Phi315 تاريخ العلوم عند العرب  
2 - - 

Phi316 نصوص فلسفية بلغة أجنبية  

Phi317 الفكر العربى المعاصر والحديث     
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 اختياري  : -تابع  ب

 الفرقة الدراسية في البرنامج : الثالثة                        الفصل الدراسي: الثاني -

 كود أو

 رقم المقرر

 اسم المقرر

 اختياري:مقرر 

 )يختار الطالب مقررا واحداً(

 عدد الوحدات

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

Phi325 فلسفة الحضارة وحوار الحضارات  
2 - - 

Phi326 فلسفة الثقافة  

Phi327 فلسفة الدين     

Phi328 فالسفة المغرب العربى     

Phi329 نصوص فلسفية بلغة اجنبية     

 اختياري  :اجتماعى اساسى / فلسفة فرعى -تابع  ب

 الفرقة الدراسية في البرنامج : الرابعة                             الفصل الدراسي: األول -

 كود أو

 رقم المقرر

 اسم المقرر

 مقرر اختياري:

 )يختار الطالب مقررا واحداً(

 عدد الوحدات

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

Phi325 فلسفة الحضارة وحوار الحضارات  
4 - - 

Phi421 مشكالت الفكر العربى المعاصر  

 الفرقة الدراسية في البرنامج : الرابعة   الفصل الدراسي: الثاني -

 كود أو

 رقم المقرر
 عدد الوحدات اسم المقرر

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

 --------------                           -  

 

 اختياري  :فلسفة اساسى /اجتماع فرعى -تابع  ب

 الفرقة الدراسية في البرنامج : الرابعة                             الفصل الدراسي: األول -

 كود أو

 رقم المقرر

 اسم المقرر

 مقرر اختياري:

 )يختار الطالب مقررا واحداً(

 الوحداتعدد 

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

Phi415 4  نصوص فلسفية بلغة اجنبية - - 
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Phi416 الفكر المصرى الحديث  

Phi418 االستشراق الفلسفى  
 

Phi417 فلسفة الحداثة ومابعد الحداثة  

 الثانيالفرقة الدراسية في البرنامج : الرابعة   الفصل الدراسي:  -

 كود أو

 رقم المقرر
 عدد الوحدات اسم المقرر

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

 --------------                         

 

 

 

 

 -  

 

 محتويات المقررات  :   -5

 الفرقة األولى :الفصل الدراسى األول

 المحتويات اسم المقرر المقرركود أو رقم 

psy 111 علم النفس العام 

 مدخل إلى علم النفس/ االنتباه واإلدراك.1م

 التفكير. -التذكر -التعلم -الذكاء2م

 االنفعاالت. -الدافعية3م

 اإلحباط والصراع والحيل الدفاعية والشخصية.4م

soc111 مدخل إلى علم االجتماع 

 االجتماعمفهوم ومجاالت علم 1م

 رواد علم االجتماع األوائل2م

 المنهج في دراسة علم االجتماع3م

 نماذج وتطبيقات للدراسات االجتماعية4م

soc112 انثروبولوجيا اجتماعية 

 المفهوم والمجال. –األنثروبولوجيا 1م

 فروع العلم2م

 االنثروبولوجيا االجتماعية.3م

 البدايات النظرية.4م

 طبقا لفروع العلم.موضوعات مختارة 5م

 التغيرات االجتماعية والثقافية للمجتمعات.6م

phi 111 
 فلسفة يونانية ونصوصوها

 حتى أفالطون 

 نشأة الفلسفة اليونانية1م

 -أهم مدارس الفلسفة اليونانية المدرسة األيونية2م

 سقراط -السومطانية -الذرية -األيلية -الفيثاغورية3م

 السابقةأعالم المدارس 4م

phi 112 مدخل إلى الفلسفة 

 في إشكالية التعريف1م

 عالقة الفلسفة بالعلوم األخرى2م

 مبحث الوجود3م

 الفلسفة وقضاياه                          4م

 مبحث المعرفة5م

 مبحث القيم6م

 راجع استمارات توصيف المقررات
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 ماذج من الفلسفات عبر العصور7مجن7م

HD111 التربية وقضايا العصر 

 مفهومهاالتربية و 1م

 التربية و المؤسسات االجتماعية2م

 التربية و تنمية اإلنسان المصري3م

 التربية و التغيرات المعاصرة4م

 التربية وحقوق الطفل5م

 التربية ومشكالت الطفولة6م

 

 ( 6) (1مقرر ثقافى اختيارى)

 الثقافة العلمية

Curr111 

 –مفهومها وأسس التربية العلمية   –التربية العلمية 1م
   التربية العلمية .. منظور تاريخي

.  نظريات التعلم ذي المعنى: وتطبيقاتها في التربية 2م
 العلمية وتعليم وتعلم العلوم.

نظريات النمو المعرفي )جان بياجيه(: وتطبيقاتها   .3م
 في التربية العلمية وتعليم وتعلم العلوم.

أسس النظرية البنائية: وتطبيقاتها في التربية العلمية   .4م
 وتعليم وتعلم العلوم.

نظرية جيروم برونر: وتطبيقاتها في التربية العلمية   .5م
 وتعليم وتعلم العلوم.

نظرية التعلم الهرمي )روبرت جانييه(: وتطبيقاتها   .6م
 في التربية العلمية وتعليم وتعلم العلوم.

للتربية العلمية وتعلم العلوم و تعليمها وفق  امثلة \.7م
 آراء أوزبل و جوزيف نوفاك.

التربية العلمية وتعلم العلوم و تعليمها وفق  العالقة بين  .8م

 .آراء برونر

 التربية البيئية

Curr112 

 البيئة ومكوناتها1م

 التغير والتوازن البيئى2م

 بعض المشكالت البيئية3م

 التربية البيئيةأهمية 4م

 التربية البيئية ومناهج التعليم العام5م

 تعليم العلوم البيئية وتعلمها6م

 التربية االقتصادية

Curr15 

 مدخل إلى علم االقتصاد ، ومفهوم علم االقتصاد -1م

 أسس التفكير االقتصادي -2م

 النظم االقتصادية . -3م

 . التمييز بين أشكال سوق العمل.4م

 طبيعة الطلب والعرض.. 5م

 . التوازن السوقي وتكوين الثمن . 6م

 . طبيعة األسواق المالية والبورصات. 7م

                                                           
(، التفكيتتر Curr112التربيتتة البيئيتتة)(، Curr111يختتتار الطالتتب مقتتررا واحتتداص متتن المقتتررات التاليتتة :الثقافتتة العلميتتة)6

(، Psy(، تنميتة التفكيتر)Curr14(، تنميتة التتذوق والتربيتة الجماليتة)Curr113(،  اتربيتة الصتحية)Philالفلسفى والعلمتى)

 (، العولمة والخصوصية الثقافية، الفنون الشعبية فى مصر والعالم.Curr)(15(، التربية االقتصاديةTcالتربية االعالمية)
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 أنواع أدوات األسواق المالية . -8م

تأثير المتغيرات االقتصادية على أسواق األوراق  -9م

 المالية 

 األزمة المالية العالمية  -10م 

ارية البنوك التج –خصائص الجهاز المصرفي  -11م 

 والمتخصصة والبنك المركزي 

 االتجاهات  العالمية الحديثة للعمل المصرفي    -12م 

 التفكير الفلسفى والعملى

Phil 

 مفهوم التفكير.1م

 معنى التفكير الفلسفى.2م

 مهارات التفكير الفلسفى.3م

 معنى التفكير العلمى.4م

 مهارات التفكير العلمى.5م

 تطبيقات تربوية.6م

 

 التربية الصحية

Curr113 

 الصحة و المرض 1م

 المناعة و التطعيمات  2م

 بعض األمراض المعدية 3م

 بعض المشكالت الصحية المعاصرة4م

 األسعافات األولية5م

تنمية التذوق الفنى والتربية 

 الجمالية

Curr14 

مفهتتوم التتتذوق الفنتتي، والنقتتد الفنتتي، والفتترق بينهمتتا،  1م

 وأهميتهما.

 الصلة بين ممارسة الفن، وتذوقه . 2م

 المنظور الجمالي في الفن )التربية الجمالية(. 3م

 مفهوم االبتكار، واإلبداع في الفن. 4م

 أبعاد التذوق الفني. 5م

 دور التذوق في تنمية الثقافة الفنية والتربية الجمالية. 6م

أثتتتر التتتتذوق الفنتتتي علتتتى الستتتلوك الفتتتردي ، وعلتتتى  7م

 االجتماعي.السلوك 

 موقف المتذوق واتجاهاته نحو العمل الفني. 8م 

أطتتتر التتتتذوق الفنتتتي وحتتتدوده ، قتتتراءة العمتتتل الفنتتتي  9م

 وتحليله.

