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مدخل الى 
 تكنولوجيا التعليم

نبذة تاريخية عن تطور المسميات  -1
 التي اطلقت على هذا المجال.

مفهوم االتصال ونماذجه ومكوناته  -2
ومعوقاته في ضوء دراسة عملية 

 االتصال التعليمي.
مفهوم تكنولوجيا التعليم مع االشارة  -3

 الى اسلوب المقطوعات.
وظائف تكنولوجيا التعليم والفرق  -4

بينهما وبين وسائل االتصال 
 التعليمية.

اهمية تكنولوجيا التعليم في عمليتي  -5
التعليم والتعلم والمساهمة في حل 

 بعض المشكالت التربوية المعاصرة.
المختلفة للوسائل التصنيفات  -6

 التعليمية.
أمثلة لبعض الوسائل التعليمية  -7

التطووووووووور التوووووووواريخي للتكنولوجيووووووووا التعلوووووووويم  -1
 وتطبيقاتها التربوية.

تعريوووووووووي تكنولوجيوووووووووا التعلووووووووويم  وأهميتهوووووووووا  -2
  وعناصرها.

مفهووووووووووم االتصوووووووووال   ن ريوووووووووة االتصوووووووووال  -3
 وعالقتها بتكنولوجيا التعليم وعرض نماذجه.

 عوقاته.عناصر االتصال وأشكاله وم -4
ماهية مصادر التعلم  وتصونيفها   وأسو   -5

 اختيارها.
الوووووون م أنواعهووووووا  وأهميتهووووووا  وخصائصووووووها  -6

  وعالقتها بتكنولوجيا التعليم.
معوقوووووووات توظيوووووووف واسوووووووتخدام تكنولوجيوووووووا  -7

التعلوووووووويم فووووووووي العمليووووووووة التعليميووووووووة   وال لووووووووول 
 المقترحة للتغلب عليها.

تر عالقوووووووووة تكنولوجيوووووووووا التعلووووووووويم بوووووووووالكمبيو  -8
 ومكونات وحدات الكمبيوتر.

تعريووي المسووت داات التكنولوجيووة وأهميتهووا  -9
وعووووورض نمووووواذب وأمثلوووووه لوووووبعض المسوووووت داات 
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التقليدية مثل المطبوعات والسبورات 
بانواعها واللوحات والملصقات 
والخرائط والرسومات والرحالت 
التعليمية والمعارض التعليمية 

مم والشرائح  35واالفالم الثابتة 
الشفافة الفوتوغرافية واالفالم 

 المت ركة وغيرها.
مثلة لبعض الوسائل التعليمية أ -8

ال ديثة مثل االالت التعليمية 
وااللعاب التعليمية وال زم التعليمية 
ووسائل م اكاة الواقع   التليفزيون   

والفيديو التعليمي   الكمبيوتر 
التعليمي   والهاتف التعليمي 

 ووسائل االتصال عن بعد وغيرها.
توظيف تكنولوجيا التعليم في بناء  -9

التعليمية واستخدام الوسائل  المواقف

 التكنولوجية.
 .ما يستجد من موضوعات -10
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 الكودي
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 المختلفة متكاملة.
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مقدمة الحاسبات 

 في التعليم

االلي  التعريي بنشأة ال اسب -1
وتطوره وال اجة الى دراسته في 

 التعليم.
المكونات االساسية لل اسب من  -2

حيث وحدات االدخال واالخراب 
ووحدات العمليات المركزية ) 

C.P.U .واساليب التخزين ) 
تناول لغات ال اسب المختلفة في  -3

 التعليم.
اساسيات تشغيل ال اسب اآللي  بما  -4

 في ذلك التعرف على لوحة مفاتي ه.
 –اساسيات البرمجة بلغة البيزيك  -5

(   BASIC 1)  –المستوى االول 
 FLOWونتناول خرائط التدفق 

 يوتر: المفاهيم المختلفة للحاسوبماهية الكمب -1

 ووحداته.

 –البرمجية  -الماديةمقومات الكمبيوتر :  -2

 البشرية.

الكمبيوتر والتعليم: أهمية استخدام الكمبيوتر  -3

 في التعليم

الكمبيوتر والتعليم: مجاالت استخدام الكمبيوتر  -4

 التعليمي وتطبيقاته.

التعليميةة  االمستحدثات الكمبيوتريةة واسةتخدامات  -5

 النص الفعال( -ال يبرميديا –)الوسائط المتعددة 

التعليميةة  االمستحدثات الكمبيوتريةة واسةتخدامات  -6

 (االفتراضيالواقع  -المحاكاة -)الفيديو التفاعلي

اإلنتاج الكمبيوتري)مبادئ ومراحل إنتاج بةرام   -7

 عناصر اإلنتاج ( –الكمبيوتر 

 (اإلنتاج الكمبيوتري )إنتاج الصور والرسومات  -8

 اإلنتاج الكمبيوتري )وإنتاج الصوت( -9

 (إنتاج الفيديواإلنتاج الكمبيوتري ) -10

والنصةةةةةوت وإنتةةةةةاج اإلنتةةةةةاج الكمبيةةةةةوتري ) -11

 الحركة(

 ما يستجد من موضوعات -12
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CHARTS  .والتدريب عليها 
ان مة التشغيل المختلفة مع امثلة  -6

لالجهزة الشائعة لكل ن ام واس  
اختيار اجهزة ال اسب االلي 
ومل قاته وبرامج تشغيلها في 

 المعامل التعليمية.
على معرفة اجزاء  يتدرب الطالب -7

ادخال واخراب  –الكمبيوتر 
تشغيل ال اسب اآللي  –البرمجيات 

التدريب على اساسيات البرمجة  –
والن م الم اف ة على جهاز 

ال اسب اآللي من حيث فتح وغلق 
 الجهاز وحف ه.
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المتاحف 

والمعارض 

 التعليمية

والمعرض وظيفة كل من المت ف  -1
 والفرق بينهما.

مقدمةةةه عةةةن المتةةةاحف و المعةةةارض التعليميةةةة و  -1

الفةةر   -مف ةةوم المعةةارض و المتةةاحف –2تطورهةةا 

المتةةةةةاحف و  أهميةةةةةه -بةةةةةين المتحةةةةةف و المعةةةةةرض

ل والو ةةائف التعليميةةة للمتةةاحف و  المعةةارض تعليميةةا

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

االشياء والنماذب والعينات ودور كل  -2
 منها.

دراسة بعض المعارض مثل معرض  -3
الفصل   المدرسة والتعرف على 
المعارض الجاهزة التي تعدها 
 الهيئات العلمية او التعليمية.

دراسة بعض النماذب الشمعية  -4
 الجصية.

زيارة بعض المتاحف العامة او  -5
ساليب الخاصة للتعرف على ا

العرض وكيفية استخدامها في 
 التعليم.

القيام بزيارات ميدانية للمتاحف  -6
عمل رسومات لما  –والمعارض 

يشاهده الطالب مجسمًا واقامة 
بعض المعارض كمعرض الفصل 

 المعارض.

األهةةةدال الرئيسةةةية  -المتةةةاحف أنةةةوا تصةةةنيف  -3

 العامة للمتاحف.

