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 عبِؼخ اٌٍّه سؼٛد : اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

 

 لسُ اٌزشث١خ -اٌزشث١خ و١ٍخ :  اٌى١ٍخ/ اٌمغُ

 

  التعريف ببملقرر    أ

 
 ٔفس    283ٚ سلّٗ:   -اٌؼظجٝ ػٍُ إٌفس  : اعُ اٌّمشس ٚ سلّٗ – 1

 

 

 ْبزسبػ 2 اٌغبػبد اٌّؼزّذح:  – 3

 

 ػٍُ إٌفس:   اٌجشٔبِظ أٚ اٌجشاِظ اٌزٟ ٠زُ رمذ٠ُ اٌّمشس ػّٕٙب – 3

 

 

 أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠س : اٌّمشس  اسُ ػؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س اٌّسئٛي ػٓ – 4

 

 

 

 اٌخبِظاٌّغزٜٛ  :اٌزٟ س١زُ رمذ٠ُ ٘زٖ اٌّمشس ف١ٗاٌّسزٜٛ أٚ اٌسٕخ  – 5

 

 

  :اٌّزطٍجبد اٌّسجمخ ٌٙزٖ اٌّمشس)إْ ٚعذد( – 6

 (1ػبَ إٌفس ؽ١ٜٛ ) -1

 

 

 ال ٠ٛعذ:ٌٙزٖ اٌّمشس)إْ ٚعذد( ظبؽجخاٌّزطٍجبد اٌّ – 7

 

 

ض ِشو  اٌذسػ١خ  ٚ: ِىبْ رذس٠س اٌّمشس إْ ٌُ ٠ىٓ فٟ اٌّمش اٌشئ١سٟ ٌٍّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  – 8

 ثؼ١ٍشخ اٌغبِؼخ

 

 

 أهداف املقرر  -ة 

  

 ٗ ػٓخٍف١خ ػبِ ٍجخ٠ٙذف اٌّمشس إٌٝ إػطبء اٌط ٍّمشس:اٌّخزظش ٌٛطف اٌ – 1

 اْ ٠زؼشف اٌطٍجخ ػٍٝ  رشش٠ؼ اٌغٙبص اٌؼظجٝ ٚٚظبئفٗ اٌّزؼٍمخ ثبٌغٍٛن اإلٔغبٔٝ .—1
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فخ ٚخبطخ اْ ٠ؼشف اٌطٍجخ ِذٜ اسرجبؽ اٌغٍٛن اٌجششٞ ثّٕبؽك اٌغٙبص اٌؼظجٝ اٌّخزٍ-2

 اٌذِبؽ .

أْ ٠ؼشف اٌطٍجخ أ١ّ٘خ  اٌشثؾ ث١ٓ ِؼشفخ فغ١ٌٛٛع١خ اٌذِبؽ ٚاسرجبؽٙب ثبألِشاع -3

 اٌؼظج١خ ٚ إٌفغ١خ .

 

  

 

 

ثٕبء  خ خطؾ  ٠زُ رٕف١ز٘ب فٟ اٌٛلذ اٌشا٘ٓ ِٓ أعً رط٠ٛش ٚرؾس١ٓ اٌّمشسطف ثبخزظبس أ٠ – 3

 ػٍٝ ٔزبئظ ػ١ٍّبد اٌّشاعؼخ .

  

 اٌّؤششاد بد اٌّزجؼخاالسزشار١غ١ ٚعٗ اٌزط٠ٛش

ِٛػٛػبد  -1

 اٌّمشس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رٛط١بد ثزط٠ٛش 

  اٌّمشس
 

 ٝثؾض رمش٠ش ثبعشاء ٍجخل١بَ اٌط-1

ػٍٝ األعٙضح اٌّغزخذِخ فٝ 

 . اٌزظ٠ٛش اٌذِبغٝ 

ِؼشفخ اٌفشق ِمبؽغ األشؼخ  -2

اٌّخزٍفخ ِٚؼشفخ ث١ٓ 

ظ٠ٛش األشؼبد اٌزٝ اٌز

٠زؼؼ ف١ٙب اٌّشع 

  ٚاٌغ١ٍّخ .
ِغ ؽبالد د ١ِذا١ٔخ ِمبثال -3

ِشػ١خ أٚ ع٠ٛخ ِٚؼشفخ 

اٌفشٚق ث١ٓ سعُ اٌزظ٠ٛش 

 اٌذِبغٝ .
ػًّ ثؾش ١ِذأٝ ػٓ  -4

اٌمٍك  –اٌظشع ؽبالد 

 ٚغ١ش٘ب.
رطج١ك اٌزغبسة اٌؼ١ٍّخ  -5

ٌّؼشفخ اٌزغ١شاد 

اٌفغ١ٌٛٛع١خ  ٌٍؾ١ٛأبد 

ٚاٌزشش٠ؾ١خ فٝ ؽبالد 

 ِٛلف١خ ِزٕٛػخ .
اػبدح إٌظش فٝ ػشٚسح ٚعٛد -1

١خ فٝ اٌّغزشف١بد دساعخ ١ِذأ

ٚاٌّشاوض اٌّزخظظخ فٝ ِزبثؼخ 

اٌؾبالد اٌؼالع١خ ثبٌّشبسوخ ِغ 

فش٠ك اٌؼالط داخً اٌّغزشف١بد 

 ٚاٌّشاوض .

 رغ١ٙض  اٌّؼًّ اٌؼظجٝ اِىب١ٔخ -2

اٌطٍجخ ِذٜ اٌّبَ  -1

ثزم١ٕبد اٌزظ٠ٛش 

 اٌذِبغٝ .
ٝ اظٙبس ِٙبسٖ دل١مخ ف -2

اٌزؼبًِ فٝ رٛػ١ؼ 

االشؼبد اٌّظبثخ 

فخ ٚاٌغ١ٍّخ ِٚؼش

 أٔٛاع اٌّمبؽغ .

االعزفبدح ِٓ ٘زا  -3

اٌّمشس فٝ اٌزذس٠ت 

ا١ٌّذأٝ ) اٌّغبساد 

اٌزٝ ٠ششف ػ١ٍٙب 

 اٌمغُ (
 

 

 

 

 

 

 

 

** اٌؾظٛي ػٍٝ 

ِٛافمبد ِغٍظ اٌمغُ 

ٚاٌى١ٍخ ٚاٌّغٍظ 

اٌؼٍّٝ ثبٌغبِؼخ 

 العشاء ٘زٖ اٌزغ١شاد 

ثبالػزّبد ػٍٝ أعب١ٌت اٌزؼٍُ  -1  أعب١ٌت اٌزذس٠ظ-3

 اٌفؼبي .

ِغ ٘زا  اٌطٍجخِذٜ رغبٚة 

 إٌظبَ ِٓ اٌزذس٠ظ 
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 ١بد اٌؼظف اٌزٕ٘ٝ.آٌ -2

 اعزخذاَ آ١ٌخ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ. -3

إٌّبلشٗ خالي اٌّؾبػشح ِٓ  -5

خالي أعئٍخ ٠زُ ػشػٙب ٌّشىٍخ ِب  

. 

ذاَ ف١ٕبد اٌغّغ خاعز -6

–ثظش٠خ)أفالَ 

animation  )اٌخ... 

 powerاعزخذاَ ػشٚع  -7
point  

 اعزخذاَ شجىخ اٌّؼٍِٛبد )  -8
  internet  

 ٌزارٝ .اعزخذاَ ِٙبساد اٌزؼٍُ ا-11

 

ص٠بدح ٔغجخ اٌّشبسوبد أصٕبء 

 اٌّؾبػشاد .

رغ١ش ِغز٠ٛبرُٙ فٝ االخزجبساد 

 اٌزؾش٠ش٠خ 

ِذٜ اٌزؾغٓ فٝ اٌزمبس٠ش 

 اٌطٍجخ.اٌّمذِخ ِٓ 

فٝ رمذ٠ُ  اٌطٍجخِذٜ اٌزضاَ 

اٌٛاعجبد ٚاٌزى١ٍفبد فٝ 

 األٚلبد اٌّؾذدح .

 

ػ١ٍّبد -2

  ٠ُٛاٌزم

رمذ٠ُ ِغّٛػخ  ِٓ األعئٍخ  -1

اٌّزٕٛػخ  فٝ أصٕبء ٚ  ٔٙب٠خ 

ٌٍٛلٛف ػٍٝ عٛأت  اٌّؾبػشح

 . اٌطٍجخاٌمٖٛ ٚاٌؼؼف ٌذٜ 

رى١ٍفٙٓ ثؼًّ أعئٍخ ِزٕٛػخ  -2

ٚاإلعبثخ ػ١ٍٙب  ٌّٛػغ 

 اٌّؾبػشح .