مقومتتتات العمتتتل الفنتتتي البنائيتتتة )الشتتتكلية( والكليتتتة  10م

 )التكوين(.

أثتر البيئتة الجغرافيتة والمصتطنعة والخبترات الفنيتتة  11م

 والثقافة على التذوق الفني.

 تراث الفني والتذوق .ال 12م

االتجاهات واألساليب الفنية من الفنون البدائية حتتى  13م

 الفنون المعاصرة ودوافع ظهورها.

 تطبيقات معاصة للتذوق والتربية الجمالية 14م

 تنمية التفكير

Psy 

 مفهوم التفكير.1م

 مهارات التفكير.2م
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 مستويات التفكير.3م

 نظريات تنمية التفكير.4م

 تنمية التفكير ..كيف؟5م

 التربية االعالمية

Tc 

 مصطلحات التربية اإلعالمية1م

 أهداف التربية اإلعالمية 2م

 اإلنساني عملية االتصال3م

 عناصر عملية االتصال وأهميته4م

 أشكال االتصال ومستوياته5م

 .أنواع وسائل اإلعالم6م

 .وظائف وسائل اإلعالم7م

 اإلعالم.سلبيات وسائل 8م

 زالتربية اإلعالمية في المدرسة9م

A111 اللغة العربية 

 صرف(. –دراسة القواعد اللغوية)نحو 1م

 نصوص أدبية نثرية )نماذج وتحليل(.2م

 نصوص أدبية شعرية)نماذج وتحليل(.3م

 األخطاء اللغوية الشائعة.4م

Phi113 

 

 )مقرر اختيارى واحد(

 نظرية المعرفة

 النظرية فى دراسة النظم االجتماعية.االتجاهات 1م

 األدوات التكنولوجية لجمع البيانات.2م

أهم البحوث الميدانية لمعرفة المعوقات التى تقف دون 3م

 أن يقوم النظام بأداء دوره.

 التراث االجتماعى فى دراسة النظم.4م

Phi114 مصادر فلسفية 

 أهمية المصادر الفلسفية1م

 المصادر الفلسفيةالتعرف على منهج 2م

 مقال عملي لتطبيق المنهج3م

 التعرف على مؤلف أثولوجيا الحقيقي4م

Phi115 
نصوص من التراث 

 الفلسفى العربى

 قصة المقابلة بين ابن رشد وابن عربى1م

المنهج العربى عند بن رشد والمنهج الصوفى عند بن 2م

 عربى

 قصة حى بن يقطان البن طفيل3م

فلسفية تكشف توصل العقل إلى باهلل عن قصة رمزية 4م

 طريق التأمل.

 الفرقة األولى : الفصل الدراسى الثانى

 المحتويات اسم المقرر كود أو رقم المقرر

soc121 احصاء اجتماعى 

 النظم االجتماعية للمجتمع.1م

 لمداخل النظرية لدراسة النظم.2مددا2م

 إجراء البحوث الميدانية.3م

 االجتماعى فى دراسة النظم.التراث 4م

 استخدام االدوات التكنولوجية لجمع البيانات.5م

Psy313  مدخل إلى علم النفس
 تعريف علم النفس الشخصية.1م
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 موضوعاته.2م الشخصية

 اهتماماته.3م

 مكونات بناء الشخصية اإلنسانية.4م

 نظريات  بناء الشخصية.5م

phi122 الفكر الشرقى القديم 

 الصيني القديمالفكر 1م

 الفكر الهندي القديم2م

 الفكر البابلي القديم3م

phi123 مدخل إلى الفلسفة االسالمية 

 الحياة الفكرية و الدينية وتطور قبل اإلسالم1م

 عالقة الفكر اإلسالمي بالديانات السماوية2م

 موقف العرب من الفلسفات القديمة3م

 اإلسالميةدور الترجمة في نشأة الفلسفة 4م

 الفلسفة اإلسالمية بين الرفض و القبول5م

 العالقة بين فروع الفلسفة اإلسالمية6م

 مشكلة التوفيق بين الفلسفة و الدين7م

ED121 المعلم ومهنة التعليم 

 مهنية التعليم وتطورها 1م 

 التحديات التي تواجه مهنة التعليم في مصر  2م 

 التعليمإعداد المعلم لمهنة    3م 

 أخالقيات مهنة التعليم  4م 

 التنمية المهنية للمعلم  5م 

 أدوار المعلم المعاصر  6م 

 محاكمة مهنة التعليم  7م 

Eng121 اللغة االنجليزية 

1. Writing Skill: Planning, writing, and 

revising a paragraph. 

2. Grammar: Focus on the sentence level 

and its different types, the passive, 

relative clauses and phrases. 

3. Reading: a variety topics related to 

students’ field. 

4. Vocabulary: a variety of specific terms 

related to students’ field.. 

Men.H.121 علم نفس النمو 

 علم نفس النمو.1م

 محددات نظريات النمو.2م

 مرحلة ما قبل الوالدة.3م

 مراحل نموالجنين والعوامل المؤثرة فية.4م

 مرحلة الطفولة المبكرة.5م

 مرحلة الطفولة المتأخرة.6م

 مراهقة.ال7م

Soc123 

 مقرر اختياري:

 )يختار الطالب مقررا واحداً(

التراث الشعبى للمجتمع 

 المصرى

 مفهوم الفلكلور الشعبى.1م

 الفولكلور.عناصر 2م

 عناصر التراث الشعبى المختلفة.3م

Soc124 نصوص اجتماعية بلغة اجنبية 
 التعرف بأخر المفاهيم1م

 التعرف بأخر المصطلحات2م
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 التعرف والتحليل والفهم للقضايا3م

 الترجمات والتعبير عن المشكالت4م

 الفرقة الثانية : الفصل الدراسى األول

 المحتويات المقرراسم  كود أو رقم المقرر

soc211 الخدمة االجتماعية 

 مفهوم الخدمة األجتماعية1م

 مجاالت الخدمة األجتماعية2م

 نشأة الخدمة األجتماعية 3م

 المناهج و األدوات4م

soc212 علم االجتماع العائلى 

 نماذج من دراسات عن األسرة1م

 الوظيفة –المفهوم  –التعريف  –األسرة 2م

 االتجاهات النظرية ودراسة األسرة3م

 األسرة في النظام العالمي ونظم الزواج تاريخياً 4م

لمشكالت األسرية وعالقتها بالظروف ال5م5

 التغير في بناء ووظائف األسرة -المختلفة

المناهج المستخدمة في دراسة المشكالت 6م

 األسرية

phi211 الفلسفة اليونانية أرسطو وما بعده 

 علم الفلسفة وتطوره.تاريخ 1م

 تعريف الفلسفة اليونانية.2م

 مبادىء ومفاهيم الفلسفة اليونانية.3م

 مباحث الفلسفة.4م

phi212 المنطق الصورى 

 تعريف المنطق1م

 أهمية دراسة المنطق2م

 الحدود المنطقية و أنواعها3م

 نظرية القياس4م

 حقوق اإلنسان 

 تعريفات حقوق اإلنسان1م

 اإلنسان في الديانات المختلفةحقوق 2م

 حقوق اإلنسان في التنظيم الدولي3م

 حقوق اإلنسان في التنظيم اإلقليمي4م

 حقوق اإلنسان محلياً 5م

 مصادر حقوق اإلنسان6م

 آليات حقوق اإلنسان7م
 حقوق الطفل والمرأة8م

 مهنة التعليم وأخالقيات المهنة9م

Curr211 
 مهارات تدريس وتدريس

 (1مصغر) 

مفهوم التربية والتعليم والتدريس مفهوم  1م 

 األهداف السلوكية 

األهداف السلوكية ، أنواعها ومستوياتها  2م.

 وشروط الهدف الجيد 

مفهوم مهارات التدريس ، وطريقة التدريس ،  3م.
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وأنواع طرق التدريس ، ومميزات وعيوب كل 

وأهدافه طريقة، والتعلم النشط مفهومه ، وأهميته 

 ودور المعلم والمتعلم في التعلم النشط

مفهوم الوسائل التعليم  والتعلم، أهمية الوسائل  4م.

وأنواعها وأهميتها وشروط اختيارها ، وقواعد 

 استخدامها .

مفهوم إدارة بيئة التعليم والتعلم ، أنواع اإلدارة  5م.

وأهمية اإلدارة والقواعد المنظمة لبيئة التعليم 

، ودور المعلم والمتعلم في تنظيم بيئة والتعلم 

 التعليم والتعلم وتهيئتها وإدارتها بشكل جيد 

مفهوم التعزيز وأنواعه وأهميته ، والشروط  6م.

 الواجب اتباعها في عملية التعزيز

مفهوم القياس والتقييم والتقويم، أنواع التقويم  7م. 