 -المتةاحف و المعةارض التعليميةة إقامةةمتطلبات  -4

فن الحةةدي  عةةرض لةةبعم المتةةاحف مفةةل متحةةف)ال

 (.الجميلةبكلية الفنون 

قواعةد تنيةيم  -المتحف و إدارتةه إلقامةالتخطيط  -5

 مستلزمات ا .و التعليميةالمتاحف و المعارض 

 -بعةةم أسةةاليع العةةرض فةةي الوسةةائل التعليميةةة -6

تحديةةةد أسةةةلوب العةةةرض المءئةةةم فةةةي ضةةةو  بعةةةم 

  االعتبارات

 أهةدال -المعارض التعليمية: )تعريةف المعةرض -7

 المعارض(. أنوا  -المعارض

مصةةةةةةادر  –مسةةةةةةتويات المعةةةةةةارض التعليميةةةةةةة  -8

أنوا  المعروضةات التةي يمكةن  -المعارض التعليمية

 عرض ا بالمعرض.

:  التعليمةةيالمعةةرض  إلقامةةةالخطةةوات التنفيةيةةة  -9

إعةةةةةةداد مكةةةةةةان العةةةةةةرض و يت ةةةةةةمن  موضةةةةةةع )

الةةةةزوار  الخلفيةةةةات  المعروضةةةةات و نيةةةةام مةةةةرور

 (.األلوان، المعروضات اختيار،  إضا ة المعرض

طةةةةر  الدعايةةةةة و اإلعةةةةةءن عةةةةن المعةةةةةرض  -10

 أساليع الدعوة للزائرين -التعليمي

إجرا ات تتبع عند زيةارة المتحةف و المعةرض  -11

 التعليمي لتحقيق ال دل التعليمي.

المتةةاحف و المعةةارض  فةةياالتصةةال و التعلةةيم  -12

 –نيرية االتصال التعليمةي  -)بيئة المتحف التعليمية

 (.والبصري السمعياالتصال 

حفةةةةةع المعروضةةةةةات للمعةةةةةارض المسةةةةةتقبلية  -13

 و تطبيق ا  التعليميومعايير تقييم المعرض 

 ما يستجد من موضوعات -14
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بتاريخ 
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والمدرسة وانتاب بعض العينات 
 وحفظ البعض االخر.
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الطباعة والنسخ 

 والتجليد

نبذة تاريخية عن الطباعة ونشأتها  -1
 وانتشارها اعالميا وتعليميا.

نبذة تاريخية عن صناعة الورق  -2
 المستخدم في الطباعة وانواعه.

طرق الطباعة الرئيسية المستخدمة  -3
 في المدرسة وخارجها.

الطرق المختلفة للتجليد والمواد الخام  -4
 المستخدمة فيها.واالدوات واالالت 

التدريب على الطباعة والنسخ  -5
والتجليد وتطبيق ذلك على كتب 
 المكتبة او كتب الطالب انفسهم.

زيارة بعض المؤسسات الطباعية  -6
للتعرف على طرق الطباعة ال ديثة 

مقدمةةةة عةةةن  نشةةةاة وتطةةةور الطباعةةةة، وتةةةاريخ  -1

 الطباعة في مصر، ماهية الطباعة.

الطباعةةةةة التقليديةةةةة الرئيسةةةةة )البةةةةارزة، أنةةةةوا   -2

 الغائرة، المستوية(.

أنةةةوا  الطباعةةةة التقليديةةةة الفرعيةةةة )المسةةةامية،  -3

االلكتروسةةتاتيكية، النةةافرة، النفةة  حبةةري(، وأنةةوا  

 المطابع.

ماهيةةةةة التصةةةةميم، األسةةةةل الجماليةةةةة للتصةةةةميم  -4

 الطباعي، وأهميته، والبرام  المستخدمة له.

اعة الرقمية، ماهيت ا، خصائص ا مقدمه عن الطب -5

 ومزاياها، أهميت ا.

تطبيقةات الطباعةة الرقميةة، مقارنةة بةين الطباعةة  -6

 الرقمية والمستوية.

 أج زة الطباعة الرقمية. -7

خامةةةةات الطباعةةةةة الرقميةةةةة) األحبةةةةار، الةةةةور ،  -8

 أسطح طباعية أخرى(.

الطباعةةةةة ثءثيةةةةة األبعةةةةاد) نشةةةةات ا وتطورهةةةةا،  -9

 ية عملية الطبع(.ماهيت ا، آل

الطباعةةةةة ثءثيةةةةة األبعةةةةاد) أنةةةةوا  الطابعةةةةات،  -10

 خامات الطباعة، استخدامات ا،مزاياها(

التجليةةةةد) نشةةةةاته وتطةةةةورب، ماهيتةةةةه، مبادئةةةةه  -11

 ومراحله(.

التجليد) عوامل تحديةد نوعيةة التجليةد، أنواعةه،  -12

خاماتةةه، األج ةةزة المسةةتخدمة بةةه(، خطةةوات تجليةةد 

ل.  كتاب يدويا
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قرا ات باللغة 

العربية)في 

 التخصص(

دراسة احدث الب وث والدراسات العربية 
والدوريات في مجال التخصص واالستفادة 

من تصميم الب وث التعليمية وادواتها 
 ومعالجتها االحصائية ونتائجها التربوية.

 

قطةةا  تكنولوجيةةا المعلومةةات والمةةوارد البشةةرية  -1

فةةي العةةالم العربةةي: الخصةةائص، الفةةرت، العةةاملون 

 في المجال، طر  إعدادهم، متطلبات العمل.

قطةةا  تكنولوجيةةا المعلومةةات والمةةوارد البشةةرية  -2

 فةةي العةةالم العربةةي: طةةر  إعةةداد الكةةوادر، متطلبةةات

 العمل في المجال.

التكنولوجيا في خدمة التعليم: تعريف التكنولوجيا  -3

، األنمةةةاط، تعريةةةف وخصةةةائص كةةةل نمةةةط، أهةةةدال 

وو ةةةائف التكنولوجيةةةا فةةةي خدمةةةة التعلةةةيم مةةةع  كةةةر 

 .األمفلة

التعليم من بعد: التعريف، الخصائص، المميةزات  -4

 والعيوب، األنماط، التكنولوجيا المستخدمة.

لمفتةةةةةةوع: التعريةةةةةةف، الخصةةةةةةائص، التعلةةةةةةيم ا -5

 المميزات والعيوب

 التعليم المفتوع: األنماط، التكنولوجيا المستخدمة. -6

المسةةتحدثات التكنولوجيةةة:ماهيت ا، خصائصةة ا،  -7

م ارات التعامل مع ةا، مةع التعريةف بةبعم األمفلةة 

 ل ا.

المسةةةةةتحدثات التكنولوجيةةةةةة )أمفلةةةةةة(: الوسةةةةةائط  -8

 المتعددة.

التكنولوجيةةةةةةةةة )أمفلة(:البريةةةةةةةةد المسةةةةةةةةتحدثات  -9

 اإللكتروني، مؤتمرات الفيديو.