رشعّخ ِمبٌخ ثغ١طخ ِٓ  -4

اٌٍغخ االٔغٍجض٠خ اٌٝ اٌؼشث١خ 

رخض ِٛػٛع اٌّؾبػشح ) 

 (ػًّ عّبػٝ 

ثؼغ اٌزغبسة رظ١ُّ  -5

اٌجغ١طخ ٌّؼشفخ  اٌزغ١شاد 

اٌّظبؽجخ اٌفغ١ٌٛٛع١خ 

 ٌٍظٛا٘ش إٌفغ١خ .
ِزبثؼخ ِؼٍِٛبر١خ ٌّب ٠ٕشش  -6

فٝ ٚعبئً االػالَ ٚشجىبد 

االعجبة اٌّؼٍِٛبد ؽٛي 

ٌٛع١خ اٌّظبؽجخ ٛاٌفغ١

  .ٌألِشاع إٌفغ١خ 

االخزجبساد اٌزؾغٓ فٝ -1

 اٌفظ١ٍخ اٌّزؼذدح .

٠ش رمذ٠ُ ػشٚع ٚرمبس-2

ِز١ّضٖ ػٓ اٌّششٚػبد 

 .اٌجؾض١خ 

 اٌطٍجخِشاعؼخ ٍِف أغبص -3

 .ٚاٌؾىُ ثغٛدرٗ 

 

 

ِٙبساد --4

 اٌخش٠ظاٌطبٌت 

 

األخظبئٝ   أْ ٠سزط١غ اٌطبٌت-1

ثبألعجبة   أْ ٠ٍُ إٌفغٟ

اٌفغ١ٌٛٛع١خ اٌخبطخ ثبألِشاع 

إٌفغ١خ ٚاٌظٛا٘ش إٌفغ١خ ٌىٝ 

اٌزؼبًِ ِغ اٌؾبالد عٛاء ٠زّىٓ ِٓ 

اٌغ٠ٛخ ِضً اٌزؼٍُ اٌّشػ١خ أٚ 

 ٚاالٔفؼبي ٚاٌذٚافغ ٚغ١ش٘ب .
 

فُٙ اٌؼاللخ ث١ٓ  -1

اٌّشع إٌفسٟ 

ٚأسجبثخ اٌفس١ٌٛٛع١خ 

 .ٚاٌؼظج١خ 
ِؼشفخ و١ف رؼًّ  -3

اٌغٙضح اٌؼظج١خ 

ٚػاللزٙب ٚػاللزٙب 

ثبالدسان ٚاٌؼٍُ 

 ٚاٌزاوشح .
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 ج  وصف املقرر

 

  ضوعاتالمو – 1

 تصالساعات اال عدد األسابيع الموضوع 

  : ٌٝٚاٌٛؽذح األ 

 ٝػٍُ إٌفظ اٌؼظجٝ ٚؽشق اٌجؾش فٝ اٌّغبي اٌؼظج 

  اٌفظً األٚي

 رؼش٠ف ػٍُ إٌفظ . -1

 رؼش٠ف ػٍُ إٌفظ اٌفغ١ٌٛٛعٝ . -2

 رؼش٠ف ػٍُ إٌفظ اٌؼظجٝ . -3

اٌؼاللخ ث١ٓ ػٍُ إٌفظ اٌفغ١ٌٛٛعٝ ٚػٍُ  -4

 إٌفظ االعزّبػٝ .

 : ؽشق اٌجؾش فٝ اٌّغبي اٌؼظجٟ : اٌفظً اٌضبٔٝ

 اٌزم١ٕبد اٌّجىشح فٝ اٌذساعبد اٌؼظج١خ .أ( 

                                     ة( اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ

أٚ  اٌّغزخذِخ فٝ ثؾٛس ػٍُ إٌفظ اٌؼظجٝ

 اٌفس١ٌٛٛعٝ .
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 اٌٛؽذح اٌضب١ٔخ 
 خال٠ب اٌغٙبص اٌؼظجٝ ٚ اٌخال٠ب اٌّذػّخ ٌٗ

 
 اٌفظً اٌضبٌش : 

 األعضاء اٌؼبِخ ٌٍخ١ٍخ اٌؼظج١خ .

 اٌخظبئض اٌؼبِخ ٌٍخ١ٍخ اٌؼظج١خ . -1

 أٔٛاع اٌخال٠ب اٌؼظج١خ ٚخظبئظٙب . -2

 أٔٛاع اٌخال٠ب اٌغشائ١خ ٚ خظبئظٙب . -3

اٌغٛأت اإل٠غبث١خ ٚ اٌغٍج١خ ِٓ أؼذاَ لذسح  -4

 اٌخ١ٍخ اٌؼظج١خ ػٍٝ اإلٔمغبَ .

 . رغذد ِؾبٚس اٌخال٠ب اٌؼظج١خ -5

  

3 6 

 اٌٛؽذح اٌضبٌضخ 
 ٌغٍٛنٔمً اٌغ١بٌخ اٌؼظج١خ ٚ ػاللزٙب ثب

 اٌفظً اٌضبٌش : 

 اٌّمظٛد ثٕمً اٌغ١بٌخ اٌؼظج١خ . -1

ؽشق أزمبي اٌغ١بٌخ اٌؼظج١خ :أ( إٌمً  -2

 اٌىٙشثبئٝ  .   ة( إٌمً اٌى١ّ١بئٝ .

5 11 
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 –ِظطٍؾبد ِزؼٍمخ ثٕمً اٌغ١بٌخ ) األ٠ٛٔبد  -3

األعّٛص٠خ  –غشبء اٌخ١ٍخ  -إٌٛالً اٌؼظج١خ

 –لٛح وٙشٚاعزبر١ى١خ  –لٛح اإلٔزشبس  –

اٌّغزمجالد  –َٛ ٚاٌجٛربع١َٛ ِؼخخ اٌظٛد٠

 اٌّغزمجالد اٌزار١خ ( . –ٔبلالد خبطخ  –

 إٌمً اٌىٙشثبئٝ . -4

 إٌمً اٌى١ّ١بئٝ . -5

 اٌفظً اٌشاثغ :: اٌغٙبص اٌؼظجٝ ٚٚظبئفٗ إٌفغ١خ 

 . اٌغٙبص اٌؼظجٝ اٌّشوضٜ-1

 . ٝاٌّمبؽغ اٌزشش٠ؾ١خ ٌٍغٙض اٌؼظج 

 . ٝاألعٙضح اٌّغبٔذح ٌٍغٙبص اٌؼظج 

 اٌؼظجٝ . رمغ١ّبد اٌغٙبص 

 1-              . اٌؾجً اٌشٛوٝ . -2اٌّخ 

 اٌغٙبص اٌؼظجٟ اٌطشفٝ . -2

 إٌٛالً اٌؼظج١خ ِٚغزمجالرٙب :: اٌفظً اٌخبِظ

 رظ١ٕف إٌبلالد اٌؼظج١خ . -1

 اٌخظبئض اٌؼبِخ ٌٍٕبلالد اٌؼظج١خ . -2

 أشٙش إٌبلالد اٌؼظج١خ 

 

 اٌٛؽذح اٌشاثؼخ  
 فغ١ٌٛٛع١خ اٌظٛا٘ش إٌفغ١خ

  ::  غبدطاٌغظً اٌ

 االٔفؼبي :-1

 * اٌزغ١شاد اٌفغ١ٌٛٛع١خ اٌّظبؽجخ ٌالٔفؼبي . 

 . االرغٙبد اٌؾذ٠ضخ فٝ رفغ١ش االٔفؼبي 

دافؼ١خ  –اٌذافؼ١خ : دافؼ١خ إٌَٛ ٚ ا١ٌمظخ  -2

 اٌذافؼ١خ اٌغٕغ١خ . -األوً ٚ اٌششة  

 اٌزؼٍُ ٚ اٌززوش . -3
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 اٌٛؽذح اٌخبِغخ .  
 : فغ١خفغ١ٌٛٛع١خ األِشاع اٌؼم١ٍخ ٚ إٌ

–اٌمٍك  –االوزئبة  –اٌظشع  –رٍف اٌّخ   -

 اٌفظبَ .) اٌجؾش (

1 2 

 
 

 (: في الفصل الدراسي )مجموع ساعات االتصال المقرر بنية – 2

 :أخرى العملي / الميداني / التدريب الدروس الخاصة : المحاضرة

 المفروض
51 ×2 =03 

 

تتم من خالل 
الساعات المكتبية 

) لمعالجة  
لتى المشكالت ا

أن تتم زيارات ميدانية 
للمستشفيات  ومقابلة حاالت 

.وزيارات اضطرابات نفسية 
لمعرفة للمدارس والمؤسسات 

 ال يوجد 
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تتعرض لها 
الطالبات أثناء 

 الفصل الدراسي

 الظواهر النفسية السوية .
  51 ×5العملى :

 
 
اٌّطٍٛة ٕ٘ب اٌّؼذي  فٟ األعجٛع )  بػبد رؼٍُ ِزٛلؼخ ِٓ اٌطٍجخدساعخ إػبف١خ خبطخ/ ع – 3

 اٌّزٛلغ ٌٍفظً اٌذساعٟ  ١ٌٚظ اٌّزطٍجبد اٌّؾذدح فٟ وً أعجٛع(:

 

 سبػبد . 4اٌٝ  2ػذد اٌسبػبد اٌّزٛلؼخ ٚرٕف١ز اٌزى١ٍفبد أسجٛػ١ب ِٓ 

 

 

 ٌٍّمشس )ثبٌشعٛع إٌٝ ِٛاطفبد اٌخش٠ظ ٚاٌّؼب١٠ش اٌّشعؼ١خ ٌٍجشٔبِظ(اٌزؼٍُ  ِخشعبد – 4