وأساليبه مفهوم األسئلة االختبارية وأنواعها، 

 اتها وعيوبها، وشروط الورقة االختباريةمميز

 مهارات مرتبطة بتدريس مادة التخصص.

Curr412 المناهج 

 تطور مفهوم المنهج1م

 أسس بناء المنهج  2م

 العوامل المؤثرة في المنهج بالمرحلة الثانوية  3م

 عناصر المنهج  4م

 أنواع من المناهج  وتنظيماتها.

Psy211  (1التعلم)سيكولوجية 

جهود  -مفهوم عملية التعلم: التعلم والنضج1م

 العرب في مجال التعليم والتعلم العلماءعض مب2م

الشروط األساسية للتعلم الجيد: النضج : تعريفه 3م

 ، والعالقة التي تحكم النضج بعملية التعلم

الدافعية : تعريفها ، وأنواعها ، وأهميتها في 4م

 عملية التعلم.

لممارسة: تعريفها ، وأنواعها ، وأهميتها في 5ما

 عملية التعلم.

تعريفاتها ،واهميتها  اإلحساس واالنتباه واإلدراك:

 في عملية التعلم

لعوامل المؤثرة في كل من االنتباه واإلدراك ، 6ما

 وكيفية حدوث االدراك.

التذكر والنسيان: مفهوم الذاكرة، ، ومداها، 7م
 وطرق تحسينها .وأنواعها،  قياسها ، 

 معالجة المعلومات بالذاكرة البشرية8م

 عملية التفكير: صور وأشكال التفكير المختلفة.9م

معوقات التفكير ، واساليب تحسين وتنمية 10م
 التفكير.

الذكاء: تعريفات الذكاء ، أمثلة لنظريات 11م
 القدرات العقلية األولية..(. -الذكاء)العاملين12م

Phi213 
 ي:مقرر اختيار

 )يختار الطالب مقررا واحداً(

 تعريف الفلسفة السياسية ومناهجها1م

 السوقسطانية -أرسطو–أفالطون 2م
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 فلسفة سياسية وسطية
 الفارابي ابن خلدون–توما ألكويني –أوغسطين 3م

Phi214 فلسفة البيئة 

 تعريفة فلسفة البيئة.4م

 عالقة الفليسفة بالقضايا البيئية.5م

 الفلسفة فى حماية البيئة.دور 6م

Phi215 فلسفة الفن المعاصر 

 ماهية الفن1م

 الفن واألخالق2م

 الفن والدين3م

 الفن والمجتمع4م

Phi216 فلسفة األخالق 

 األخالق طبيعتها وخصائصها1م

 األخالق مجاالتها وموضوعاتها2م

 الفكر األخالقي في العصر الهليني3م

 الهلينتيالفكر األخالقي العصر 4م

 األخالق في العصر الحديث5م

 الفرقة الثانية : الفصل الدراسى الثانى

 المحتويات اسم المقرر كود أو رقم المقرر

soc221 علم االجتماع الصناعى المفهوم1م • علم االجتماع الصناعى 

 تطور ونشأة علم االجتماع الصناعى2م •

soc222 علم االجتماع الريفى 

 االجتماع الريفي المفهوم والتطورعلم 1م

 أوضاع الفقراء في الريف المصري2م

 التميزات الريفية الحضرية3م

التغيرات في الريف نماذج من دراسات على 4م

 المجتمع الريفي

phi221 فلسفة العصور الوسطى الغربية 

 طبيعة التفكير في العصور الوسطى1م

 الوسطىالعقل و اإليمان عند مفكري العصور 2م

 ) هللا والعالم(3م

 النفس و األخالق.4م

phi222 )فلسفة اسالمية)علم الكالم 

 تعريف علم ا لكالم وعوامل نشأة1م

 فرقة الخوارج2م

 فرقة الشيعة اإلثنا عشرية3م

 فرقة المعتزلة4م

 فرقة األشاعرة5م

 فرقة الماتريدية6م

 مشكلة اإلمامة عند بن خلدون7م

 خلدوناإلنسان في فكر بن 8م

Curr221 
مهارات تدريس وتدريس 

 (2مصغر)

 -مهارة طر  األسئلة -التعزيز -إثارة الدافعية

مهارة تصميم األنشطة  -مهارة إدارة بيئة العلم

 -مهارة تنويع التدريس -العلمية الصفية والالصفية

 -مهارة التعامل مع المستقوين داخل حجرة الصف
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 التقويم. -الغلق

(TC) ( 1تكنولوجيا تعليم) 

تصنيف الوسائط التعليمية تبعاً  -نظرية االتصال

العالقة بين تكنولوجيا  -ألبعاد المواقف التعليمية

األسس العامة عند  -التعليم والتعلم ومدخل النظم

تصنيف  -احتيار واستخدام الوسائط المناسبة

 -األجهزة التعليمية -الوسائط وفق مخروط الخبرة

 –ر واإلنترنت في العملية التعليمية دور الكمبيوت

 الوسائط التعليمية المتعددة والتفاعلية.

Psy222 ( 2سيكولوجية التعلم) 

معنى المنظومات التربوي ) تعريفها / دور  •
 األهداف في المنظومة التربوية(

 مستويات األهداف التربوية و تصنيفاتها •

 طبيعة عملية التعلم )  قياس التعلم( •

 طبيعة عملية التعلم )  منحنيات التعلم(.   4 •
o : نظريات التعلم االرتباطية 
 نظرية التعلم بالمحاولة و الخطأ   - 1 •
التعلم  - 2نظريات التعلم االرتباطية :  -

 الشرطى الكالسيكى 
نظرية التعلم  – 3:  نظريات التعلم االرتباطية -

 الشرطى اإلجرائي
 نظرية – 1نظريات التعلم المعرفية :  – 6 •

 جان بياجيه 
نظرية التعلم  – 2نظريات التعلم المعرفية :  -

 باالستبصار 
نظرية التعلم  – 3نظريات التعلم المعرفية : -

 ذو المعنى ألوزوبل 
نظرية التعلم  – 4نظريات التعلم المعرفية :  -

 باالستكشاف لبرونر 
 نظريات التعلم االجتماعي : - 7 •
 التعلم بالمالحظة لباندورا  – 1 ▪

Soc325 
 )مقرر اختيار واحد(

 مشكالت اجتماعية

 مفهوم المشكلة االجتماعية فى المجتمع المحلى. •

 مشكالت المجتمع المصرى. •

-نماذج لمشكالت المجتمع المصرى) البطالة •

 االدمان( -التسرب من التعليم -الفقر

Soc326 الديمقراطية وحقوق االنسان 

 مفهوم حقوق االنسان  •

 االنسان وواجباتةانواع حقوق  •

 آليات واجهزة حماية حقوق االنسان •

 الفرقة الثالثة اجتماع أساسى/فلسفة فرعى : الفصل الدراسى األول

 المحتويات اسم المقرر كود أو رقم المقرر

Soc311 نظريات معاصرة فى علم االجتماع 

النظرية المعاصرة وأنماطها ومستوياتها  •

 ومداخلها

 والنسقنظرية الفعل  •

 نظرية القوة •

 نظرية التبعية •

 نماذج تطبيقية •

Soc312 علم االجتماع االعالمى 

 مفهوم قضايا الدراما التلفزيوينة والمجتمع. •

 الدراما والتنشئة االجتماعية. •

مسلسالت وأفالم العنف وأنعكاسها على  •
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 المجتمع.

بعض الروايات السلبية وأثرها على الوعى  •

 المجتمعى

Soc313  المجتمع ونظمهبناء 

النظم االجتماعية واالتجاهات النظرية التي  •

 تفسرها.