قةةةرا ة وف ةةةم واسةةةتيعاب الدراسةةةات والبحةةةو   -10

العربيةةةة المنشةةةورة فةةةي مجةةةال تكنولوجيةةةا التعلةةةيم: 

 والويكي

م ةةةةارة قةةةةرا ة وف ةةةةم واسةةةةتيعاب الدراسةةةةات  -11
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الفرقة 
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 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

والبحةةو  العربيةةة المنشةةورة فةةي مجةةال تكنولوجيةةا 

 التعليم: المكتبة الرقمية

 ما يستجد من موضوعات -12
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األصول 

 االجتماعية للتربية

 –ماهية االصول االجتماعية للتربية 
المدرسة  –المدرسة والمؤسسات االجتماعية 

 –المدرسة والتنشئة االجتماعية  –والثقافة 
المدرسة  –المدرسة والضبط االجتماعي 

المدرسة وصنع  –وال راك االجتماعي 
 المستقبل.

 

خصةةائص المف ةةوم  -التربيةةة : معناهةةا ومجءت ةةا  -1

 أبعاد المف وم الشامل للتربية -الشامل للتربية 

عناصةةر   -نيريةةات تفسةةير المجتمةةع  -المجتمةةع   -2

الشةةروط الواجةةع توافرهةةا فةةي المجتمةةع   -المجتمةةع 

 أشكال المجتمع  -تركيع المجتمع   -المتماسك 

أهميةةةةة التربيةةةةة للفةةةةرد   -خصةةةةائص المجتمةةةةع   -3

أسةةةباب -حاجةةةات المجتمةةةع التربويةةةة   -والمجتمةةةع 

مف ةةوم أصةةول   -ضةةرورية لتربيةةة الفةةرد والمجتمةةع 

 أهمية دراسة أصول التربية   -التربية 

خصةةائص التنشةةئة   -مف ةةوم التنشةةئة االجتماعيةةة  -4

أنةةوا    -شةةروط التنشةةئة االجتماعيةةة  -االجتماعيةةة 

 التنشئة االجتماعية

و ةةةائف التنشةةةئة  -حةةةدود التنشةةةئة االجتماعيةةةة  -5

 مؤسسات التنشئة االجتماعية.   -االجتماعية 

أهمية وطبيعةة الفقافةة   -افة دور التربية تجاب الفق -6

الفقافةة   -اعتبارات ألهمية دراسة الفقافة للمعلمةين  -

 والمجتمع والتربية

صةةةفات   -عناصةةةر الفقافةةةة   -مميةةةزات الفقافةةةة  -7

 أهمية دراسة الفقافة بالنسبة للمعلم  -الفقافة 

العوامةةةةةل التةةةةةي أثةةةةةرت علةةةةة  دراسةةةةةة التغيةةةةةر  -8

ر مةةن المنيةةور االجتمةةاعي . مف ةةوم الفبةةات والتغيةة

 التاريخي . مف وم التغير االجتماعي.

التغيّةةةةر االجتمةةةةاعي والمصةةةةطلحات األخةةةةرى .  -9

 أشكال التغير االجتماعي . عوامل التغير االجتماعي

 فةي التربيةة معوقةات التغيةر االجتمةاعي . دور -10

 االجتماعي التغير

 وتعريفةةات أسةةبابة العنةةف المدرسةةي مفةةاهيم -11

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 العنةف فسةرت التةي النيريةات وأشةكاله: وعواملةه

 المدرسي .

العنةف . إسةتراتيجيات   ةاهرة معالجةة أسةاليع -12

 -حةةةةل مشةةةةكءت العنةةةةف المدرسةةةةي لةةةةدى الطةةةةءب 

 -سيئةةةةةلات العقةةةةةلاب  -أسةةةةةاليع العقةةةةةاب  وأشةةةةةكاله 

 حسنلات العقلاب

مناقشة التكةاليف التةي تقةدم ب ةا الطةءب تحقيقةا  -13

 الصف. لتنمية القيم الديمقراطية داخل حجرة

 ما يستجد من موضوعات  -14
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أساسيات التصوير 

 الفوتوغرافي

عن تطور التصوير نبذة تاريخية  -1
الفوتوغرافي بشكل عام وتطور فكرة 
آلة التصوير الفوتوغرافي وتطور 

 الصورة بشكل خاص.
مكونات آلة التصوير الفوتوغرافي  -2

 وكيف تعمل واستخدامها.

    

مقدمةةةة عةةةن التصةةةوير الفوتةةةوغرافي تعريفةةةه،  -1 

 ونشاته وتطورب .

مواصفات إنتةاج الصةور الفوتوغرافيةة التعليميةة  -2

 )إنتاجية، تقنية، تكوينية، تعليمية( .

أنةةةةةوا  كةةةةةاميرات التصةةةةةوير الفوتةةةةةوغرافي و  -3

 األساسية والفانوية في ا وو يفة كل جز األجزا  

طريقةةة اسةةتخدام كةةاميرا التصةةوير، والتعةةريم  -4

الصحيح، والعءقة بين فتحة العدسةة وسةرعة الغةالق 

 وعمق الميدان.

 أساسيات تكوين الصورة الفوتوغرافية. -5

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

انواع اللقطات وزوايا التصوير  -3
 الرئيسية.

انواع الورق ال ساس واالفالم  -4
المستتخدمة في التصموير 

 الفوتوغرافي.
االحماض والمواد الم هرة  تكوين -5

والمثبتة للصورة والفيلم داخل المعمل 
 واستخدامها.

مواصفات المعمل ) ال جرة الم لمة  -6
( ومكوناته من مكبرات وادوات 

 مختلفة.
 عمليات الطبع والت ميض. -7
التدريب على اجزاء االت التصوير  -8

 الفوتوغرافي وادواتها.
استعماالت اجزاء التصوير  -9

يانة االالت الفوتوغرافي   ص

 المرشحات ال وئية واستخدامات ا. -6

 الفةةةيلم الحسةةةاو، ومكوناتةةةه ،أنواعةةةه، مقاسةةةاته، -7

 مواصفات األفءم

 الغرفة الميلمة )تج يزها وتج يزات ا(. -8

التحمةةيم والمحاليةةل الكيميائيةةة المسةةتخدمة فةةي  -9

 عملية التحميم ومراحل عملية التحميم. 

عملية التكبير والطبع وج از المكبةر ومكوناتةه  -10

 وكيفية التعامل معه.

عمليات اإلعةداد الن ةائي للصةور الفوتوغرافيةة  -11

  ا.وحفي

تو يةةةف الصةةةورة الفوتوغرافيةةةة فةةةي العمليةةةة  -12

 التعليمية.

 ما يستجد من موضوعات -13

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 والم اف ة عليها.
تطبيقات في التصوير الفوتوغرافي  -10

تتناول الموضوعات مع دراسة 
 نقدية.
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إنتاج الرسومات 

 التعليمية
 الرسوم التعليمية -1

   )أ( أمية الرسوم التعليمية   

 )ب( أنواع الرسوم التعليمية   

 أس  صالحية الرسم التعليمي. -2
 كيفية تقدير صالحية الرسم التعليمي. -3
 خطوات انتاب الرسم التعليمي. -4
يقوم الطالب بانتاب الرسوم التعليمية مما  -5

يكسبه مهارات الرسم   التكبير   التلوين 
 ومهارات كتابة الخط.

 

مقدمة عن إنتاج الرسومات التعليمية ، تعريف ةا ،  -1

 استخدامات ا ، تطورها.

التعةةةرل علةةة  أهميةةةة الرسةةةومات التعليميةةةة فةةةي  -2

 المجال التعليمي.