 

 خ ـــشفــؼـــــــــــاٌّ –أ 

 

 اوزغبثٙب فٟ اٌّمشس:ٚطف اٌّؼشفخ اٌزٟ ع١زُ ( 1) 

يعرف مبادئ اإلسالم وأركانو وعباداتو والقيم التي يرسييا.(  1: أ : 1)   
يعرف الطحددات لططارسة ميظة التعليم من الطظظهر اإلسالمي (2: أ : 1)   

مظظهر  معرفة الطلبة بطبادئ اإلسالم وأركانو والقيم التي يرسييا من (1: أ : 2)
 .نفسي  

 .   . ثأخالل١بد ٚخظبئض األخظبئٟ إٌفغٟمعرفة الطلبة  (2: أ :2)

اٌطٍجةةةخ ثأؽةةةذس إٌظش٠ةةةبد ٚاألثؾةةةبس اٌزةةةٟ رّىةةةُٕٙ ِةةةٓ رفغةةة١ش اٌغةةةٍٛن  (3: أ :2)

 . اإلٔغبٟٔ

فةٟ ِخزٍةف ِغةبالد ػٍةةُ ِؼشفةخ اٌطٍجةخ ثأ١ّ٘ةخ ِفٙةَٛ اٌفةشٚق اٌفشد٠ةخ   (4: أ :2)

 . إٌفظ
طٍجخ ثأعب١ٌت رؼذ٠ً اٌغٍٛن ٚاٌطشق اٌؼالع١خ اٌّغزّذح ِٓ ِؼشفخ اٌ (5: أ : 2)

 . ٔظش٠بد ػٍُ إٌفظ

 اٌؼٍّٟ اٌشط١ٕخ. ِؼشفخ اٌطٍجخ ثطشق اٌجؾش (6: أ :2)
 . اٌّزٕٛػخثبٌخذِبد إٌفغ١خ  خجٍاٌط خؼشفِ (8: أ : 2)

 .ِؼشفخ اٌطٍجخ ثبٌظٛا٘ش إٌفغ١خ اٌغ٠ٛخ ٚاٌّشػ١خ (9: أ :2)

ثبٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤدٞ إٌٟ اٌزٛافك إٌفغٟ ٚ اٌزٛافك  ِؼشفخ اٌطٍجخ (11: أ : 2)

 االعزّبػٟ.

  ِؼشفخ اٌطٍجخ ثّٕب٘ظ اٌجؾش اٌّخزٍفخ ٚؽشق إعشاء ٚرظ١ُّ اٌجؾٛس (12: أ : 2)
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ثى١ف١خ اٌشثؾ ث١ٓ ِفب١ُ٘ ٚٔظش٠بد ػٍُ  إٌفس ِٚشىالد  ِؼشفخ اٌطٍجخ (15: أ :2)

 . ٚاٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ ٌزٍه إٌظش٠بداٌٛالغ 

   .فٟ اٌسٍٛنثّظب٘ش اٌسٛاء ٚاالػطشاة  ؤاٌزٕج ِؼشفخ اٌطٍجخ ثى١ف١خ  -17:  : أ2) 

يعرف نظريات واستراتيجيات دمج التقظية في تصطيم التعلم والططارسات الطيظية األخرى  (1:أ: 9)
. 

            (ii) ٍاٌّطٍٛة اعزخذاِٙب ٌزط٠ٛش رٍه اٌّؼشفخ)اٌزذس٠ظ( ُ ١اعزشار١غ١بد اٌزؼ 
 

 

 اعزخذاَ آ١ٌبد اٌزؼٍُ اٌفؼبي إٌشؾ ثبعزخذاَ اٌّغّٛػبد اٌظغ١شح .-1            

 رفؼ١ً آ١ٌبد اٌؼظف اٌزٕ٘ٝ . -2             

 

 اٌزٕٛع فٝ اعزخذاَ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ا١ٔ٢خ ٚاٌّشعأح . -3            

( ٚ  power pointػشع اٌّؼٍِٛبد ثبعزخذاَ رم١ٕخ اٌؼشع اٌششائؾٝ ) - 4          

(Data show. ) 

 فزؼ ِغبالد إٌمبػ ِٓ خالي اٌّغّٛػبد اٌظغ١شح . -5          

          

شاد صرأص١ش اٌّؤاإللزشاػ ثبإلعزؼبٔخ ثجؼغ األؽجبء إٌفغب١١ٔٓ ٌزمذ٠ُ ٚسػ ػًّ ؽٛي  -6

اٌج١ئ١خ ػٍٝ ٚظبئف اٌذِبؽ ٚاالطبثخ ثبألِشاع إٌفغ١خ ٚاالػطشثبد إٌّبئ١خ ٚأ٠ؼب 

 ٚاالػطشثبد إٌّبئ١خ .اٌّشىالد اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 األٔشطخ اٌّؼ١ٍّخ  -7

  

(iii) ؽشق رم١١ُ اٌّؼشفخ اٌّىزغجخ 

 أصٕبء اٌفظً اٌذساعٝ . ِشبسوزُٙٚ اٌطٍجخاٌزم١١ُ اٌّغزّش ٚاٌززبثؼٝ ألداء -1           

 خزجبس إٌٙبئٝ .االرطج١ك اإلخزجبساد اٌّزٕٛػخ خالي اٌفظً اٌذساعٟ ٚؽزٝ  – 2          

           

 رفؼ١ً األٔشطخ اٌزؼب١ٔٚخ ِٓ خالي ػًّ اٌّششٚػبد اٌجؾض١خ .--2 

 ثبٌزؾؼ١ش اٌّغجك ٌّٛػٛػبد إٌّٙظ .طٍجخ ل١بَ اٌ -4 

 فٝ اإلعبثخ ػٍٝ األعئٍخ اٌشف٠ٛخ أصٕبء اٌّؾبػشاد . اٌطٍجخاٌؾش ػٍٝ ِشبسوخ  - 5         

اٌزٝ عجك ػشع ثؼغ ِٕٙب  ثزغ١ٍُ اٌزى١ٍفبد اٌّزٕٛػخ أعجٛػ١ب اٌطٍجخِزبثؼخ ل١بَ   -6        

 .  ِغجمب

 رشغ١غ اٌّشبسوبد اٌغّبػ١خ . -7          

 اٌم١بَ ثؼًّ اٌزمش٠ش ػٓ اٌّؼبسف اٌزٝ ٚسدد فٝ اٌّمشس . -8

 اٌّؼ١ٍّخلذسح اٌطٍجخ ػٍٝ اٌم١بَ ثبألٔشطخ   -9

 ا١ٌّٕٙخ ّٙبساد اٌ –ة 

 

  :اٌّطٍٛة رط٠ٛش٘ب ا١ٌّٕٙخّٙبساد اٌ - 1
 .سٍٛن ِٙبسح ِالؽظخ اٌ – (1: ب: 2)
 . ثأخالل١بد ٚخظبئض األخظبئٟ إٌفسٟمعرفة الطلبة  (2: ب: 1)
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   .ِٙبساد اٌجؾش ػٓ اٌّؼٍِٛبد (3: ب: 2)
 . ِٙبسح رفس١ش اٌظٛا٘ش إٌفس١خ اٌس٠ٛخ ٚاٌّشػ١خ - (2: ب: 2)
 الذبكة العشكبهتية في الحرهل على السعلهمات. ماستخدا ِٙبسح (6: ب: 2) 

   .ٚاٌزفبػً اٌظفٟ ِٙبسح  إٌمبش - (10:ب: 2) 
 . اوزسبة ِٙبساد اٌزفى١ش إٌبلذ (14: ب: 2)
 .ِٙبسح اٌزفى١ش االثزىبسٞ  (15: ب: 2)
 .ِٙبسح رطج١ك اٌّؼشفخ فٟ ِٛالف عذ٠ذح  (16: ب: 2) 

   .رط٠ٛش ِٙبسح اٌزؾ١ًٍ ٚاالسزٕزبط (12: ب: 2) 
 .ِٙبسح اٌغّغ ٚاٌزٕس١ك ٚاٌشثؾ  ٌٍّؼٍِٛبد (5: ب: 2) 

فز ذاتو وزمالءه وأعزاء مجتسع التعلم والعسل ، ويتفاعل معهم بإيجابية لرالح يح (1: ب: 6) 
 انخراطهم جسيعا في التعلم الشذط .

يقيم أداءه وأداء زمالئو والسشظسة التربهية التي يعسل بها ، ويجسع ويحلل معلهمات ( 1: ب: 7)  
 التقييم بهدف تحدين السسارسات السهشية الفردية والسؤسدية .