 على النظم الثقافية. •

 كل نظام اجتماعي. •

 النظم البسيطة والمعقدة. •

 الدور الوظيفي لكل نظام. •

Soc314 علم االجتماع الثقافى 

 مفهوم الثقافة والمفاهيم المرتبطة. •

 التنمية الثقافية. •

 ثقافة المعلومات. •

 االتصال والتنمية الثقافية.وسائل  •

Cuur311 ( 1طرق تدريس عامة) 

 طرق التدريس العامة :

 طريقة المحاضرة . -

 طريقة المناقشة . -

 طريقة حل المشكالت . -

 طريقة االكتشاف . -

 طريقة االسئلة  . -

 طريقة التعلم التعاونى .  -

 طريقة العمل في مجموعات صغيرة . -

 طريقة البيان العملي . -

 المدخل التكنولوجى .طريقة  -

 طريقة االستقصاء . -

 طريقة العصف الذهنى . -

 طريقة الخرائط المعرفية . -

 طريقة العروض العملية . -
 الطرق المرتبطة بالتخصص الدقيق 2م

TC 312 

 تكنولوجيا تعليم التخصص

 (2) 

 

 التمهيد وتحديد أهداف المقرر وطرق التقويم •
الخاصة المفاهيم األساسية والمصطلحات  •

 بالمستحدثات التكنولوجية.
استخدام مراكز مصادر التعلم في العملية  •

 التعليمية.
 .ساسيات التعامل مع األجهزة التعليميةأ •
 .تكنولوجيا أجهزة العروض •
مقدمة في تطبيقات الكمبيوتر والشبكات في  •

 .التعليم
تصميم برامج العروض التقدمية التعليمية  •

 .وإنتاجها
عليمية القائمة علي شبكة االستراتيجيات الت •

 االنترنت.
بالتطبيقات التعليمية للجيل الثاني للويب    •

2.00Web  

Curr313 حاسب ألي في التخصص 
مكونات  –تعريف الحاسب اآللي  1م  •

 الحاسب 
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 أسباب استخدام الحاسوب في التعليم 2م •

أدوار الكمبيوترالوظيفية في العملية  3م  •

 التعليمية 

مجاالت استخدام الكمبيوتر كمساعد في  4م  •

 العملية التعليمية

 -مميزات استخدام الحاسوب في التعليم 5م  •

 عيوب الحاسوب التعليمي

إرشادات يجب اتباعها عند التعليم بمساعدة  •

 الحاسوب

 رؤى مستقبلية الستخدام الحاسوب 6م  •

 تالتعليم وشبكة اإلنترن 7م  •

 مميزات استخدام المدخل التقنيفي تعليم •

تطبيقات الحاسوب في مادة ...... )حسب  •
 التخصص(

Soc315 
 )مقرر اختيارى واحد(

 نصوص اجتماعية بلغة اجنبية

 التعرف بأخر المفاهيم •

 التعرف بأخر المصطلحات •

 التعرف والتحليل والفهم للقضايا •

 والتعبير عن المشكالتالترجمات  •

Poi311 عالقات دولية 

 نظرية العالقات الدولية. •

 العالقات السياسية بين الدول. •

 العالقات االقتصادية بين الدول. •

 العالقات الثقافية بين الدول •

 الفرقة الثالثة اجتماع أساسى/فلسفة فرعى : الفصل الدراسى الثانى

 المحتويات اسم المقرر كود أو رقم المقرر

Soc321 سكان وتنظيم اسرة 

 نشأة العلم وتاريخه  •

 عالقة علم السكان بالعلوم األخرى •

 توزيع السكان. •

 الموارد الطبيعية. •

 دراسات ميدانية –المشكالت السكانية  •

 األسرة والمجتمع. •

Soc322 علم االجتماع الجنائى 

 مدخل علم االجتماع الجنائي  •

 العصرالتعرف على بعض جرائم  •

 نظريات علم •

Soc323 علم االجتماع الحضرى 

 النظريات والمفاهيم •

 نظريات نمو المدينة •

 المشكالت التي تعاني منها المدينة •

 مقترحات لحل مشكالت المدينة •

Soc324 علم اجتماع المعرفة 

 مفهوم االيدولوجيا.

 العولمة الثقافية.

 االيدولوجيا والنظرية االجتماعية.

 البنيوية ومابعد البنيوية.النظرية 
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Ed321 الفكر التربوي وتطبيقاته التعليمية 

أهمية دراسة تطور الفكر التربوي وتطبيقاته   1م 
 التعليمية .

 فلسفة األهداف التربوية . 2م 

 فلسفة التدريس وأخالقياته  3م 

 فلسفة التقويم والعقاب  4م 

 فلسفة تشعيب التعليم وتنظيمه  5م 

 

 ( 2مقرر ثقافى اختيارى)

(7 ) 

 تقويم المنهج

 مفهوم تقويم المنهج. •

 دواعى تقويم المنهج . •

 وظائف تقويم المنهج . •

 خصائص تقويم المنهج . •

 جوانب ) مجاالت( تقويم المنهج . •

 معايير تقويم عناصر المنهج . •

 خطوات تقويم المنهج. •

 نماذج تقويم المنهج . •

 مشكالت تقويم المنهج. •

 التقويم .أنواع  •

 أساليب ووسائل التقويم التقويم  •

 المصادر المستعان بها فى تقويم المنهج . •

 دور المعلم فى تقويم المنهج  •

 تخطيط وتطوير المناهج

 مفهوم تطوير المنهج. •

 دواعى تطوير المنهج. •

 أسس تطوير المنهج. •

 أساليب تطوير المنهج. •

 خطوات تطوير المنهج. •

 معوقات التطوير. •

 تدريس المفاهيم

 مدلول المفهوم العلمي ، وعناصره . – 1م •

 أهمية المفاهيم العلمية وأنواعها . -2م •

 مفهوم المهارات العلمية ، أنواعها . -3م •

 مستويات اكتساب المفاهيم. -4م •

من  تحليل المفاهيم المتنوعة إلى مكوناتها -5م •

 خالل مقررات التعليم العام

نظريات تعليم وتعلم المفاهيم والمفسرة  -6م •

  -أوزبل  -جانيه –برونر  –لتعلمها ) بياجيه 

 وفيجوتسكى (  –لندال  –ريجليوس 

                                                           
(، المدرستتتتة Ed322ختتتتتار الطالتتتتب مقتتتتررا واحتتتتداص متتتتن المقتتتتررات التاليتتتتة :تعلتتتتيم الكبتتتتار أصتتتتوله ومناهجتتتتة)ي7

(، Men.H.222(، علتتم التتنفس االجتمتتاعى)Ed221(، االشتتراف التربتتوى)Ed222(، التربيتتة الدوليتتة)Ed222والمجتمتتع)

(، تتتدريس Currويم المتتنهج)(، تقتتMen.H.224(، ستتيكولوجية الشخصتتية)Men.H,224ستتيكولوجية الموهبتتة والتفتتوق)

 (.Tc(، التكنولوجيا فى التعليم)Curr( ، تخطيط المناهج وتطويرها)Currالمفاهيم)
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 أنشطة علمية  تسهم في تنمية المفاهيم   -7م •

 كيفية تدريس المفهوم وإكساب المهارات  -8م •

 طرق تقويم تعلم المفاهيم -9م •

 تكوين المفاهيم , تنمية المفاهيم -10م  •

المفاهيم األساسية  المستخدمة في  -11م •

العملية العلمية )المالحظة،المقارنة،التصنيف، 

القياس،االتصال،التجريب،الربط، 

 ( 0000االستنتاج،والتطبيق

تصميم وحده تعليمية يقوم فيها الطالب  -12م  •

 بتعليم وتعلم المفاهيم

 االجتماعىعلم النفس 

علم النفس االجتماعي ، التاريخ والنشأة ،  •
 األهمية ، عالقته بالعلوم األخرى .

 مناهج البحث في علم النفس االجتماعي . •
 التنشئة االجتماعية . •
 االتجاهات ، اكتسابها ، تغييرها . •
التفاعل االجتماعي ، التعصب ، التسامح ،  •

 المسئولية االجتماعية .

 القيادة •

Men.H.321 
سيكولوجية ذوي االحتياجات 

 الخاصة وتعليمهم

مفهوم ذوى االحتياجات الخاصة وخصائصهم  •

– أسباب اإلعاقة وأنواعها -وتصنيفهم وتشخيصهم

طرق تعليم ذوي االحتياجات الخاصة:التعلم 

التعاونى وشروط استخدامه مع الطالب ذوى 

العصف الذهنى وشروط  -االحتياجات الخاصة 

 -مع الطالب ذوى االحتياجات الخاصة استخدامه 

الحوار وشروط استخدامه مع الطالب ذوى 

استخدام االنشطة المصاحبة -االحتياجات الخاصة 

فى التدريس لذوى االحتياجات الخاصة خرائط 

المفاهيم , منظمات المقدمة , االمثلة الشارحة، 

 تقويم تعلم ذوي االحتياجات الخاصة.

Curr321  الكبارطرق تعليم 

 مفاهيم ومصطلحات. •

 العوائق البشرية فى تعليم الكبار. •

 مناهج تعلليم الكبار. •

 التخطيط لبرامج تعليم الكبار. •

 وسائل تعليم الكبار. •

 

 الفرقة الثالثة :فلسفة أساسى/اجتماعى فرعى : الفصل الدراسى األول

 المحتويات اسم المقرر كود أو رقم المقرر

phi311  الحديثالمنطق 

 مقدمة للتعرف بالمنطق الرمزي •

 وأهدافه وعوامل نشأته •

 ومنهجه وفروعه ومميزاته •

 نظرية حساب القضايا •

 نظرية حساب والالت القضايا •

 نظرية حساب الفيئات •

 نظرية حساب العالقات •

 عالقة الرياضيات بالمنطق •
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 العالقات المنطقية. •

 نظرية الترتيب •

Phi312 
المشرق فلفسة اسالمية فالسفة 

 والمعرب

 أصل التصوف •

بيان أهدافه و التركيز على التصوف عامة و  •

 الفلسفى خاصة.