معرفة األسل النفسية والمعرفية التي تساعد  -3

 عل  إنتاج الرسومات التعليمية.

توضةةةةيح الفةةةةةرو  بةةةةين الرسةةةةةومات التعليميةةةةةة  -4

 .والصور التعليمية

 معرفة أنوا  الرسومات التعليمية. -5

كيفيةةةةة إعةةةةداد وإنتةةةةاج الرسةةةةومات  فةةةةيمقدمةةةةة  -6

 التعليمية.

معةةايير تصةةميم الرسةةةومات التعليميةةة ) اللةةةون ،  -7

 الخط،...(

المعةةةايير الفنيةةةة والتربويةةةةة إلنتةةةاج الرسةةةةومات  -8

 التعليمية.

أهم مءمح بةرام  الكمبيةوتر المسةتخدمة فةي إنتةاج  -

 لتعليمية.الرسومات ا

نبةةةة عةةن بةةرام  تصةةميم الجرافيةةك والتجةةول فةةي  -9

واسةتعراض أدواتةه ولوحاتةه   Photoshopبرنام  

 المتعددة ، والتعرل عل  أهم مءمحه.

التطبيقةةات العمليةةة لم ةةارات اسةةتخدام برنةةام   -10

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

adobe Photoshop   فةةةي معالجةةةة الرسةةةومات

 التعليمية.

ج الرسةومات االتجاهات الحديفة فةي مجةال إنتةا -11

 التعليمية.

 ما يستجد من موضوعات. -12
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اإل اعة 

والتسجيءت 

 الصوتية

أهمية الصوت في ال ياة والعالقة  -1
 الجدلية بين السمع والبصر.

التركيز على حاسة السمع والتأار  -2
 بواسطة الصوت.

 الصوت.سيكولوجية  -3
علم الصوتيات ) أماكن التسجيل  -4

 (. Acousticsواالستماع 
خصائص الصوت  –فيزياء الصوت  -5

الفيزيائية ) الشدة   النغمة   اللون   
الموجات الصوتية   نوعيتها 
وخصائصها   األذن البشرية 

 وخصائصها (.
الميكروفونات ) أنواعها    -6

اإل اعةةة والتسةةجيءت الصةةوتية . ل مقةةلدمة عةةن  -1

 مف وم اإل اعة . ل مفل وم التسجيءت الصوتية.

ل ماهيةة الصةوت . ل أهميةة الصةوت فةي الحيةاة . ل 2

 خصائص الصوت .

لةة طبيعةةة أو سةةيكولوجية الصةةوت . . حاسةةة السةةمع 3

 ومدى تاثرها بالصوت .

ل الدور التربوي والتعليمي الةي يؤديه الصوت في 4

 التعليم 

مقدمة عن التسجيءت الصوتية وتشمل :   ماهية  ل5

التسجيءت الصوتية .   أنوا  التسةجيءت الصةوتية 

. 

ل فوائةد التسةجيءت الصةوتية . ل مميةزات اسةتخدام 6

 التسجيءت الصوتية في التعليم .

لةةة مقةةةلدمة عةةةن الميكرفونةةةات وتشةةةمل :   ماهيةةةة 7

الميكرفون .   أنوا  الميكرفونةات .   مكونةات كةل 

 نو  من الميكرفونات وخصائصه وكيفية عمله .

لةة كيفيةةة كتابةةة سةةيناريو إ اعةةي . ل مصةةادر كتابةةة 8

 السيناريو. ل أنوا  النصوت التعليمية .

لةةة كيفيةةةة بنةةةا  برنةةةام  صةةةوتي وتتمفةةةل فةةةي :   9

خطوات بنا  البرنام  .   التج يزات المطلوبة لبنا  

 البرنام  اإل اعي 

فةةةل فةةةي :   ماهيةةةة لةةة مقدمةةةة عةةةن اإل اعةةةة وتتم10

 اإل اعة .   فوائد اإل اعة التعليمية .

ل كيفية اإلعداد لبرنام  إ اعي ويتمفةل  لةك فةي : 11

   الخطوات الءزمة إلعداد البرنام  اإل اعي . 

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

خصائصها   مواصفاتها   كيفية 
تها الفنية ( عملها   استخداما

والتعامل مع الميكروفون فنيًا 
والتعامل مع الميكروفون مع نوعية 

 المؤدي أمام الميكروفون.
مكونات استديو التسجيالت  -7

 الصوتية.
 العالقة بين األذن والميكروفون. -8
 –االذاعة المدرسية ) مكوناتها  -9

مواصفات المكان واالجهزة والمعدات 
 الخاصة بها (.

 

   التج يزات المطلوب توفرها .

لةةة مقارنةةةة بةةةين اإل اعةةةة والتليفزيةةةون التعليمةةةي 12

ائد كء من مةا وتتمفل في :   ماهية كء من ما .   فو

 في التعليم .

  الةةةدور الةةةةي تلعبةةةه كةةةء من مةةةا لخدمةةةة العمليةةةة 

 التعليمية

لةة مناقشةةة الطةةءب فةةي السةةيناريو الةةةي تةةم كتابتةةه 13

والتعةةرل علةة  أهةةم الصةةعوبات التةةي واج ةةت م عنةةد 

التسجيل ، مع إتاحة معايير لتقييم البرنام  المنت  . ل 

هةات الحديفةة كيفية إنتاج الصةوت الرقمةي و ل االتجا

 في مجال اإل اعة والتسجيءت الصوتية

 ما يستجد من موضوعات . -14
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الف رسة الوصفية 

 والموضوعية

التعريي بالفهرسة الوصفية للمطبوعات  -1
 والمواد غير المطبوعة وانوعها المختلفة.

ت ديد العناصر االساسية لفهرسة  -2

التعريةةةف بالمكتبةةةات وأهةةةداف ا ومف ةةةوم الخدمةةةة  -1

 المكتبية ومتطلبات تحقيق تلك الخدمة.

تعريف الف رسة وأهميت ا وأنواع ةا والفةر  بةين  -2

الف رسةةة الوصةةفية والف رسةةة الموضةةوعية وأشةةكال 

 الف ارو خصائص الف رو المفالي.

تعريةةف الف رسةةة الوصةةفية وأهميت ةةا وقواعةةدها  -3

 أمريكية والببليوجرافيا. وقواعد الف رسة االنجلو

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

المطبوعات مثل : الخرائط   اللوحات   
الصورة الفوتوغرافية   الرسومات   

االفالم السينمائية بانواعها   التسجيالت 
المصغرات الفيلمية   برامج الكمبيوتر 

 المختلفة ..............إلخ
تطبيقات عملية لفهرسة نماذب مختلفة  -3

مطبوعة وغير وبطاقات من المواد ال
المطبوعة مع استخدام انواع الفهارس 

 المختلفة.
 

مف ةةوم الوصةةف المةةادي والبيانةةات الببلوجرافيةةة  -4

 ومصادر الوصف الببلوجرافي.

 البيانات الببليوجرافية واالختصارات. -5

 الحاالت المختلفة للف رسة الوصفية. -6

 ة للف رسة الوصفية.تابع الحاالت المختلف -7

 البطاقات اإلضافية وبطاقات اإلحاالت. -8

تعريف الف رسة الموضةوعية وأهةداف ا وأهميت ةا  -9

 ومف وم رؤوو الموضوعات.