يجطع الطعلهمات ويحلليا ، ويتهاصل مع الطتعلطين وأولياء األمهر والزمالء وأعضاء  (2ب::9)
 .الطجتطع الطيظي من خالل وسائط التقظية 

 ج_ تهجيات ميظية :
 

 :١ّٕٙخ ّٙبساد اٌاٌاعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ اٌّغزخذِخ فٟ رط٠ٛش  -3

 

 

 أعب١ٌت اٌّؾبػشاد اٌّزٕٛػخ . -1          

 ٚسػ اٌؼًّ . -2 

 اٌّششٚػبد اٌجؾض١خ اٌّؼزّذح ػٍٝ اٌؼًّ اٌغّبػٝ . -3          

  اعزخذاَ آ١ٌبد اٌؼظف اٌزٕ٘ٝ . -4          

 اعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ اٌزارٝ . -5 

 :اٌّىزغجخ ا١ٌّٕٙخّٙبساد اٌؽشق رم١١ُ  –3

, اٌزم١١ُ ِٓ خالي رؾذ٠ذ ِذٞ اٌّشبسوخ فٟ اإلعبثخ ػٍٟ األعئٍخ اٌّطشٚؽخ  -  1         

 ٚاٌّشبسوخ فٟ إٌّبلشبد ٚاٌزفبػً ِغ اٌّغّٛػخ اٌزٟ رٕزّٟ إ١ٌٙب.

ٌٍّؾبػشاد.   ٚاألٔشطخ اٌزم١ّ٠ٛخ اٌزم١١ُ ِٓ خالي رمذ٠ش ِغزٛٞ ػًّ اٌزى١ٍفبد  -2 

فٟ  ؽبٌترم١١ُ أداء اٌطبٌجبد فٟ اٌّششٚػبد اٌجؾض١خ ِٓ اال٘زّبَ ثزؾذ٠ذ دٚس وً  -3 

 اٌّششٚع.

 االخزجبساد اٌخبطخ ثبألػّبي اٌفظ١ٍخ. اٌزم١١ُ ِٓ خالي رؼذد٠خ -4 
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  اٌزٛعٙبد ا١ٌّٕٙخ  –ط 

 

  :اٌّطٍٛة رط٠ٛش٘ب ٚطف اٌزٛعٙبد ا١ٌّٕٙخ  – 1

 .يؤمن باهلل وكتبو ورسلو ، ويشتهج في حياتو العامة والسهشية نهجا( 1:ج: 1)
 . اسزخذاَ اٌؼالط إٌفسٟ فٟ ِخزٍف ا١ٌّبد٠ٓ اٌزشث٠ٛخ ٚاٌؼالع١خ (6: ج:2)
 . االرظبي اٌىزبثٟ ِٓ خالي إػذاد ٚوزبثخ اٌزمبس٠ش إٌفس١خ. (7: ج:2)
   اٌجؾش فٟ اٌشجىخ اٌؼٕىجٛر١خ فٟ اٌّٛالغ اٌؼ١ٍّخ ِغ رٛص١مٙب رٛص١مب طؾ١ؾب. (8:ج :2)
 االٌزضاَ ثأخالل١بد اٌجؾش اٌؼٍّٟ .  (9: ج:2)
 . ِالؽظخ اٌسٍٛن غ١ش اٌسٛٞ ٚرؾذ٠ذ ِض١شارٗ ٚالزشاػ ؽشق ٌزؼذ٠ٍٗ (11: ج:2)
 .اٌٛػٟ ثبٌّسؤ١ٌٚخ ا١ٌّٕٙخ ٔؾٛ اٌّشػٟ  (3: ج:2)
 . إعداد خطط لسهاجهة الرعهبات (1: ج:2)
 . اٌمذسح ػٍٟ اٌىزبثخ اٌؼ١ٍّخ اٌشط١ٕخ  (2: ج:2)
 .اٌزجبدي اٌّؼشفٟ ِغ اٌّغزّغ اٌؼٍّٟ  (5: ج:2)

جابيةة مةع أعزةاء يقدر الدوافع الذاتية للتعلم وتحدين األداء ، ويسيل إلى التفاعل بإي (1:ج:  6)   
 مجتسع التعلم والعسل .

يتحررررى الظزاىرررة والطهفرررهعية فررري تقيررريم مطارسررراتو ومطارسرررات  مالئرررو والطظظطرررة  (1: ج: 7) 
التعليطيرررة ، ويتعامرررل مرررع نترررائج التقيررريم بسرررفافية لصررراله تحسرررين الططارسرررات الطيظيرررة الفرديرررة 

 والطؤسسية .
زمالء وأعضراء الطجتطرع الطيظري حرهل تهجياترو يتقبل الظقد والطالحظات التي يبدييا الر (2:ج:8)

 ومطارساتو الطيظية ويقدره .
يقرردر دمررج التقظيررة فرري مهامررا الررتعلم والططارسررة الطيظيررة ، ويتررابع ويتبظررى الطبررادرات  (1:ج :9)

 والتجديدات الطحققة لذلك الدمج .
 

  :اٌّٙبساد ٚاٌمذساد٘زٖ ُ اٌّغزخذِخ فٟ رط٠ٛش ١اعزشار١غ١بد اٌزؼٍ - 2

اٌزّىٓ ِٓ ِٙبساد اعزخذاَ اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌزؼٍُ )خبطخ ِب٠زظً ثّٙبساد اٌزؼٍُ اٌزارٟ  -1

  - video conferenceٚاعزخذاَ رم١ٕخ  E-leaningإٌشطخ  , ٚاٌزؼٍُ ػجش اٌشجىبد

 اٌخبطخ ثبٌزؼٍُ ػٓ ثؼذ .

ٚرؾذ٠ذا ١شح ثؾ١ش رظجؼ أوضش رٕظ١ّب غرط٠ٛش أعٍٛة اٌزؼٍُ ِٓ خالي اٌّغّٛػبد اٌظ -2 

ٌالدٚاس ٚاٌٛظبئف , ٚأوضش لذسح ػٍٟ رٕظ١ُ اٌٛلذ ٚرجبدي اٌّؼٍِٛبد ٚاٌخجشاد ٚاعزّشاس 

 االرظبي ث١ٓ أفشاد اٌّغّٛػخ اٌٛاؽذح. 
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االرظبي اٌّغزّش ثؼؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثٛعبئً ِزؼذدح رّىٓ ِٓ أزمبي اٌّؼٍِٛبد  -3 

 ثغٌٙٛخ ٠ٚغش. ث١ّٕٙب 

 

 

  

 

 

 : ؾًّ اٌّغئ١ٌٛخػٍٝ ر بلذسرٙٚ ٌٍزٛعٙبد ا١ٌّٕٙخ بدجٌباوزغبة اٌطؽشق رم١١ُ  – 2

 

داخً  اٌطٍجخثٙب  ٠مَٛ رظ١ُّ اعزّبساد ٚاعزجبٔبد ٌشطذ فبػ١ٍخ االٔشطخ اٌزٟ-1-  

 اٌّغّٛػبد. 

ٚػغ ِؼب١٠ش ٌٍغٛدح ٚاالرمبْ ٌمجٛي األػّبي ٚاٌزى١ٍفبد ٚرؾذ٠ذ ِشعؼ١خ ٌّغز٠ٛبد  -2 

 االٔغبص.

ٌفشدٞ ٚاٌغّبػٟ ِٓ خالي اثزىبس أعب١ٌت غ١ش ػبد٠خ اٌزشغ١غ اٌّضدٚط ٌٍزّب٠ض ا -3 

 ٌٍؾش ػٍٟ إصبسح سٚػ اٌزٕبفظ ٚاالٔزّبء ٚاٌشغجخ فٟ اصجبد اٌزاد.

   

 

 

 

 عذٚي ٠ٛػؼ ِخشعبد اٌزؼٍُ  ٚػٕبطش اإلؽبس اٌّفب١ّٟ٘ اٌزٟ رؾممٙب ٚؽذاد اٌّمشس

 ٚأعب١ٌت رذس٠غٙب ٚرم٠ّٛٙب

 
ػٕبطش اإلؽبس  ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌزٟ رؾممٙب اٌٛؽذح ػٕٛاْ اٌٛؽذح اٌزذس٠غ١خ

اٌّفب١ّٟ٘ اٌزٟ 

 رؾممٙب اٌٛؽذح

أعب١ٌت اٌزؼ١ٍُ 

اٌّزجؼخ فٟ 

 اٌٛؽذح

أعب١ٌت رم١١ُ األداء فٟ 

 اٌٛؽذح

 

 اٌٛؽذح األٌٚٝ 
ػٍُ إٌفظ اٌؼظجٝ ٚؽشق 

 اٌجؾش فٝ اٌّغبي اٌؼظجٝ

 

 ِؼبسف ( أ

يعرف مبادئ (  1: أ : 1) 
اإلسالم وأركانو وعباداتو والقيم 

 التي يرسييا.
يعرف الطحددات  (2: أ : 1) 

لططارسة ميظة التعليم من 
 الطظظهر اإلسالمي

معرفررررررة الطلبررررررة  (2: أ :2)
ثأخالل١ةةةةةةةةبد ٚخظةةةةةةةةبئض 

    . األخظبئٟ إٌفغٟ
اٌطٍجةةةةةخ ثأؽةةةةةذس  (3: أ :2)

إٌظش٠ةةةبد ٚاألثؾةةةبس اٌزةةةٟ 

رّىُٕٙ ِةٓ رفغة١ش اٌغةٍٛن 

الظزاىة 
 واإلنصاف"
   "اإلتقان
"مهاصلة 
التعلم 
 الطيظية"

 