 فالسفة المشرق العربى. •

 شخصيات نماذج تطبيقية. •

Phi313 
 الفكر الفلسفى المعاصر آسيا 

 وأفريقيا

 الفكر الصينى. •

 الفكر الهندى. •

 الفكر االفريقى. •

Phi314 فلسفة األخالق 

 طبيعتها وخصائصهااألخالق  •

 األخالق مجاالتها وموضوعاتها •

 الفكر األخالقي في العصر الهليني •

 الفكر األخالقي العصر الهلينتي •

 األخالق في العصر الحديث •

Cuur311 ( 1طرق تدريس عامة) 

 طرق التدريس العامة :

 طريقة المحاضرة . -

 طريقة المناقشة . -

 طريقة حل المشكالت . -

 طريقة االكتشاف . -

 طريقة االسئلة  . -

 طريقة التعلم التعاونى .  -

 طريقة العمل في مجموعات صغيرة . -

 طريقة البيان العملي . -

 طريقة المدخل التكنولوجى . -

 طريقة االستقصاء . -

 طريقة العصف الذهنى . -

 طريقة الخرائط المعرفية . -

 طريقة العروض العملية . -
 الطرق المرتبطة بالتخصص الدقيق 2م

TC 312 (2تكنولوجيا تعليم التخصص( ) 

 التمهيد وتحديد أهداف المقرر وطرق التقويم •
المفاهيم األساسية والمصطلحات الخاصة  •

 بالمستحدثات التكنولوجية.
استخدام مراكز مصادر التعلم في العملية  •

 التعليمية.
 .ساسيات التعامل مع األجهزة التعليميةأ •
 .تكنولوجيا أجهزة العروض •
ت الكمبيوتر والشبكات في مقدمة في تطبيقا •

 .التعليم
تصميم برامج العروض التقدمية التعليمية  •

 .وإنتاجها
االستراتيجيات التعليمية القائمة علي شبكة  •

 االنترنت.

بالتطبيقات التعليمية للجيل الثاني للويب    •
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2.00Web  

Curr313 حاسب ألي في التخصص 

مكونات  –تعريف الحاسب اآللي  1م  •

 الحاسب 

 أسباب استخدام الحاسوب في التعليم 2م •

أدوار الكمبيوترالوظيفية في العملية  3م  •

 التعليمية 

مجاالت استخدام الكمبيوتر كمساعد في  4م  •

 العملية التعليمية

 -مميزات استخدام الحاسوب في التعليم 5م  •

 عيوب الحاسوب التعليمي

اتباعها عند التعليم بمساعدة إرشادات يجب  •

 الحاسوب

 رؤى مستقبلية الستخدام الحاسوب 6م  •

 تالتعليم وشبكة اإلنترن 7م  •

 مميزات استخدام المدخل التقنيفي تعليم •

تطبيقات الحاسوب في مادة ...... )حسب  •
 التخصصص(

Phi315 
 )مقرر اختيارى واحد(

 تاريخ العلوم عند العرب

 العلوم عند العربمدخل إلى تاريخ  •

 تأثر العرب في العلوم •

 الحسن أبن الهيثم و علم الضوء •

 الطب في المشرق اإلسالمي •

 الطب فى الغرب اإلسالمي •

 علم الحيل ) المكانيكا ( •

 علم البيطرة ) الحيوان ( •

Phi316 نصوص فلسفية بلغة أجنبية 
 أفكار أخرت بالبشرية •

 أفكار ساعدت البشرية •

Phi317  العربى المعاصر والحديثالفكر 

مقدمة عن الفلسفة المعاصرة وخصائصها  •

 وتياراتها

 جون ديوي + برتراندرسل •

 سارتر + هابرماس •

 الفرقة الثالثة :فلسفة أساسى/اجتماعى فرعى : الفصل الدراسى الثانى

 المحتويات اسم المقرر كود أو رقم المقرر

Phi321 مناهج بحث علمى 

 القياس عن أرسطو. •

 االستدالل نوعية. •

 االستقراء واالستنباط. •

Phi322 علم الجمال 

 نشأةعلم الجمال •

 تطور علم الجمال •

 التجربة الجمالية •

 القيمة الجمالية •

Phi323 18، 17فلسفة حديثة ق 

 فلسفة عصر النهضة •

 المذهب العقلي عند ديكارت •

 اسبينوزا •

 ليبنيز •
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 فرنسيس بيكون •

 المذهب التجريبي عند هيوم •

 المذهب النقدي عند كانط •

Phi324 فلسفة سياسية حديثة وحقوق االنسان 

 أهم مالمح الفلسفة السياسية الحديثة •

 فلسفة توماس هوبز السياسية •

 فلسفة جون لوك السياسية •

 فلسفة يونسكو السياسية •

 فلسفة جان جاك و ارسطو السياسية •

 في هذه الفلسفات على الواقع السياسي •

Ed321  التربوي وتطبيقاته التعليميةالفكر 

أهمية دراسة تطور الفكر التربوي وتطبيقاته   1م 
 التعليمية .

 فلسفة األهداف التربوية . 2م 

 فلسفة التدريس وأخالقياته  3م 

 فلسفة التقويم والعقاب  4م 
 فلسفة تشعيب التعليم وتنظيمه  5م 

 
 ( 8) (2مقرر ثقافى اختيارى)

 تقويم المنهج

 مفهوم تقويم المنهج. •

 دواعى تقويم المنهج . •

 وظائف تقويم المنهج . •

 خصائص تقويم المنهج . •

 جوانب ) مجاالت( تقويم المنهج . •

 معايير تقويم عناصر المنهج . •

 خطوات تقويم المنهج. •

 نماذج تقويم المنهج . •

 مشكالت تقويم المنهج. •

 أنواع التقويم . •

 أساليب ووسائل التقويم التقويم  •

 المصادر المستعان بها فى تقويم المنهج . •

 دور المعلم فى تقويم المنهج

Men.H.321 تخطيط وتطوير المناهج 

 مفهوم تطوير المنهج. •

 دواعى تطوير المنهج. •

 أسس تطوير المنهج. •

 أساليب تطوير المنهج. •

 خطوات تطوير المنهج. •

                                                           
(، المدرستتتتة Ed322يختتتتتار الطالتتتتب مقتتتتررا واحتتتتداص متتتتن المقتتتتررات التاليتتتتة :تعلتتتتيم الكبتتتتار أصتتتتوله ومناهجتتتتة)8

(، Men.H.222(، علتتم التتنفس االجتمتتاعى)Ed221(، االشتتراف التربتتوى)Ed222(، التربيتتة الدوليتتة)Ed222والمجتمتتع)

(، تتتدريس Curr(، تقتتويم المتتنهج)Men.H.224(، ستتيكولوجية الشخصتتية)Men.H,224ستتيكولوجية الموهبتتة والتفتتوق)

 (.Tc(، التكنولوجيا فى التعليم)Curr( ، تخطيط المناهج وتطويرها)Currالمفاهيم)
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 معوقات التطوير. •

Curr321 تدريس المفاهيم 

 مدلول المفهوم العلمي ، وعناصره . – 1م •

 أهمية المفاهيم العلمية وأنواعها . -2م •

 مفهوم المهارات العلمية ، أنواعها . -3م •

 مستويات اكتساب المفاهيم. -4م •

من  تحليل المفاهيم المتنوعة إلى مكوناتها -5م •

 خالل مقررات التعليم العام

نظريات تعليم وتعلم المفاهيم والمفسرة  -6م •

  -أوزبل  -جانيه –برونر  –لتعلمها ) بياجيه 

 وفيجوتسكى (  –لندال  –ريجليوس 

 أنشطة علمية  تسهم في تنمية المفاهيم   -7م •

 كيفية تدريس المفهوم وإكساب المهارات  -8م •

 طرق تقويم تعلم المفاهيم -9م •

 تكوين المفاهيم , تنمية المفاهيم -10م  •

المفاهيم األساسية  المستخدمة في  -11م •

العملية العلمية )المالحظة،المقارنة،التصنيف، 

القياس،االتصال،التجريب،الربط، 

 ( 0000االستنتاج،والتطبيق

تصميم وحده تعليمية يقوم فيها الطالب  -12م  •

 بتعليم وتعلم المفاهيم

Phi325 علم النفس االجتماعى 

التاريخ والنشأة ، علم النفس االجتماعي ،  •
 األهمية ، عالقته بالعلوم األخرى .