قواعةةد اختيةةار رؤوو الموضةةوعات ومفةةةاهيم  -10

 مرتبطة ب ا األشكال المختلفة لرؤوو الموضوعات.

مقدمةةة فةةي الةةنيم الخبيةةرة وأهميت ةةا وخواصةة ا  -11

ومكونات ةةةا وهيكلت ةةةا اسةةةتخدام الةةةنيم الخبيةةةرة فةةةي 

المكتبةةات ومراكةةز المعلومةةات وأهميت ةةا والخةةدمات 

 التي تقدم ا وأمفله علي ا.

مقدمةةة فةةي الف رسةةة األيةةة وأهميت ةةا واسةةتخدام  -12

الكمبيةةوتر والشةةبكات فةةي الف رسةةة االلكترونيةةة مةةع 

شةةرع ألحةةد العربيةةة المسةةتخدمة فةةي الف رسةةة األيةةة 

 ت ا وأوامر تلك النيم والخدمات التي تقدم ا.ومميزا

تعريةةف نيةةام مةةارك للف رسةةة األيةةة وتاريخةةه  -13

ومميزات استخدامه ومكونات التسجيله الببلوجرافيةة 

 وخصائص ا وقواعد البح .

التدريع عل  إجرا  تقييم للخدمة المكتبية التي   -14

 تقدم ا مكتبة الكلية.

مختلفةةةة مةةةن  التةةةدريع علةةة  اسةةةتخدام أشةةةكال -15

 الف ارو.

إنتةةةاج بطاقةةةة ف رسةةةة وصةةةفية  التةةةدريع علةةة  -16

 مبسطة.

 حقول الف رسة الوصفية. -17

 عءمات الترقيم والمسافات البينية. -18

التدريع عل  إنتاج بطاقات ف رسة الرئيسية  -19



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

  ات بيانات موسعة.

تابع التدريع عل  إنتاج بطاقات ف رسة  -20

 موسعة.الرئيسية  ات بيانات 

التدريع عل  إنتاج البطاقات اإلضافية  -21

 وبطاقات اإلحاالت.

التدريع عل  الف رسة الموضوعية ورؤوو  -22

 الموضوعات.

تابع التدريع عل  الف رسة الموضوعية  -23

 ورؤوو الموضوعات.

التدريع عل  استخدام أحد النيم الخبيرة  -24

 الخاصة بالمكتبات.

أحد النيم االلكترونية التدريع عل  استخدام  -25

 الخاصة بالف رسة.
تابع التدريع عل  استخدام أحد النيم االلكترونية  -26

 الخاصة بالف رسة.

 ما يستجد من موضوعات -27

ت ك 
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مراكز مصادر 

 التعلم
المكونات االدارية للمركز والقطاعات الفنية 

قطاع  –والتقنية مثل : قطاع االنتاب 
قطاع انتاب الرسوم  –تطوير الب ث العلمي 

قطاع  –قطاع التدريب  –المت ركة 
 القطاع االكاديمي. –الخدمات 

 

مف وم مراكةز مصةادر الةتعلم ومراحةل تطويرهةا  -1

تفعيل ةا وفلسةفة  وأهميةةوو ائف ةا وم ام ةا  وأهداف ا

 .إنشائ ا وأسل

 مراكز مصادر التعلم  إنشا متطلبات  -2

مركةةةز  أمةةةين -وحةةةدات مراكةةةز مصةةةادر الةةةتعلم -3

فةةةي  واألكةةةاديميالم نةةةي  اإلعةةةداد -مصةةةادر الةةةتعلم

صةةةةفات العةةةةاملين ب ةةةةا  –مراكةةةةز مصةةةةادر الةةةةتعلم 

 يلموا ب ا. أنيجع  التيوالمجاالت 

برنةام   – دور المعلم فةي مراكةز مصةادر الةتعلم -4

 من مراكز مصادر التعلم. لءستفادةتدريبي للمعلمين 

الةةةةتعلم )تصةةةةميم المصةةةةادر  التصةةةةميم لمصةةةةادر -5

 (.وخطوات ا

الةةو يفي لمصةةادر الةةتعلم )خصةةائص  االسةةتخدام -6

 اسةةةتخدام امطالةةةع وفوائةةةد  –اسةةةتخدام ا الةةةو يفي 
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 بتاريخ
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 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 الو يفي(.

 مصادر التعلم ) شروط استخدام ا(. -7

 –)الكتةةةاب المدرسةةةي  التقليديةةةةمصةةةادر الةةةتعلم  -8

المصةادر  -المرئيةةالمصةادر  – المسموعةالمصادر 

 السمع بصريه(

-الةتعلم الةةاتي -)الكمبيوتر الحديفةمصادر التعلم  -9

 –الةةةتعلم االلكترونةةةي  –الةةةتعلم مةةةن بعةةةد  -االنترنةةة 

 (. المتعددةالوسائط 

 –االدراب فةةي مراكةةز مصةةادر الةةتعلم )مف وم ةةا  -10

 (.  اإلداريةالم ارات  – داريةإلاالو ائف 

 مراجعة عامة لموضوعات المقرر -11

 ما يستجد من موضوعات. -12
ت ك   
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قرا ات باللغة 

األجنبية )في مجال 

 التخصص(

دراسة أحدث الب وث والدراسات االجنبية 
التخصص واالستفادة والدوريات في مجال 

من تصميم الب وث التعليمية وادواتها 
 ومعالجتها االحصائية ونتائجها التربوية.

 

 مقدمة في أهم قواعد اللغة االنجليزية. -1

قواعد الترجمةة مةن اإلنجليزيةة للعربيةة والعكةل  -2

واسةةتخدام القةةةواميل العاديةةةة وااللكترونيةةةة ومواقةةةع 

 نبية.االنترن  التي تترجم النصوت األج

اسةةتخدام الكمبيةةوتر واالنترنةة  فةةي البحةة  عةةن  -3

مصادر أجنبية تخص تكنولوجيا التعليم شاملة مواقع 

االنترنةةةةة  وقواعةةةةةد البيانةةةةةات العالميةةةةةة وتحميل ةةةةةا 

 وقرا ت ا وترجمت ا.

تعريةةف تكنولوجيةةا التعلةةيم ومجاالت ةةا، والوسةةائل  -4

 التعليمية وأنواع ا وأهميت ا في التعليم.

تربيةةةة بشةةةكل عةةةام والتعلةةةيم النيةةةامي تعريةةةف ال -5

 ومراحل التعليم في مصر.

مكونةةةةات نيةةةةام الكمبيةةةةوتر الماديةةةةة وم ةةةةارات  -6

 صيانته.

تعريةةةف نيةةةام التشةةةغيل والبةةةرام  والتطبيقةةةات،  -7

 وبعم أهم أوامر نيام التشغيل.

تعريةةةف االنترنةةة  وأهميةةةة ومكونةةةات صةةةفحات  -8

 ح .الويع وبرام  تصفح الويع وتنفية عمليات الب
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 بتاريخ
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اسةتخدام بةةرام  الكمبيةةوتر فةةي التعلةةيم مةةن خةةءل  -9

  ات العءقة.  دراسة أحد البرام

المسةةتحدثات التكنولوجيةةا وأهميت ةةا فةةي التعلةةيم  -10

 مع  كر أمفله علي ا.