ِغّٛػبد 

 إٌشبؽ

 

اٌزؼٍُ ٚ 

 اٌفؼبي

 

اٌّشبسوبد 

 فٝ إٌمبػ

اٌؼظف 

 اٌزٕ٘ٝ 

 

 

أٚساق ػًّ ٚأٔشطخ 

 رم١ّ١١خ 
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   اإلٔغبٟٔ
ِؼشفةةةةةخ اٌطٍجةةةةةخ  (4: أ :2)

ثأ١ّ٘ةةةةةخ ِفٙةةةةةَٛ اٌفةةةةةشٚق 

فةةةةةةةٟ ِخزٍةةةةةةةف ٠ةةةةةةةخ  اٌفشد

   ِغبالد ػٍُ إٌفظ
ِؼشفةةةةةخ اٌطٍجةةةةةخ  (6: أ :2)

اٌؼٍّةةةةةةٟ  ثطةةةةةةشق اٌجؾةةةةةةش

 اٌشط١ٕخ.
ِؼشفخ اٌطٍجخ  (9: أ :2)

ثبٌظٛا٘ش إٌفغ١خ اٌغ٠ٛخ 

 .ٚاٌّشػ١خ

 ِؼشفخ اٌطٍجخ (15: أ :2)

ثى١ف١خ اٌشثؾ ث١ٓ ِفب١ُ٘ 

ٚٔظش٠بد ػٍُ  إٌفس 

ٚاٌزطج١مبد ِٚشىالد اٌٛالغ 

 . اٌؼ١ٍّخ ٌزٍه إٌظش٠بد

يعررررررررررررف نظريرررررررررررات  (1:أ: 9)
واسررتراتيجيات دمررج التقظيررة فرري 
تصررررررطيم الررررررتعلم والططارسررررررات 
 الطيظية األخرى .

 

: ب_ ميارات ميظية  

ِٙبساد اٌجؾش  (3: ب: 2)

   .ػٓ اٌّؼٍِٛبد
 ماسةةةةةةةتخدا ِٙااااااابسح (6: ب: 2)

الذةةةةةةةةةةةةةةةبكة العشكبهتيةةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةةي 
 الحرهل على السعلهمات.

ِٙاابسح  إٌماابش  - (11:ب: 2) 

 .ٚاٌزفبػً اٌظفٟ
ِٙااااابسح اٌزفى١اااااش  (14: ب: 2)

 .االثزىبسٞ 
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يقةةةةةةةةةيم أداءه وأداء ( 1: ب: 7)  
زمالئةةةو والسشظسةةةة التربهيةةةة التةةةي 
يعسةةةةةةةةل بهةةةةةةةةا ، ويجسةةةةةةةةع ويحلةةةةةةةةل 
معلهمةةات التقيةةةيم بهةةدف تحدةةةين 
السسارسةةةةةةةةةةات السهشيةةةةةةةةةةة الفرديةةةةةةةةةةة 
 والسؤسدية .

 ج_ تهجيات ميظية :

يؤمن باهلل وكتبو ورسلو ( 1:ج: 1)
امة والسهشية ، ويشتهج في حياتو الع

 .نهجا
اٌجؾش فٟ اٌشاجىخ  (8:ج :2) -

اٌؼٕىجٛر١اااااخ فاااااٟ اٌّٛالاااااغ 

اٌؼ١ٍّااخ ِااغ رٛص١مٙااب رٛص١مااب 

   طؾ١ؾب.

ِالؽظاااخ اٌساااٍٛن  (11: ج:2)

غ١ااش اٌسااٛٞ ٚرؾذ٠ااذ ِض١شارااٗ 

 . ٚالزشاػ ؽشق ٌزؼذ٠ٍٗ
اٌاااٛػٟ ثبٌّساااؤ١ٌٚخ  (3: ج:2)

 .ا١ٌّٕٙخ ٔؾٛ اٌّشػٟ 
اٌمااذسح ػٍااٟ اٌىزبثااخ  (2: ج:2)

 . شط١ٕخ اٌؼ١ٍّخ اٌ
يتحرررررررى الظزاىررررررة  (1: ج: 7) 

والطهفرررررررررهعية فررررررررري تقيررررررررريم 
مطارسرررراتو ومطارسررررات  مالئررررو 
والطظظطررة التعليطيرررة ، ويتعامرررل 
مرررررع نترررررائج التقيررررريم بسرررررفافية 
لصررررراله تحسرررررين الططارسرررررات 
 الطيظية الفردية والطؤسسية .

 

 اٌزؼٍُ اٌفؼبي مجتطع التعلم  ِؼبسف ( أ 

 

أٔشطخ رم١ّ١١خ 

طٛي اٌٝ رؾغ١ٓ ٌٍٛ
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 اٌٛؽذح اٌضب١ٔخ 
خال٠ب اٌغٙبص اٌؼظجٝ ٚ 

 اٌخال٠ب اٌّذػّخ ٌٗ
 

يعرف مبادئ   (1: أ : 1)
اإلسالم وأركانو وعباداتو 

 والقيم التي يرسييا

ِؼشفخ اٌطٍجخ ( 3: أ : 2)

س ثأؽذس إٌظش٠بد ٚاألثؾب

اٌزٟ رّىُٕٙ ِٓ رفغ١ش 

 .اٌغٍٛن اإلٔغبٟٔ

ِؼشفخ اٌطٍجخ  (6: أ : 2)

اٌؼٍّٟ  طشق اٌجؾشث

 اٌشط١ٕخ.

 اٌطٍجخ ِؼشفخ (15: أ : 2)

ِفب١ُ٘  ثى١ف١خ اٌشثؾ ث١ٓ

ٚٔظش٠بد ػٍُ  إٌفس 

ٚاٌزطج١مبد ِٚشىالد اٌٛالغ 

  اٌؼ١ٍّخ ٌزٍه إٌظش٠بد

: ب_ ميارات ميظية  

ِٙبساد اٌجؾش  (3: ب: 2)

  .ٍِٛبدػٓ اٌّؼ
 ماسةةةةةةةتخدا ِٙااااااابسح (8: ب: 2)

الذةةةةةةةةةةةةةةةبكة العشكبهتيةةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةةي 
 . الحرهل على السعلهمات

ِٙبسح رطج١ك  (16: ب: 2)

 اٌّؼشفخ فٟ ِٛالف عذ٠ذح 

يقرررررريم أداءه وأداء  (1: ب: 7)   
 مالئرررو والطظظطرررة التربهيرررة التررري 
يعطررررررل ويررررررا ، ويجطررررررع ويحلررررررل 
معلهمرررات التقيررريم ويررردف تحسرررين 

يرررررررة الططارسرررررررات الطيظيرررررررة الفرد
 والطؤسسية .

يجطررررررع الطعلهمررررررات  (2:ب:9)
ويحلليرررررررررا ، ويتهاصرررررررررل مرررررررررع 

""دعم التعلم 
والتفكير 
 الظاقد"

"التفكر في 
 الططارسات"

 

الظطه الطيظي 
 الطتهاصل
 "تظهيع التقييم
الطرونة في 
تعديل 
 التهجيات

 

 

اٌؼظف 

 اٌزٕ٘ٝ 

 

 افالَ ػ١ٍّخ 

 

رؾ١ًٍ 

ااٌّؼٍِٛبد 

ٚاٌخشٚط 

 ثبعزٕزبعبد 

 ِغزٜٛ األداء 

 

 

 رؾ١ًٍ األفالَ اٌؼ١ٍّخ 

 

 

 اخزجبس رؾظ١ٍٝ 
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الطتعلطرررررررين وأوليررررررراء األمرررررررهر 
والرررررزمالء وأعضررررراء الطجتطرررررع 
الطيظررررري مرررررن خرررررالل وسرررررائط 
.التقظية   

 ج_ تهجيات ميظية :

يرررررررررؤمن برررررررررا   (1:ج: 1)
وكتبو ورسرلو ، ويظرتيج فري 
حياتو العامة والطيظية نيجرا 
 إسالميا 

 
ٌؼااااااالط اساااااازخذاَ ا (6: ج:2)

إٌفساااٟ فاااٟ ِخزٍاااف ا١ٌّااابد٠ٓ 

 . اٌزشث٠ٛخ ٚاٌؼالع١خ
اٌجؾةةش فةةٟ اٌشةةجىخ  (8: ج:2)

اٌؼٕىجٛر١خ فٟ اٌّٛالغ اٌؼ١ٍّخ 

 .ِغ رٛص١مٙب رٛص١مب طؾ١ؾب
إعررررررررررررداد خطررررررررررررط  (1: ج:2)

 .لطهاجية الصعهبات

يتقبرررررررررررررل الظقرررررررررررررد  (2:ج:8)
والطالحظررررررات الترررررري يبرررررردييا 
الرررررزمالء وأعضررررراء الطجتطرررررع 
الطيظرررررررري حررررررررهل تهجياتررررررررو 

طارساتو الطيظية ويقدره .وم  
 

 اٌٛؽذح اٌضبٌضخ 
ٔمً اٌغ١بٌخ اٌؼظج١خ ٚ ػاللزٙب 

 ثبٌغٍٛن

 ِؼبسف ( أ

 اٌطٍجخ ِؼشفخ( 3: أ : 2)

ؽذس إٌظش٠بد ٚاألثؾبس ثأ

ِٓ رفس١ش اٌسٍٛن  رّىُٕٙاٌزٟ 

 .اإلٔسبٟٔ

ِؼشفخ اٌطٍجخ  (6: أ : 2)

""دعم التعلم 
والتفكير 
 الظاقد"

"التفكر في 
 الططارسات

 اٌزؼٍُ اٌفؼبي 

 

اٌؼظف 

 اٌزٕ٘ٝ 

 

اٌجؾش ػٓ 

اٌّؼٍِٛبد 

ِٓ خالي 

أٚساق ػًّ رٕش١ط١خ 

 ٚ رم١ّ١١خ 

 

رؾ١ًٍ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ 

 فٝ األفالَ 
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ؼٍّٟ اٌ طشق اٌجؾشث

 .اٌشط١ٕخ

ِؼشفخ اٌطٍجخ  (11: أ : 2)

ثبٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤدٞ إٌٟ 

اٌزٛافك  اٌزٛافك إٌفسٟ ٚ

 .االعزّبػٟ

يعرررررررررف نظريررررررررات  (1:أ: 9)
واستراتيجيات دمج التقظية في 
تصررررطيم الررررتعلم والططارسررررات 
 الطيظية األخرى .