 مناهج البحث في علم النفس االجتماعي . •
 التنشئة االجتماعية . •
 االتجاهات ، اكتسابها ، تغييرها . •
التفاعل االجتماعي ، التعصب ، التسامح ،  •

 المسئولية االجتماعية .

 القيادة •

Phi326 فلسفة الثقافة 

 الثقافة.تعريف  •

 مكونات الثقافة. •

 االبعاد الفلسفية للثقافة. •

 مقومات الثقافة. •

Phi327 فلسفة الدين 

 التجربة الدينية •

 مفاهيم فلسفية دينية •

 لغة الدين •

Phi328 فالسفة المغرب العربى 

 حركة الفكر في المغرب •

 هللا و اإلنسان عند ابن السيد البطليموس •

 ابن باجة و تدبير المتوحد •

 ابن يقطان و ابن طفيلصره  •

 ابن رشد •

Phi329 نصوص فلسفية بلغة اجنبية 

• Introduction 

• 8 ices of j. lock 

 اختيار نصوص فلسفية أخرى •

 الفرقة الرابعة :اجتماعى أساسى/فلسفة فرعى الفصل الدراسى األول
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 المحتويات اسم المقرر كود أو رقم المقرر

Soc411 علم االجتماع السياسى 

 التعريف بعلم االجتماع السياسي •

 النشأة و التطور •

 موضوعات علم االجتماع السياسي تطبيقياً  •

Soc412 انثروبولوجيا التنمية 

 المفهوم والمجال –األنثروبولوجيا  •

 فروع العلم •

 األنثروبولوجيا االجتماعية •

 البدايات النظرية •

 موضوعات مختارة طبقاً لفروع العلم •

 االجتماعية والثقافية للمجتمعاتالتغيرات  •

Soc413 نصوص اجتماعية بلغة اجنبية 

 موضوعات للفهم •

 موضوعات علمية للتعبير و اإلنشاء •

 موضوعات للترجمة •

 تدريبات علمية •

Soc414 مناهج بحث اجتماعى 

 التعريف بمناهج البحث •

التطور التاريخي و المعرفي بمناهج البحث  •

 االجتماعي

 البحث االجتماعيأنواع و مناهج  •

 تطبيقات ميدانية في مناهج البحث •

Curr411 (2طرق تدريس نوعية) 

أهم االتجاهات الحديثة فى تدريس المواد  •

 الفلسفية .. نماذج تطبيقية.

تنمية الوعى االجتماعى لطالب المرحلة الثانوية  •

 .. نماذج تطبيقية.

 التفلسف وتنمية القيم .. نماذج تطبيقية. •

واستراتيجات حديثة فى تدريس المواد مداخل  •

الفلسفية ) المثال الشار  مدخل لتعليم التفلسف ، 

المقال الصحفى مدخل لتعليم التفلسف ، 

استراتيجيات تنمية القيم ، استراتيجية تدريس 

المواد الفلسفية بالكمبيوتر ، استراتيجية العصف 

الذهنى ... وغيرها ( نماذج تطبيقية من فروع 

 لفلسفية.المواد ا

 طرق مراجعة الدروس .. نماذج تطبيقية. •

 مشكالت التربية العملية وكيفية مواجهتها. •

Men.H.411 صحة نفسية وارشاد نفسي 

 -مظاهرهتتتا -الصتتتحة النفستتتية )مفهومهتتتا -1م •
 محكاتها(

نظريتتتتات فتتتتى الصتتتتحة النفسية)مدرستتتتة  -2م •
المدرستة  -المدرستة الستلوكية -التحليل النفسى

 االنسانية(
القوى االيجابية المحققتة للصتحة النفستية)  -3م •

التذكاء  -الهتدف متن الحيتاة -المرونتة -التسامح
 الوجدانى(

القتوى الستتلبية المعرقلتة للصتتحة النفستتية)  -4م •
 الصراع(–االحباط  -الدوافع

 ميكانزمات الدفاع. -5م •
بعتتتتتتض األمتتتتتتراض النفستتتتتتية: أستتتتتتبابها  -6م •

-االكتئتتتاب-وتشخيصتتها وستتبل عالجهتتا)القلق
 -الوستتتتتواس القهتتتتترى -البارانويتتتتتا -الفصتتتتتام
 الهستيريا( –الصرع 

الفترق  -أهدافته -االرشاد النفستى )تعريفته -7م •
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 بينه وبين العالج النفسى(
 -طرق االرشاد النفستى )االرشتاد الفتردى -7م •

 االرشاد الجماعى(
مجتتتتتاالت االرشتتتتتاد النفستتتتتى) االرشتتتتتاد  -8م •

اجتتات ارشتتاد ذوى االحتي -التربتتوى -األستترى
 الخاصة(

اعداد قائمة بالمصطلحات األجنبية للمفاهيم  -9م •

 المرتبطة بالصحة النفسية واالرشاد النفسى

ED211 االدارة المدرسية والصفية 

اإلدارة المدرستتتتتتية مفهومهتتتتتتا وأهميتهتتتتتتا -1م •

 ومجاالتها .

القتتتتوى والعوامتتتتل الثقافيتتتتة المتتتتؤثرة فتتتتى -2م •

 اإلدارة المدرسية 

 أنماط اإلدارة المدرسية .-3م •

اإلدارة التعليميتتتة والمدرستتتية فتتتى بعتتتض  -4م •

 الدول األجنبية .

 اإلدارة التعليمية والمدرسية فى مصر .-5م •

أوجه الشبه واالختتالف فتى ميتدان اإلدارة -6م •

ول التعليمية والمدرسية فتى مصتر وبعتض التد

 األجنبية .

أوجه االستفادة فى اإلدارة التعليمية -7م •

والمدرسية فى مصر فى ضوء ما يجرى فى 

 ميادينها فى الدول األجنبية .

Phi325 
 )مقرر اختيارى واحد(

 فلسفة الحضارة وحوار الحضارات

 مفهوم الثقافة و الحضارة •

 األيدولوجيا و أثرها على الثقافة و الحضارة •

 المعاصرة و أوجه نقدهاالحضارة  •

 مدرسة فرانكفورت و نقد الحضارة المعاصرة •

 سبل التأثر فى الثقافة •

Phi421 مشكالت الفكر العربى المعاصر 

 خصائص الفكر العربى المعاصر. •

 الوحدة االسالمية عند جمال الدين االفغانى. •

 تجيديد علم العقيدة عن الشيخ محمد عبدة. •

 عبدالرحمن الكواكبى.الدين واالستبداد عن  •

 الفرقة الرابعة :اجتماعى أساسى/فلسفة فرعى الفصل الدراسى الثانى

 المحتويات اسم المقرر كود أو رقم المقرر

Soc421 علم اجتماع المستقبل 

 الدراسات المستقبلية واغراضها. •

 مهام الدراسات المستقبلية. •

 منهجيات وادوات المستقبل. •

 االجتماع والمستقبل.العالقة بين علم  •

 التحدياث االجتماعية المستقبلية. •

Soc422 علم اجتماع التنمية 

 التخطيط للتنمية -التنمية   -النمو –التخلف  •

 التخلف -علم اجتماع التنمية •

النظريات المفسرة للتخلف والتنمية) دعائم  •
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 التنمية (

 التنمية في مصر •

Soc423 بحوث ميدانية 

 مكوناته -اآلليمفهوم الحاسب  •

 التعرف على ملفات الحاسب اآللي •

 (Winالتدريب على التعامل مع نظام)  •

 officeومكونات  •

( Winمكونات و خصائص نظم تشغيل ) •

office 

Soc426 الثقافة والشخصية 

 مفهوم الثقافة و الشخصية •

 النظريات الثقافية •

 نظريات الشخصية •

 أنماط الشخصية •

H412 تاريخ مصر الحديث 

مصادر تاريخ مصر الحديث، ومدارسه،  •

 ومناهج دراستة.

أوضاع مصر السياسية واالقتصادية  •

 .16واالجتماعية فى مطلع القرن 

نظام الحكم واالدارة فى مصر فى العصر  •

 العثمانى.

 الحملة الفرنسية. •

 مصر فى عهد محمد على. •

 مصر فى عهد خلفاء محمد على. •

 الثورة العرابية. •

 .1919ثورة  •

Geog412 )جغرافية مصر)طبيعية واقتصادية 

 مفهوم جغرافيا مصر الطبيعية. •

 أهميتها. •

 موقع مصر المكانى. •

 موقع مصر والعالقات المكانية. •

 مفهوم جغرافيا مصر االقتصادية. •

 التركيب الجيولوجى ومظاهر السطح. •

 اقسام سطح مصر. •

 خصائص مناخ مصر. •

 التربة والنبات الطبيعى. •

 االقتصادية.الموادر  •

Psy421 الفروق الفردية والقياس النفسي 

انواعها , درجتها  , مفهوم الفروق الفردية, تعريفها

الفروق الفردية بين  -, العوامل المؤثرة فيها 

الفروق الفردية فى الشخصية  -االفراد والجماعات 

مفهوم الذكاء: تعريفه , الفرق بين القدرة, السن,  -

خصائص الذكاء والعوامل  -المهارة العامل, 

 نظريات الذكاء :سبيرمان , ثرستون. - المؤثرة فيه

Ed411 
نظام التعليم في مصر واالتجاهات 

 المعاصرة

التطور  -األصول االجتماعية والثقافية للتعليم

إدارة  -مراحل التعليم في مصر -التاريخي للتعليم

االتجاهات  أهم -التعليم واألساليب اإلدارية المختلفة

تمويل  -مشكالت التعليم في مصر -المعاصرة للتعليم

 التعليم في مصر.