دراسةةة لمجموعةةة مةةن المقةةاالت المنشةةورة فةةي  -11

 مجءت علمية أجنبية تخص تكنولوجيا التعليم.

أجنبيةةةةة فةةةةي مجةةةةال دراسةةةةة لرسةةةةالة عمليةةةةة  -12

 تكنولوجيا التعليم.

 م ارات كتابة بح  باللغة االنجليزية. -13

 ما يستجد من موضوعات. -14
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تعلم لغية البيزيك  –مقدمة في البرمجة  -1 برمجيات الحاسع
طرق حل  –خريطة سير العمليات  –

الرموز الخاصة لخرائط  –المشكلة 
حل المشكلة  –الخوارزميات  –التدفق 

 باستخدام خرائط التدفق.
 تطبيق البرمجة عمليًا. -2

 

مقدمةةةةة عةةةةن برمجيةةةةات الحاسةةةةع: التعريةةةةةف،  -1

التصةةةةنيف، العءقةةةةة بةةةةين البرمجيةةةةات والمكونةةةةات 

 المادية.

التشةةةغيل، البرمجيةةةات برمجيةةةات النيةةةام: نيةةةم  -2

 الخدمية، المشغءت، الواج ات.

 برمجيات التطبيقات: ماهي تا، أشكال ا. -3

لغات البرمجة: ماهيت ا، تصةنيفات ا، لغةات المسةتوي 

المةةةةنخفم )لغةةةةة األلةةةةة ولغةةةةات التجميةةةةع(، لغةةةةات 

 المستوي العالي، وخصائص كل من ا.

، المتةرجم Assemplerترجمة اللغات: المجمةع  -4

Compiler المفسر ،Interpreter. 

أهمية م نة البرمجة ولمحة مختصرة عن تطةور  -5

 اللغات.

حةةل المشةةكءت البرمجيةةة: القواعةةد والخطةةةوات  -6

(، SLCالعامةةةةةةةة، المراحةةةةةةةل العامةةةةةةةة للبرمجةةةةةةةة )

  Algorithmالخوارزميات 

 Flow Chartكيفيةةة كتابت ةةةا، خةةةرائط التةةدفق  -7

 .أهميت ا وأنواع ا وطريقة كتابت ا

 أمفلة تطبيقية علي الخوارزميات وخرائط التدفق -8
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: VB.Netلغةةةةةةة فيجةةةةةةول بيزيةةةةةةك دوت نةةةةةة   -9

التعريةةةف، التطةةةور، البرمجةةةة الموج ةةةة )التوريةةة ، 

التغليةةف، تعدديةةة األشةةكال(، بيئةةة التطةةوير المتكاملةةة 

IDE .ومكونات ا 

: إنشةةا  مشةةرو  VB.Netبنةةا  برنةةام  بلغةةة  -10

 .وحفيه

)أنواع ا  Objectsإضافة الكائنات  -11

 .واستخداماته(

ضبط الخصائص )أمفلة ألش ر الخصائص  -12

 Codeوكيفية تغييرها(، كتابة تعليمات البرمجة 

، معالجات Code editor)الكيفية، محرر الكود 

، األحدا  Methodsالكائنات  األحدا ، طر 

Events  اختبار البرنام ،)Debugging  بنا ،

 .Executeالملف التنفيةي 

تطبيقةةات علةةي بنةةا  البرنةةام : تطةةوير اسةةتخدام  -13

 الكائنات، الخصائص، تعليمات البرمجة. 

: ماهيت ةةةةا، أنواع ةةةةا، Variablesالمتغيةةةةرات  -14

 تعريف ا، تخصيص القيم، نطا  المتغيرات.

 اإلعةةةةةءن: التعريةةةةةف، Constantsالفوابةةةةة   -15

 عن ا.

 Ifجمةةةل الةةةتحكم فةةةي المسةةةار: جمةةةل الةةةتحكم )جمةةةل 

(، جمةةةل Select Case ةةةا، اختيةةةار الحالةةةة بانواع

بانواع ةةا(،  Do، جمةةل For … Nextالتكةةرار )

 .Go Toجملة االنتقال الحر 

تطبيقةةةات علةةةي الفوابةةة  والمتغيةةةرات وجمةةةل  -16

 التحكم.

 .وما يستجد من موضوعات -17
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إنتاج الصور 

الفوتوغرافية 

 التعليمية

التصوير الداخلي والخارجي ونقل  -1
 الصور.

مكوناتها وطرق  –انواعها  –االضاءة  -2
 قياسها.

 انواع العدسات. -3
دراسة تصوير فيلم سالب ابيض واسود  -4

 لسيناريو تعليمي.
 دراسة ت ميض وطبع وتكبير الفيلم. -5
دراسة تشطيب الصور الفوتوغرافية  -6

 واخراجها فنيًا.المنتجة 
دراسة تصوير فكرة تعليمية ) فيلم  -7

تعليمي ( في مجموعة صور شفافة او 
 معتمة مع العناية بتكوين الصورة.

تصوير فيلم مناسب ابيض واسود  -8
ت ميض وطبع  –لسيناريو تعليمي 

تصوير فيلم تعليمي  –وتكبير الفيلم 
 مشترك مع مجموعة.

 

وأهميةةةة مقدمةةةة عةةةن التصةةةوير الفوتةةةوغرافي ،  -1

التحةةول مةةن التصةةوير الفوتةةوغرافي إلةة  التصةةوير 

 الرقمي .

الصورة الرقمية التعليميةة )الماهيةة والخصةائص  -2

 والمميزات وآلية التشكيل ومجاالت االستخدام(

التصةةوير الرقمةةي )النقةةاط  فةةي األساسةةيةالمفةةاهيم  -3

ال ةةةوئية وحجةةةم الصةةةورة وعةةةدد القةةةاط ال ةةةوئية، 

ون، والمجةةةةةال ومحسةةةةةل الصةةةةةورة، وعمةةةةةق اللةةةةة

 ، والتشويش، أبعاد الصورة ، والحساسية(الديناميكي

مواصةةفات الصةةورة الرقميةةة التعليميةةة )الماهيةةة  -4

 المواصفات( وأنوا ومراحل تحديد المواصفات، 

مواصةةةفات الصةةةورة الرقميةةةة التعليميةةةة )التقنيةةةة  -5

 والتعليمية(

 اإلنتاجيةةمواصفات الصةورة الرقميةة التعليميةة ) -6

 وينية((والتك

مشةةةرو  صةةةور رقميةةةة تعليميةةةة  إنتةةةاجمراحةةةل  -7

والتقويم وتغةية  واإلنتاج)التخطيط والتصميم والبنا  

 الرجع(

: الماهيةةةة، ال ةةةوئي)الماسةةةح  اإلنتةةةاجوحةةةدات  -8

، ومواصةةةةفات ال ةةةةوئي، وآليةةةةة المسةةةةح واألنةةةةوا 

 (ال وئيالماسح 

، األنةةةوا )الكةةةاميرا الرقميةةةة:  اإلنتةةةاجوحةةةدات  -9

 التخزين، الخصائص(وسائط 

 فةةي)الكةةاميرا الرقميةةة: الةةتحكم  اإلنتةةاجوحةةدات  -10

 .تحكم ا التيالرقمية، والقوانين الكاميرا 
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  - Tool Eraserالدلو أداةTool Bucket Paint  