: ب_ ميارات ميظية  

معرفة الطلبة  (2: ب: 2)
ثأخالل١بد ٚخظبئض 

 . ٌٕفسٟاألخظبئٟ ا
ِٙبسح رفس١ش  - (4: ب: 2)

اٌظٛا٘ش إٌفس١خ اٌس٠ٛخ 

 . ٚاٌّشػ١خ
اٌطٍجخ ِؼشفخ  - (5: ب: 2)

أسب١ٌت رؼذ٠ً اٌسٍٛن ث

ٚاٌطشق اٌؼالع١خ اٌّسزّذح 

 ِٓ ٔظش٠بد ػٍُ إٌفس

  

 ج_ تهجيات ميظية :

فاااااااااااٟ اٌشاااااااااااجىخ  (8: ج:2) 

اٌؼٕىجٛر١اخ فاٟ اٌّٛالاغ اٌؼ١ٍّاخ 

   ِغ رٛص١مٙب رٛص١مب طؾ١ؾب.
ِالؽظاااااااااااااااااااخ   - (11: ج:2)

اٌسااٍٛن غ١ااش اٌسااٛٞ ٚرؾذ٠ااذ 

ِض١شاراااااااٗ ٚالزاااااااشاػ ؽاااااااشق 

 (ٌزؼذ٠ٍٗ
إعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداد خطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط  (1: ج:2)

اٌزؼٍُ 

اٌؾم١مٝ 

 إٌشؾ 

 

اٌجؾش الصشاء 

اٌّؼشفخ ٚ 

رؾغ١ٓ 

 اٌّّبسعخ 

 

اٌزفى١ش فٝ 

 اٌّّبسعبد

 

 

 اٌزٛاطً 

اٌىزت 

ِٚٛالغ 

 إٌذ 

 

ػشٚع 

 أفالَ 
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 . لسهاجهة الرعهبات

. 
 

 اٌٛؽذح اٌشاثؼخ  
فغ١ٌٛٛع١خ اٌظٛا٘ش 

 إٌفغ١خ

 

 ِؼبسف ( أ

يعرف مبادئ   (1: أ : 1)
اداتو اإلسالم وأركانو وعب
 والقيم التي يرسييا.

معرفة الطلبة  - (1: أ : 2)
بسبادئ اإلسالم وأركانو والقيم 

من مشظهر نفدي   التي يرسيها
. 

معرفة الطلبة  (2: أ : 2)
ثأخالل١بد ٚخظبئض 

 األخظبئٟ إٌفسٟ .

اٌطٍجخ ِؼشفخ  (5: أ : 2)

أسب١ٌت رؼذ٠ً اٌسٍٛن ث

ٚاٌطشق اٌؼالع١خ اٌّسزّذح 

 . ٕفسِٓ ٔظش٠بد ػٍُ اٌ

 خجٍاٌط خؼشفِ (8: أ : 2)

 . ٌّزٕٛػخاثبٌخذِبد إٌفس١خ 

 اٌطٍجخ ِؼشفخ (15: أ : 2)

ِفب١ُ٘  ثى١ف١خ اٌشثؾ ث١ٓ

ٚٔظش٠بد ػٍُ  إٌفس 

ٚاٌزطج١مبد ِٚشىالد اٌٛالغ 

 . اٌؼ١ٍّخ ٌزٍه إٌظش٠بد

: ب_ ميارات ميظية  
ِٙبسح ِالؽظخ  – (1: ب: 2)

 . اٌسٍٛن
ِٙبسح رفس١ش  – (4: ب: 2)

ا٘ش إٌفس١خ اٌس٠ٛخ اٌظٛ

 .ٚاٌّشػ١خ 

االٌزضاَ ثبٌم١ُ 

االعال١ِخ 

ٚأخالل١خ 

 إٌّٙٗ 

 

 

اٌزّىٓ ِٓ 

 اٌزخظض

 

 االعزّشاس٠خ

 

 اٌزٕٛع

 

إٌضا٘ٗ ٚ 

 االٔظبف 

 

"مهاصلة 
 التعلم"

 

 اٌزؼٍُ اٌفؼبي 

 

ػشٚع 

 أفالَ 

 

 

 

 

 

سثؾ إٌظشٜ 

ثّٛالف 

ػ١ٍّخ ِٓ 

 اٌٛالغ

 

 وزبثخ رمش٠ش 

 اخزجبس رؾظ١ٍٝ 

 

أٔشطخ رم١ّ١١خ 

 ٚأٚساق ػًّ

 

رم١١ُ اٌّشبسوبد فٝ 

  إٌمبػ
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 ماسةةةةةةةتخدا ِٙااااااابسح (6: ب: 2)
الذةةةةةةةةةةةةةةةبكة العشكبهتيةةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةةي 

   الحرهل على السعلهمات.
ِٙاااااابسح رطج١ااااااك  (16: ب: 2)

 .اٌّؼشفخ فٟ ِٛالف عذ٠ذح

يقرريم أداءه وأداء  (1: ب: 7)  
 مالئرررررو والطظظطرررررة التربهيرررررة 
التررررري يعطرررررل ويرررررا ، ويجطرررررع 
ويحلل معلهمات التقييم ويدف 

ططارسرررات الطيظيرررة تحسرررين ال
ج_ الفرديررررررررة والطؤسسررررررررية .

 تهجيات ميظية :
االرظبي اٌىزبثٟ ِٓ  (7: ج:2)

خااالي إػااذاد ٚوزبثااخ اٌزماابس٠ش 

 . إٌفس١خ.
االٌزضاَ ثأخالل١بد  (9: ج:2)

 .اٌجؾش اٌؼٍّٟ . 
اٌاااٛػٟ ثبٌّساااؤ١ٌٚخ  (3: ج:2)

 .ا١ٌّٕٙخ ٔؾٛ اٌّشػٟ 

إعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداد خطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط  (1: ج:2)
 .لسهاجهة الرعهبات

اٌزجبدي اٌّؼشفاٟ ِاغ  (5: ج:2)

 .اٌّغزّغ اٌؼٍّٟ 

يقةةةةةةةةةدر الةةةةةةةةةدوافع  (1:ج:  6)  
الذاتيةةة للةةتعلم وتحدةةين األداء 
، ويسيةةةةةةةةةةةةةل إلةةةةةةةةةةةةةى التفاعةةةةةةةةةةةةةل 
بإيجابيةةة مةةع أعزةةاء مجتسةةع 
 التعلم والعسل .
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 اٌٛؽذح اٌخبِغخ 
فغ١ٌٛٛع١خ األِشاع اٌؼم١ٍخ ٚ 

 : إٌفغ١خ

 

 ِؼبسف ( أ

يعرف   (1: أ : 1)
اإلسالم وأركانو مبادئ 

وعباداتو والقيم التي 
 يرسييا

 اٌطٍجخ ِؼشفخ( 3: أ : 2)

ؽذس إٌظش٠بد ٚاألثؾبس ثأ

ِٓ رفس١ش اٌسٍٛن  رّىُٕٙاٌزٟ 

 .اإلٔسبْ

ِؼشفخ اٌطٍجخ  (4: أ : 2)

أ١ّ٘خ ِفَٙٛ اٌفشٚق اٌفشد٠خ  ث

  فٟ ِخزٍف ِغبالد ػٍُ إٌفس
ِؼشفخ اٌطٍجخ  (11: أ : 2)

 ثبٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤدٞ إٌٟ

اٌزٛافك  اٌزٛافك إٌفسٟ ٚ

 .االعزّبػٟ

ِؼشفخ اٌطٍجخ  (12: أ : 2)

ثّٕب٘ظ اٌجؾش اٌّخزٍفخ ٚؽشق 

 إعشاء ٚرظ١ُّ اٌجؾٛس .