 الفرقة الرابعة :فلسفة أساسى/اجتماع فرعى الفصل الدراسى األول
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 المحتويات اسم المقرر كود أو رقم المقرر

Phi411 الميتافيزيقا 

 فكرة هللا. •

 أفكار ماوراء الطبيعة. •

 مشكالت الحياة والموت. •

Phi412 فلسفة التاريخ 

 تعريف فلسفة التاريخ •

 النزعة الطبيعية •

 النزعة التاريخية •

 حجم القائلين بالنزعة الطبيعة •

 حجم القائلين بالنزعة التاريخية •

 التاريخ من صنع الشخصيات •

 التاريخ من صنع الحضارات •

 نظرية ابن خلدون في التاريخ •

 نظرية قيكو في التاريخ •

 نظرية العناية اإللهية عند اوغسطية  •

 نظرية التقدم التاريخي عند فولتير •

Phi413 20الفلسفة المعاصرة ق 

مقدمة عن الفلسفة المعاصرة وخصائصها  •

 وتياراتها

 جون ديوي + برتراندرسل •

 سارتر + هابرماس •

Phi414 فلسفة العلوم 

 الرياضيات الحتمية •

 الرياضيات الالحتمية •

 الحتمية, و الالحتميةالفيزياء  •

 نظرية توماس كون في تطور النظرية العلمية •

Curr411 (2طرق تدريس نوعية) 

أهم االتجاهات الحديثة فى تدريس المواد  •

 الفلسفية .. نماذج تطبيقية.

تنمية الوعى االجتماعى لطالب المرحلة الثانوية  •

 .. نماذج تطبيقية.

 تطبيقية.التفلسف وتنمية القيم .. نماذج  •

مداخل واستراتيجات حديثة فى تدريس المواد  •

الفلسفية ) المثال الشار  مدخل لتعليم التفلسف ، 

المقال الصحفى مدخل لتعليم التفلسف ، 

استراتيجيات تنمية القيم ، استراتيجية تدريس 

المواد الفلسفية بالكمبيوتر ، استراتيجية العصف 

تطبيقية من فروع الذهنى ... وغيرها ( نماذج 

 المواد الفلسفية.

 طرق مراجعة الدروس .. نماذج تطبيقية. •

 مشكالت التربية العملية وكيفية مواجهتها. •

Men.H.411 صحة نفسية وارشاد نفسي 

 -مظاهرهتتتا -الصتتتحة النفستتتية )مفهومهتتتا -1م •
 محكاتها(

نظريتتتتات فتتتتى الصتتتتحة النفسية)مدرستتتتة  -2م •
المدرستة  -الستلوكيةالمدرستة  -التحليل النفسى

 االنسانية(
القوى االيجابية المحققتة للصتحة النفستية)  -3م •

التذكاء  -الهتدف متن الحيتاة -المرونتة -التسامح
 الوجدانى(

القتوى الستتلبية المعرقلتة للصتتحة النفستتية)  -4م •
 الصراع(–االحباط  -الدوافع
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 ميكانزمات الدفاع. -5م •
بعتتتتتتض األمتتتتتتراض النفستتتتتتية: أستتتتتتبابها  -6م •

-االكتئتتتاب-وستتبل عالجهتتا)القلقوتشخيصتتها 
 -الوستتتتتواس القهتتتتترى -البارانويتتتتتا -الفصتتتتتام
 الهستيريا( –الصرع 

الفترق  -أهدافته -االرشاد النفستى )تعريفته -7م •
 بينه وبين العالج النفسى(

 -طرق االرشاد النفستى )االرشتاد الفتردى -7م •
 االرشاد الجماعى(

مجتتتتتاالت االرشتتتتتاد النفستتتتتى) االرشتتتتتاد  -8م •
ارشتتاد ذوى االحتياجتتات  -التربتتوى -األستترى
 الخاصة(

اعداد قائمة بالمصطلحات األجنبية للمفاهيم  -9م •

 المرتبطة بالصحة النفسية واالرشاد النفسى

ED211 اإلدارة المدرسية والصفية 

اإلدارة المدرستتتتتتية مفهومهتتتتتتا وأهميتهتتتتتتا -1م •

 ومجاالتها 

القتتتتوى والعوامتتتتل الثقافيتتتتة المتتتتؤثرة فتتتتى -2م •

 اإلدارة المدرسية 

 أنماط اإلدارة المدرسية .-3م •

اإلدارة التعليميتتتة والمدرستتتية فتتتى بعتتتض  -4م •

 الدول األجنبية .

 اإلدارة التعليمية والمدرسية فى مصر .-5م •

أوجه الشبه واالختتالف فتى ميتدان اإلدارة -6م •

التدول التعليمية والمدرسية فتى مصتر وبعتض 

 األجنبية .

أوجه االستفادة فى اإلدارة التعليمية -7م •

والمدرسية فى مصر فى ضوء ما يجرى فى 

 ميادينها فى الدول األجنبية .

تطبيق مقومات االدارة المدرسية الناجحة فى  •

 المدارس المصرية.

Phi415 
 )مقرر اختيارى واحد(

 نصوص فلسفية بلغة اجنبية

• Introduction 

• 8 ices of j. lock 

 اختيار نصوص فلسفية أخرى •

Phi416 الفكر المصرى الحديث 

 مالمح الفكر الحديث. •

 موضوعات)مجاالت( الفكر المصرى الحديثة. •

 اعالم الفكر المصرى الحديث. •

Phi418 االستشراق الفلسفى 

 معنى االستشراف. •

 أهم المستشرفين. •

 أهداف االستشراف والمستشرفين. •

Phi417  الحداثة ومابعد الحداثةفلسفة 

 تاريخ الفالسفة والظواره االجتماعية. •

 القضايا والمشكالت الفلسفية. •

 مباحث الفلسفة •

 الفرقة الرابعة :فلسفة أساسى/اجتماع فرعى الفصل الدراسى الثانى
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 المحتويات اسم المقرر كود أو رقم المقرر

Phi421 مشكالت الفكر العربى المعاصر 

الفلسفة المعاصرة وخصائصها مقدمة عن  •

 وتياراتها

 جون ديوي + برتراندرسل •

 سارتر + هابرماس •

Phi422 فلسفة التأويل 

 تاريخ علم الفلسفة وتطوره. •

 القضايا الفلسفية . •

 المشكالت الفلسفية  •

Phi425 فلسفة اللغة 

 العالمية)الفرق بين العالمة والسمة(. •

التحليل -اللغة)الفلسفة التحليليةعلم اللغة وفلسفة  •

عالقة المنطق باللغة وتيار النحو -التوضيح

 المعنى والداللة عند فريجة(.

 نظرية االوصاف عن راسل. •

 فنجشتين ةفلسفة اللغة. •

 التركيب المنطقى عن كرناب ودائرة فيينا. •

Phi423 التصوف االسالمى ونصوصه 

 أصل التصوف •

التصوف عامة و بيان أهدافه و التركيز على  •

 الفلسفى خاصة

Phi424 فلسفة القيم 

 مفهوم القيم. •

 مصادر اشتقاق القيم. •

 القيم الفلسفية. •

H412 تاريخ مصر الحديث 

مصادر تاريخ مصر الحديث، ومدارسه،  •

 ومناهج دراستة.

أوضاع مصر السياسية واالقتصادية  •

 .16واالجتماعية فى مطلع القرن 

مصر فى العصر نظام الحكم واالدارة فى  •

 العثمانى.