 - Tool Gradientاللةةةةةوني التةةةةةدرج أداة -

 ( التشةةةويش ، التغةةةويش ، التمويةةةه ) ال ةةباب أداة

Tool Blur 

 للصةةورة إنةةارة إضةةافة أو تبيةةيم أو لتفتةةيح أداة -

Tool Dodge- الحدة أداةTool Sharpen  

  Burn( الصورة ألوان لتغميق ) حر  أداة  -

 ما يستجد من موضوعات -

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 
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بتاريخ 

22/8/2016 

 ك ت  

213 

 البرام  إنتاج

 الصوتية
 االعداد للبرنامج االذاعي التعليمي. -1
 اعداد السيناريو االذاعي. -2
المكونات الصوتية للبرنامج ) موسيقى  -3

 حوار (. –مؤارات  –
العالقة بين الكلمات ومعادلتها بالؤار  -4

 الصوتي والمسيقى.
 فنيات استديو الدراما االذاعية. -5
 التعامل مع الميكروفون الممثل. -6
 دور الموسيقى الدرامية . -7
 دور المؤارات الدرامية. -8
 ال وارية المؤارة.الكلمات  -9

 المصةةادر أنةةوا  ماهيتةةه، و الصةةوت عةةن مقدمةةة -1

 األشكال هةب بين مقارنة و أشكال ا و السمعية

 تصةةةةميم – التعليميةةةةة الصةةةةوتية البةةةةرام  أنةةةةوا  -2

 التربويةةة التطبيقةةات -جيةةد تعليمةةي صةةوتي برنةةام 

 الصوتية البرام  الستخدام

 -فوائدها -مزاياها -)تعريف ا الصوتية التسجيءت -3

 (أشكال ا

 التسةةةجيءت -التعليميةةةة الصةةةوتية البةةةرام  تقيةةةيم -4

 يةتم كيةف – عيوب ةا( و )مميزات ا للصوت التنا رية

 التنا رية بالطريقة الصوت تسجيل

 -مميزاتةه -إنتاجةه كيفية -)ماهيتهالرقمي الصوت -5

 و التنا ريةةةةةة التسةةةةةجيءت بةةةةةين مقارنةةةةةه -عيوبةةةةةه(

 الرقمية التسجيءت

 إعةادة أسةلوب -الجيةد الرقمي الصوت مواصفات -6

 الرقمةةةةةةةةةي الصةةةةةةةةةوت و MIDIالنغمةةةةةةةةةات بنةةةةةةةةةا 

SOUND DIGITAL 

 )كارت الرقمية الصوتية البرام  إنتاج متطلبات -7

 متطلبات -الخ( البرام ...... -الميكروفون -الصوت

 للمتحد  شخصية مواصفات و القاعة بإعداد تتعلق

 -جيد رقمي صوتي برنام  إعداد خطوات -8

 -الموسيقي -الحوار -الصوت البرنام  مكونات
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 بتاريخ
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انتاب البرنامج الصوتي  -10
 التعليمي.

 اختيار المادة العلمية المناسبة لالذاعة. -
 اعداد الخطة التنفيذية للعمل. -
 فنيات اجتذاب لمستمعين. -
 االلقاء الصوتي. -
 وحدة البث االذعي. -

تدريب الطالب على االستماع  -11
وعرض نماذب من تسجيالت صوتية 

وت ليلها في بداية لبرامج اذاعية ونقلها 
العمل التطبيقي   وكذلك التدريب 
بوضع بعض من التسجيالت على 

الكمبيوتر واستخدام البرامج المخصصة 
 لذلك.

 

 و ائف ا( و أنواع ا و أشكال ا الصوتية) المؤثرات

 -صةةةةوتي لبرنةةةةام  سةةةةيناريو إعةةةةداد خطةةةةوات -9

 -السةةيناريو إعةةداد عنةةد مراعت ةةا يجةةع التةةي العوامةةل

 .المختلفة اإل اعية النصوت أشكال

 البرنةةام  إعةةداد عنةةد مراعات ةةا يجةةع متطلبةةات -10

 -الصوتي البرنام  مكونات من مكون لكل الصوتي
 صوت لبرنام  السيناريو تحويل كيفية عل  التعرل

 رقمي

 الرقميةة. الصةوت لملفةات الرقميةة الحفةع صيغ -11

 للبةةةرام  التعةةةرض wav,midi,mp3mp,2- مفةةةل

sound  مفةةل الرقمةةي الصةةوت بمعالجةةة الخاصةةة

labe ,wave ,wave ,gold forge      

 بةةةرام  داخةةةل الصةةةوت الملةةةف تو يةةةف كيفيةةة -12

  . المختلفة المتعددة الوسائط

 رام بةة خةةءل مةةن للصةةوت الرقميةةة المعالجةةة - 13

Audition Adobe  -)فءش مفل المتعددة الوسائط

cc.       

 موضوعات من يستجد ما -14

المراجع  العامة ت ك 

 والخاصة
 الخدمةةةة ومف ةةةوم وأهةةةداف ا بالمكتبةةةات التعريةةةف -1شرح مفهوم المراجع العامة  -1

 الخدمة. تلك تحقيق ومتطلبات المكتبية

مجلس القسم 

 بتاريخ



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 والمتخصصة وخدمات كل منها. 214
العناصر االساسية لتقويم المراجع  -2

حدود  –وتشمل : القائمون باالعداد 
الجوانب  –التغطية طريقة التن يم 

 الشكلية ......الخ
دراسة النماذب من المراجع العامة  -3

والمتخصصة ومنها : الموسوعات ) 
قديمة وحديثة ( القوامي  اللغوية ) 
قوامي  االلفاظ وقوامي  المعاني 

ب التراجم ) قديمة ......الخ ( كت
البلوجرافيات وقوائم  –وحديثة ( 
ال وليات والكتب السنوية  –الكتب 

 االدلة. –
 

 العامةة المراجةع بةين والفةر  المراجةع في مقدمة -2

 المراجع. وأنوا  المتخصصة والمراجع

 ووصةةةةةف ا والتةةةةةراجم السةةةةةير مراجةةةةةع تعريةةةةةف -3

 التعليم. تكنولوجيا في علي ا وأمفلة وأهميت ا

 وأنواع ةا المعةارل ودوائةر الموسوعات تعريف -4

 تكنولوجيةا فةي للموسوعات وأمفلة وأهميت ا ومؤلف ا

 التعليم.

 السةةنوية والكتةةع والةةدوريات الحوليةةات تعريةةف -5

 وأمفلةةه  ةةاومؤلف واهتميت ةةا السةةنوية الكتةةع وأنةةوا 

 التعليم. تكنولوجيا ل علي ا
 ومجاالت ةا وأنواع ةا والقةواميل المعاجم تعريف -6

 التعليم. تكنولوجيا في علي ا وأمفله وأهميت ا

 يتناول ةةةا التةةةي والموضةةةوعات األطلةةةل تعريةةةف -7

 تكنولوجيةا فةي عليةه وأمفلةه وأهميته ومؤلفه وأهميته

 التعليم.