ِؼشفخ اٌطٍجخ   (17: أ : 2)

ثّظب٘ش اٌسٛاء  ؤاٌزٕج ثى١ف١خ

  .فٟ اٌسٍٛنٚاالػطشاة 

: ب_ ميارات ميظية  
ِٙبساد اٌزٕظ١ُ  - (2: ب: 2)

. 
 ِٙبساد اٌجؾش (3: ب: 2)

  .ػٓ اٌّؼٍِٛبد
ِٙبسح رفس١ش  (4: ب: 2)

اٌظٛا٘ش إٌفس١خ اٌس٠ٛخ 

 .ٚاٌّشػ١خ

 ماستخدا ِٙبسح - (6: ب: 2)
الذبكة العشكبهتية في 

""دعم التعلم 
والتفكير 
 الظاقد"

"التفكر في 
 الططارسات

 

اٌز١ّٕخ 

 ا١ٌّٕٙخ 

 

اٌزم١١ُ 

اٌّغزٕذ 

 ٌألداء 

 

 إٌضا٘ٗ 

 ٚاالٔظبف

 اٌزؼٍُ اٌفؼبي 

 

 اٌزؼٍُ اٌزارٝ 

 

اٌمبء 

 األثؾبس

 

األفالَ 

 اٌؼ١ٍّخ 

 

 

  رمذ٠ُ ػشع

 اخزجبس رؾظ١ٍٝ 

 

 أٔشطخ رم١ّ١١خ 

 

ٝ ػٓ ضػًّ رمش٠ش ثؾ

 ؽبالد ِشػ١خ
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 . الحرهل على السعلهمات
اوزسبة ِٙبساد  (14: ب: 2)

 . اٌزفى١ش إٌبلذ
ِٙبسح اٌزفى١ش  (15: ب: 2)

 .االثزىبسٞ 
ِٙبسح رطج١ك  (16: ب: 2)

 الف عذ٠ذح اٌّؼشفخ فٟ ِٛ

 ، 
ِٙبسح اٌغّغ  (5: ب: 2)

 .ٚاٌزٕس١ك ٚاٌشثؾ  ٌٍّؼٍِٛبد

يحفةةز ذاتةةو وزمةةالءه  (1: ب: 6) 
وأعزاء مجتسع الةتعلم والعسةل ، 
ويتفاعةةل معهةةةم بإيجابيةةةة لرةةةالح 
انخةةةةةةةراطهم جسيعةةةةةةةا فةةةةةةةي الةةةةةةةتعلم 
 الشذط .

 ج_ تهجيات ميظية :

االرظبي اٌىزبثٟ  (7: ج:2) -

ِٓ خالي إػذاد ٚوزبثخ 

 إٌفس١خ.اٌزمبس٠ش 

اٌجؾااش فااٟ اٌشااجىخ  (8:ج :2) 

اٌؼٕىجٛر١اخ فاٟ اٌّٛالاغ اٌؼ١ٍّاخ 

   ِغ رٛص١مٙب رٛص١مب طؾ١ؾب.
ِالؽظاااخ اٌساااٍٛن  (11: ج:2)

غ١ااش اٌسااٛٞ ٚرؾذ٠ااذ ِض١شارااٗ 

 . ٗٚالزشاػ ؽشق ٌزؼذ٠ٍ
اٌااٛػٟ ثبٌّسااؤ١ٌٚخ  (3: ج:2) 

 ا١ٌّٕٙخ ٔؾٛ اٌّشػٟ . 
إعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداد خطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط  (1، ج:2)

   .لسهاجهة الرعهبات
اٌزجبدي اٌّؼشفٟ ِاغ ( 5: ج:2)



 21 

 .اٌّغزّغ اٌؼٍّٟ 

يقدر دمج التقظية في  (1:ج :9) 
مهاما الرتعلم والططارسرة الطيظيرة 
، ويتررررررررابع ويتبظررررررررى الطبررررررررادرات 
 والتجديدات الطحققة لذلك الدمج .

 
 

     

 

 

 وفقها خالل الفصل الدراسي الطلبة تقييميتم التقويم التي  مهامالجدول الزمني لتحديد   - 1

  
 % األسبوع المستحق  مهمة التقييم طبيعة  قم ر

ػٍٟ ِغّٛػخ األعئٍخ  ٗلظ١ش لبئّ اداخزجبس 1

اٌمظ١ش٠خ ِمب١ٌخ ٚ ِٛػٛػ١خ+ أعئٍخ خبطخ 

ثبٌّظطٍؾبد اإلٔغ١ٍض٠خ ٚ رؼطٝ ٌٙب دسعخ 

 إػبف١خ.

الثالث و 
السادس 
 والتاسع 

1 
53 
51 

 

-الرابع  تكليفات مرتبطة بوحدات المقرر 2
 السادس الثامن

العاشر الثانى -
 عشر

4 

ػذد اٌّشبسوبد اٌفشد٠خ ٚاٌغّبػ١خ + اٌزم١١ُ  3

 .اٌخبص ٌإلعبثبد ػب١ٌخ اإلرمبْ  اٌّز١ّضح
 0 جميع األسابيع

 0 جميع األسابيع االنتظام فى الحضور 4

األسبوع الثالث  + عملى أنشطة بحثية  5
 عشر 

53 

 51  اختبار النهائى  6

 
 
 

 الدعن املقدم للطلبةد  

 

اإلعشاءاد أٚ اٌزشر١جبد اٌّؼّٛي ثٙب ٌؼّبْ رٛاعذ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠س ِٓ أعً رمذ٠ُ اٌّشٛسح 

اٌزٞ  -اٌسبػبد اٌّىزج١خ –األوبد٠ّٟ ٌٍطبٌت اٌّؾزبط ٌزٌه ) ِغ رؾذ٠ذ ِمذاس اٌٛلذ  ٚاإلسشبد

  ٠زٛاعذ ف١ٗ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠س فٟ األسجٛع(:
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 ِمذِب ِٓ أٚي أعجٛع ٚ اٌّىبْ اٌزٜ أرٛاعذ ف١ٗ. جخاٌطٍعبػبد رؼش٠ف 8اٌغبػبد اٌّىزج١خ -1

 اإلرظبي ػٓ اٌشجىخ اٌذ١ٌٚخ :                * إلسعبي اٌزى١ٍفبد ٌزظؾ١ؾٙب . -2  

                                 

 إٔغبصٖ .* اٌّزبثؼخ ٌٍّششٚع اٌجؾضٟ ٚرم١١ُ ِبرُ                                                            

 ثجؼغ اٌّٛالغ اٌجؾض١خ اٌّّٙخ .اٌطٍجخ  * رض٠ٚذ                                                           

* فزؼ اٌّغبي ٌزجبدي اٌخجشاد ٚ اٌّؼٍِٛبد ؽٛي                                                                

 ثؼغ اٌّؼبسف اٌغذ٠ذح .

 

 

 

ٚدػّخ ثشلُ اٌٙبرف اٌخبص ثّىزت ػؼٛ ١٘ئخ اٌطٍجخ  عذٚي اٌسبػبد اٌّىزج١خ ػٍٟرٛص٠غ  -2* 

 اٌزذس٠س.

ٌزمذ٠ُ ثؼغ   messengerرؾذ٠ذ ٚلذ إلعشاء ِمبثٍخ ػجش غشف اٌذسدشخ ٚاسزخذاَ  -4** 

 اٌؾٍٛي ٌٍّشىالد اٌزٟ رظبدفٙب ِذػِٛخ ثشلُ اٌجش٠ذ اٌالٌىزشٟٚٔ .

     

 

 

 ه  هصبدر التعلن

 

 اٌّطٍٛثخ:( اٌشئ١سخ اٌىزت )اٌىزبة   – 1

  

 2112أعبع١بد ػٍُ إٌفظ اٌؼظجٝ :خبٌذ اٌخ١ّظ , داس اٌض٘شاء  -1

 

 

 

 اٌّشاعغ األسبس١خ:  – 3

 

 اٌض٘شاء . 2112أعبع١بد ػٍُ إٌفظ اٌؼظجٝ       د. خبٌذ اٌخ١ّظ    - -1

 ِىزجخ األٔغٍٛ اٌّظش٠خ .   2115ػٍُ إٌفظ اٌفغ١ٌٛٛعٝ      أ.د أؽّذ ػىبشخ         -2

    2115األعظ اٌج١ٛو١ّ١بئ١خ  ٌألِشاع إٌفغ١خ ٚ اٌؼظج١خ     أ.د اٌغ١ذ أثٛ شؼ١شغ  -3

 ِطجؼخ و١ٍخ اٌؼٍَٛ , عبِؼخ ثٕٝ ع٠ٛف  , ِظش  .

 ِىزجخ األٔغٍٛ اٌّظش٠خ .  2115اٌطت إٌفغٟ اٌّؼبطش    أ.د أؽّذ ػىبشخ            -4

 ِىزجخ إٌٙؼخ اٌّظش٠خ .   1995ػٍُ إٌفظ اٌفغ١ٌٛٛعٝ   د. عبِٝ ػجذ اٌمٜٛ    -5

 داس اٌششٚق .   2115ِمذِخ ػٍُ إٌفظ اٌؼظجٝ  د.دمحم ػجذ اٌشؽّٓ اٌشم١شاد -6

 

 :شفك لبئّخ ثزٌه(٠اٌخ( ) ...اٌزمبس٠شاٌذٚس٠بد اٌؼ١ٍّخ،  ) ثٙب اٌّٛطٝ ٚاٌّشاعغ اٌىزت  – 2

 
 - 
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 2-Foundations of Physiological Psychology.Carlson,N 
.2006 

 3-The Brain ,Anttroduction to the Psychology of the 
Human Brain and Behavior ,Temple,C.1993. 