 الحملة الفرنسية. •

 مصر فى عهد محمد على. •

 مصر فى عهد خلفاء محمد على. •

 الثورة العرابية. •

 .1919ثورة  •

Geog412 )جغرافية مصر)طبيعية واقتصادية 

 مفهوم جغرافيا مصر الطبيعية. •

 أهميتها. •

 موقع مصر المكانى. •

 موقع مصر والعالقات المكانية. •

 جغرافيا مصر االقتصادية.مفهوم  •

 التركيب الجيولوجى ومظاهر السطح. •

 اقسام سطح مصر. •

 خصائص مناخ مصر. •

 التربة والنبات الطبيعى. •

 الموادر االقتصادية. •

Psy421 الفروق الفردية والقياس النفسي 
انواعها , درجتها ,  , مفهوم الفروق الفردية, تعريفها

الفروق الفردية بين االفراد  -العوامل المؤثرة فيها 
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مفهوم  -الفروق الفردية فى الشخصية  -والجماعات 

الذكاء: تعريفه , الفرق بين القدرة, السن, العامل, 

 - خصائص الذكاء والعوامل المؤثرة فيه -المهارة 

 نظريات الذكاء :سبيرمان , ثرستون.

Ed411 
نظام التعليم في مصر واالتجاهات 

 المعاصرة

التطور  -األصول االجتماعية والثقافية للتعليم

إدارة  -مراحل التعليم في مصر -التاريخي للتعليم

أهم االتجاهات  -التعليم واألساليب اإلدارية المختلفة

تمويل  -مشكالت التعليم في مصر -المعاصرة للتعليم

 التعليم في مصر.

 االلتحاق بالبرنامج   : متطلبات  -6

  بالئحة الكلية( ما يلي:5يشترط اللتحاق وقيد الطالب ببرنامج اعداد معلم الجغرافيا ) وفقا للمادة رقم  

 أن يكون مستوفياً لشروط القبول التي يحددها المجلس األعلى للجامعات -

 أخرىأن يكون حاصالً على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها من بالد  -

 أن يكون ُمتفرغاً للدراسة بالكلية -

 أن يجتاز إختبارات التحقق من لياقته لمهنة التعليم التي تجريها الكلية، ومنها: -

 اختبارات المقابلة الشخصية -

 اختبارات االستعداد للعمل بمهنة التعليم التي يحددها مجلس الكلية -

 لتعليماجتياز الكشف الطبي لبيان لياقته الطبية لممارسة مهنة ا -

 القواعد المنظمة الستةمال البرنامج  :  -7

 حددت الئحة الكلية القواعد المنظمة الستكمال البرنامج وفقاً للمواد التالية:

 (7مادة )

 تنقسم الدراسة بالكلية الى مرحلتين -

 المرحلة األولى: وتشمل الفرقتين األولى والثانية

 الثالثة والرابعةالمرحلة الثانية: وتشمل الفرقتين 

وال يُنقتتل الطالتتب المعلتتم متتن المرحلتتة األولتتى التتى المرحلتتة الثانيتتة إال إذاكتتان ناجحتتاً فتتي جميتتع المقتتررات  -

 الدراسية

ويُنقل الطالب المعلم من الفرقة األولى إلى الثانية، وكذلك من الفرقة الثالثة الى الرابعة، إذا كان ناجحتاً فتي  -

راسباً في مقتررين علتى األكثتر، علتى أن يتؤدي االمتحتان فيمتا رستب فتي الفرقتة جميع المقررات، أو كان 

 التي نُقل اليها

 ( : المواظبة:9مادة )

%( على األقتل متن المحاضترات النظريتة والعمليتة لكتل مقترر دراستي، 75يلتزم الطالب المعلم بحضور ) -

ه النستبة بقترار متن مجلتس الكليتة ويُحرم الطالب من دخول االمتحان للمقرر إذا قلت نسبة حضوره عن هذ

 بناء على تقرير أستاذ المادة وموافقة مجلس القسم المختص

ويوقف قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة لسبب مرضي أو غيره من األسباب المقبولة، بناء على شتهادات  -

 موثقة تُبرر سبب االنقطاع، ويكون ايقاف القيد بقرار من مجلس الكلية

 ظام التقويم واالمتحانات:( : ن10مادة ) 

درجتة( لكتل ستاعة مناقشتة أو تطبيقتات عمليتة،  25درجة( لكتل ستاعة نظريتة، )50النهاية العظمى لكل مقرر ) .1

 وتوزع على النحو التالي:

%( من درجتة المقترر للتقتويم المستتمر حتالل الفصتل الدراستي ) أعمتال 30المقررات النظرية: يُخصص ) -

%( متن درجتة المقترر 70وامتحانات( الذي تنظمه مجتالس األقستام العلميتة، ) السنة بما تشمله من تكليفات

 لالمتحان النهائي

%( متن درجتة المقترر ألعمتال الستنة 15المقررات التي تتوزع ساعاتها بين النظتري والعملتي، يُخصتص ) -

 %( لالمتحان التحرير النهائي70%( لالمتحان العملي، )15)

االمتحان التحريري غائباً في المقرر كله، وعليته أن يتؤدي جميتع امتحاناتته إذا كتان متن يعتبر الطالب الغائب في  .2

 حقه دخول االمتحان

مدة االمتحان التحريري في نهايتة الفصتل الدراستي ألي مقترر دراستي بجميتع فترق البرنتامج، يكتون علتى النحتو  .3

 التالي:
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 ات أسبوعياً ساعتان للمادة التي التزيد عدد ساعات تدريسها عن ثالث ساع -

 ثالث ساعات للمادة التي تزيد عدد ساعات تدريسها عن ثالث ساعات أسبوعياً  -

 يُعقد امتحان خل شهر سبتمبر لطالب الفرقتين الثانية والرابعة الراسيبن في مقررين اثنين على األكثر .4

 من مقررات أخرى يبقى الطالب الراسب في التدريب الميداني بالمدارس لالعادة فيه اضافة الى ما رسب فيه .5

%( علتى األقتل متن النهايتة العظمتى لدرجتة هتذا 60ال يعتبر الطالتب ناجحتاً فتي أي مقترر إال إذا حصتل علتى ) .6

 المقرر

 ( التدريب الميداني:11مادة )

التتتدريب الميتتداني مكتتون أساستتي متتن مكونتتات برنتتامج اعتتداد معلتتم الجغرافيتتا، وهتتو البوتقتتة التتتي تنصتتهر فيهتتا  -

 التخصصية والتربويةالمكونات األخرى 

 التدريب الميداني بالفرقة الثالثة لمدة يوم أسبوعياً، وأسبوع كامل في نهاية كل فصل دراسي -

 التدريب الميداني بالفرقة الرابعة لمدة يوم أسبوعياً، وأسبوع كامل في نهاية كل فصل دراسي -

بالفرقتين الثالثة والرابعة، تُضاف الى المجموع الكلي درجة(  100النهاية العظمى لدرجات التدريب الميداني ) -

 لدرجات الطالب المعلم في نهاية العام الدراسي.

 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج   :  -8

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة 

، 24، أ21،أ20، أ15،أ14، أ.12،أ11أ، 10،أ7، أ.4.أ.3.، أ.2، أ.1أ. اختبارات تحريرية -1

، 41، أ40، أ39أ ,38أ ،36،أ33، ،أ32، أ31، أ30، ،أ29، أ27، أ26أ

، 16ب 13 ، ب11، ب10، ب4،ب2،ب48، أ47،أ45، أ44، أ43أ

 6، د5،ج18، ب,12ب

،، 8، ج7،ج4،ج3،ج2، ج1، ج15، ب9، ب1، ب37، أ25، أ23أ اختبارات عمليةبالتدريس المصغر -2

 9، د7، د5،د4،د1،د11،ج10ج، 9ج

 13د،3،د6،ج8، ب6،ب5، ب35، أ16، أ14، ،أ9، أ.8أ. اختبارات ميدانية بالتدريب الميداني -3

 8، د2،د13،ج3، ب46، أ42، أ34، أ28، أ22، أ17، أ13،أ.7.، أ.2أ. اعمال فصلية. -4

 12، ج17، ب14،  ب7، ب19،أ18، أ6، أ.5أ. مشروعات بحثية -5

 طرق تقويم البرنامج  :  -9

 العينة الوسيلة القائم بالتقويم

 طالب الفرقة النهائية -1
 طالب الفرقة الرابعة  استطالع رأي

 استبيانات الخريجون -2
معلموا خريجى الكلية وطالب الدراسات 

 العليا بالكلية

جهات - -أصحاب األعمال )المستفيدون -3

 التوظيف(
 استبيانات

 التربية العمليةتقارير 

 أصحاب المدارس الخاصة 

مديري المدارس والمشرفين األكاديميين 

 والتربويين

 وفقاً لقرار مجلس الكلية تقارير خارجي مقيم خارجي أو ممتحن -4

 القائمين بالتدريس تقارير المساقات ) أعضاء هيئة التدريس(طرق أخري

 البرنامج  : منسق

 4/12/2017)تاريخ االعتماد(التاريخ     والء صال   التوقيع :. الدينأ.م.د/والء محمد صالح  .1

 أمير القرشىالتوقيع :                أمير القرشىأ.د/        رئيس قسم المناهج وطرق التدريس
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