 - 

 

  
 

 

 

 :. اٌخ.. ِٛالغ االٔزشٔذ ٚ  اٌّٛاد االٌىزش١ٔٚخ – 4

 .ٌّمشسِ ّٛاػ١غِ اثِٛالغ ا٠ٌٛت ػٍٝ اإلٔزشِٔذ اٌزٟ راد اٌؼاللخ 

 
p://mzmz4.com/vb/t11970.htmlhtt  

 

http://www.9ll9.com/vb/24952.html  
 

http://ruqya.net/forum/showthread.php? 
 

http://forum.sh3bwah.maktoob.com/t36008.htm 
 MACGrow Hillِٛسٛػخ 

 

ؼب١٠ش ِٛاد رؼٍُ أخشٜ ِضً اٌجشاِظ اٌزٟ رؼزّذ ػٍٝ اٌىّج١ٛرش أٚ األلشاص اٌّؼغٛؽخ أٚ اٌّ – 5

  :ا١ٌّٕٙخ أٚ األٔظّخ

 اد اٌؼاللِخ.ثبٌىزبة اٌذساسٟ ِٚٛالغِ ا٠ٌٛت رِشرجطخ أعٙضحُ إػالَ ِزؼذدح 

 

ػٛػبد ٛس١شفك ّٔٛرط ٌؼشع ششائؼ إٌّٙظ ِذػّخ ثّغّٛػخ  ِٓ اٌّٛاد اٌف١ٍّخ اٌّشرجطخ ثّ

 اٌّمشس

 

 التجهيسات واملرافق واملستلسهبت -و 

 

ثّب فٟ رٌه ؽغُ اٌفظٛي ٚاٌّخزجشاد )أٞ ػذد اٌّمبػذ فٟ اٌفظٛي  ؽذد ِزطٍجبد اٌّمشس

 . اٌخ(.رٛافش أعٙضح اٌىّج١ٛرش . ٚاٌّخزجشاد ِٚذٜ

 

 

 :)ؽغشاد اٌّؾبػشاد ٚاٌّخزجشاد .. اٌخ(اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّشافك   – 1

 

 لبػبد ٌٍزؼٍُ اٌفؼبي ٌزفؼ١ً ٚ رط٠ٛش اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ ؽبٚالد ٚوشاعٝ . -1-

 أعٙضح وّج١ٛرش + أزشٔذ -2

 

 +أعٙضح ػشع 

 رغ١ٙض ِخزجش ٌٍؼظجٝ 

http://mzmz4.com/vb/t11970.html
http://mzmz4.com/vb/t11970.html
http://www.9ll9.com/vb/24952.html
http://www.9ll9.com/vb/24952.html
http://ruqya.net/forum/showthread.php?t=5122
http://ruqya.net/forum/showthread.php?t=5122
http://forum.sh3bwah.maktoob.com/t36008.html
http://forum.sh3bwah.maktoob.com/t36008.html
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  :أعٙضح اٌىّج١ٛرش – 3

Projector and Data show 

 

 

 

ِضال: إرا وبْ ِطٍٛثب ِؼذاد ِخزجش ِؼ١ٕخ ؽذد اٌّزطٍجبد أٚ  –ِٛاسد أخشٜ )ؽذد٘ب  – 2

  :أسفك لبئّخ(

 ص ثبٌطبٌجبد .خبرغ١ٙض ِؼًّ ػٍُ إٌفظ اٌؼظجٝ اٌ

 .  EEGعٙبص -1

 . عٙبص اٌغٍفب١ِٛٔزش -2

 اخزجبساد ٔفس١خ-2

 أعٙضٖ س٠بػ١خ  -4

 . ٍجخفظ ٍِفبد اٌطؾدٚا١ٌت فٝ اٌمبػبد ٌ -5

  
 

 تقيين املقرر وحتسينه  - ز

 :اسزشار١غ١بد اٌؾظٛي ػٍٝ ٔزبئظ اٌطبٌت ٚفؼب١ٌخ اٌزؼ١ٍُ – 1

ٓ لِجً اٌطبٌِت. اٌّمشسِ رم١١ُ  - ِِ 
 ى١ٍِّخ.اٌطالِة ٌ اعزّبػبد -

إِب ػٓ ؽش٠ك األسزبر أٚ ػٓ  اٌزؼ١ٍُػ١ٍّخ  رم١١ُ اٌّزجؼخ فٟ االسزشار١غ١بد األخشٜ  –3 

 ؽش٠ك اٌمسُ:

 توصيف المقرر 3
 قديم تقرير المقرر .ت - 4
 رم١١ُ  اسزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ اٌزٟ ٠سزخذِٙب ػؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠س -  5

 : ػ١ٍّبد رؾس١ٓ اٌزؼ١ٍُ – 2

انعقاد  الندوات والمؤتمرات التي تتناول احدث الدراسات في مجال علم النفس الكلينيكي،   -
تسنى لها الوقت لتطوير تقليل أو الغاء االعمال االدارية التي تقوم بها عضو هيئة التدريس لي

 مهاراتها و مناهجها التي تدرسها، و اعطائها الفرصة لعمل ابحاث في مجال تخصصها .
تقديم ورش عمل مستمرة حول أساليب التعليم الحديث و استخدام األجهزة المختلفة بجانب  -

 . والتقنيات الخاصة بالعرض استخدام الحاسب و 
 الفعالالتعليم  -
 م النفس و قسم الطب النفسي وانعقاد ندوات ومحاضرات مشتركة .التفاعل بين قسم عل -

 ثٕزبئظ اإلخزجبساد داخً اٌمبػبد . اٌطٍجخرج١ٍغ  -

 رظؾ١ؼ اٌزى١ٍفبد ٚاألػّبي اٌجؾض١خ ٚسطذ٘ب ،*-  -

اإلخزجبساد اٌشف٠ٛخ ٚاٌّشبسوبد اٌفؼ١ٍخ فٝ اٌزؼٍُ إٌشؾ ٚسطذ دسعبرٗ وٕشبؽ *  -  -

 ٌٍؼًّ اٌغّبػٝ . 

 ِشاؽً اٌجؾٛس صُ رم١١ُ اٌؼشع إٌٙبئٝ ٌٙب. ِزبثؼخ رٕف١ز  -

 رجطخ ثٛؽذاد اٌّمشس.شاٌّ اٌطٍجخرفؼ١ً اٌجؾٛس ا١ٌّذا١ٔخ ِٓ لجً             -

-   
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ِٓ لجً ػؼٛ اٌزظؾ١ؼ أٚ اٌذسعبد )ِضال: فؾض  ٍجخ ػ١ٍّبد اٌزؾمك ِٓ ِسز٠ٛبد إٔغبص اٌط – 4

رظؾ١ؼ ػ١ٕخ ِٓ اٌٛاعجبد زجبدي ّمشس ثل١بَ أسزبر اٌٚ ، ١٘ئخ رذس٠س ِسزمً ٌؼ١ٕخ ِٓ أػّبي اٌطٍجخ

 فٟ ِؤسسخ رؼ١ّ١ٍخ أخشٜ( آخش ٌٕفس اٌّمشس ػؼٛ ١٘ئخ رذس٠س أٚ االخزجبساد ثظفخ دٚس٠خ  ِغ 

 

 ِزبثؼخ أػّبي ٚ أٔشطخ اٌطٍجخ. -1

 رم١١ُ رٍه األػّبي.-3

 رم١١ُ االخزجبساد اٌفظ١ٍخ ٚاؽالع اٌطٍجخ ػٍٝ ٔزبئظ االخزجبس ٚلفب ػٍٝ األخطبء .-2

  

 :ٚاٌزخط١ؾ ٌٍزؾس١ٓ اٌّمشسػ١ٍخ بٌفٚاٌخطؾ اٌّؼذح ٌٍّشاعؼخ اٌذٚس٠خ زشر١جبد طف  اٌ  – 5
 

 ِؾز٠ٛبد اٌّمشس. -

 ِزطٍجبد اٌّمشس.-

 رم٠ُٛ رٛط١ف اٌّمشس ٚوزٌه اٌزمش٠ش . -

 ١ٌ٢بد اٌزؼٍُ إٌشؾ ٚفُّٙٙ ٌٍمٛاػذ إٌّظّخ . اٌطٍجخ رم١١ُ ِذٜ رطج١ك

 زّبد ػٍٝ أعب١ٌت اٌؼظف اٌزٕ٘ٝ ٚآ١ٌبد اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ .* رم١١ُ ِذٜ فبػ١ٍخ اإلػ           

* رم١١ُ األػّبي ٚ اٌزى١ٍفبد ٚاألػّبي اٌجؾض١خ ٚ اإلٌزضاَ ثبٌؾؼٛس ثبػزجبس٘ب ِؾىبد            

 فؼبٌخ فٝ ٔغبػ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