 الببلةةةوجرافي وال ةةةبط الببليوجرافيةةةات تعريةةةف -8

 وأنواع ا. وأبعادها

 والبيانةةةةةات ومؤلفي ةةةةةا الببليوجرافيةةةةةات أهميةةةةةة -9

 التعليم. تكنولوجيا في علي ا وأمفله الببليوجرافية

 والمسئول المرجعية الخدمة تعريف -12

 المرجعية. الخدمة ومستويات عن ا

 والمجموعةةةةةةات المرجعيةةةةةةة الخدمةةةةةةة أنةةةةةةوا  -11

 المراجع. أخصائي اختيار وشروط المرجعية

 وأنواع ةةةةا االلكترونيةةةةة المراجةةةةع فةةةةي مقدمةةةةة -12

 المراجةةع إنتةةاج فةةي المسةةتخدمة البةةرام  ومميزات ةةا

 االلكترونية

 المكتبات. في اإللية النيم وبنا  تصميم -13

 التةي المكتبية للخدمة تقييم إجرا  عل  التدريع -14

 الكلية. مكتبة تقدم ا

 الكلية. لمكتبة تدريبي برنام  تصميم -15

1/8/2016 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 المكتبات وتزويد وتبادل إهدا  استمارات إعداد -16

 بالمراجع.

 داخةةةل البحةةة  عمليةةةات إجةةةرا  علةةة  التةةةدريع -17

 الموسوعات.

 لشةرا  اإلداريةة الخطوات إجرا  عل  التدريع -18

 المراجع. إحدى

 عةةةن البحةةة  عمليةةةات إجةةةرا  علةةة  التةةةدريع -19

 القواميل. باستخدام وترجمت ا مصطلحات

 عةن البحة  فةي األطلل استخدام عل  التدريع -20

 جغرافية. منطقة

 

 مجةةةةال فةةةةي المنشةةةةورة الببلوجرافيةةةةات تقيةةةةيم -21

 التعليم. تكنولوجيا

 تكنولوجيةا مجةال فةي مبسةطة ببلوجرافية إعداد -22

 التعليم.

 المرجعيةةة للخدمةةة تقيةةيم إجةةرا  علةة  التةةدريع -23

 بالكلية. بمكتبة المراجع وأخصائي

 المراجةةةع ألحةةةد تقيةةةيم إجةةةرا  علةةة  التةةةدريع -24

 بالمكتبة. الورقية

 إنتةةةاج فةةةي الكمبيةةةوتر اسةةةتخدام علةةة  التةةةدريع -25

 الورقية. المراجع

 واالتصةةةال المرجعةةةي البحةةة  عمليةةةات إجةةةرا  -26

 العالمية. البيانات بقواعد المباشر

 موضوعات. من يستجد وما -27



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر
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 التعليم تكنولوجيا

 بعد عن
يتناول المقرر فكرة التعلم عن بعد وأاارها 
التعليمية وما يتصل بها من مفاهيم حرية 

المتعلم   التعلم المستمر   واالستفادة 
بطاقات المجتمع وطاقاته التكنولوجية في 
مجال التعليم   وأساليب التعلم عن بعد 

وعالميًا   ومدى االستفادة المطبقة عربيًا 
 من هذه االساليب في ن ام التعليم ال الي.

 

 التعلةةيم بعةةد، مةةن )التعلةةيم ومصةةطلحات: مفةةاهيم -1

 المستمر( التعليم المفتوع، التعليم االلكترون ،

 أجياله. وتطور بعد من للتعليم التاريخية المءمح -2

 والخصةةائص والفلسةةفة الماهيةةة ) بعةةد مةةن التعلةةيم -3

 والمميزات( واألهدال

 والمبةررات والمتطلبات األنوا  ) بعد من التعليم -4

 والمعوقات(

 واالتصةةةةةةاالت)الماهية المعلومةةةةةةات تكنولوجيةةةةةةا -5

  التعليمية( والفوائد

 )الوسةةةائط واالتصةةةاالت المعلومةةةات تكنولوجيةةةا -6

 المطورة( واألشكال بعد من للتعليم التعليمية

 )الوسةةةائط تصةةةاالتواال المعلومةةةات تكنولوجيةةةا -7

 المطةةةةورة واألشةةةةكال بعةةةةد مةةةةن للتعلةةةةيم التعليميةةةةة

 (التعليمية جوجل كتطبيقات السحابية والحوسبة
 التعليميةةة، واألهميةةة )الماهيةةة االفتراضةةي الواقةةع -8

 واألنوا (

 واألدوار واألج ةزة )األدوات االفتراضةي الواقع -9

 (االفتراضي الواقع  ل في والمتعلم للمعلم الجديدة

 التعليميةةةة، االسةةةتخدامات )االفتراضةةةي الواقةةةع -10

 وال عف( القوة نقاط

 والمميةةةةزات الماهيةةةةة ) االفتراضةةةةية المعامةةةةل -11

 التعليمية(

 والسةةةةةمات )الماهيةةةةة االفتراضةةةةية الجامعةةةةات -12

 ( الحيةةاة مةةدى والةةتعلم وأشةةكال نمةةا ج و والمبةةررات

 مكونةةةةةات افتراضةةةةةية) جامعةةةةةة إلنشةةةةةا  التخطةةةةةيط

 الجامعة( ومقومات عمل وآلية ميةتنيي ومتطلبات

 موضوعات من يستجد ما

 

 

 

مجلس القسم 

 بتاريخ
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 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

  

 برنةةةةةام  االنترنةةةةة ، مواقةةةةةع إنتةةةةةاج برنةةةةةام  -14 

waver Dream ومميزاته خصائصه  

 القةوائم، شةريط ، األدوات )شةريط البرنةام  وج ة -

 ( الصفحة إعدادت

 والصور النصوت أضافة -

 Rollover عمل طريقة -

 الفةءش ازرار الفءش ، النص الفءش استخدامات -

 القءش. إدراج ،

  وادراج ا جداول عمل طريقة -

 الدريم برنام  داخل Htmlال لغة عل  التعرل -

 في ا. والتعديل ويفر

  توقي  وإضافة تشعبيه ارتباطات عمل -

  الكتروني موقع عمل خطوات -

 تسميت ا وإعادة وحفي ا صفحات إدراج -

 ونشرب الموقع حفع

 موضوعات من يستجد ما -15

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 
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بتاريخ 
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علم نف    اهميته   موضوعه   تاريخه    علم نفل )طفولة(
مناهج الب ث فيه   العوامل المؤارة في النمو   

النمو   دراسة مراحل النمو في مراحل قوانين 
 الطفولة   ومشكالت الطفولة.

 

العوامةل المةؤثرة فة   –)مقدمة عن مف ةوم النمةو  -1

 -مراحةل النمةو -علةم الةنفل فةيمناه  البح   -النمو

 بعم مشكءت األطفال(

مف وم النمو ، بعةم االتجاهةات الحديفةة لدراسةة  -2

 النمو ، مطالع النمو.

و، األهمية النيرية والتطبيقية لدراسة قوانين النم -3

 علم نفل النمو.

العوامةةةل  -العوامةةةل المةةةؤثرة فةةةي عمليةةةة النمةةةو -4

 عوامل أخري (. –العوامل البيئية  –الحيوية 

منةةةاه  البحةةة  فةةةي علةةةم نفةةةل النمةةةو:) المةةةن    -5

 المن   الوصفي( –التاريخي 

منةةةاه  البحةةة  فةةةي علةةةم نفةةةل النمةةةو: )المةةةن    -6

 المن   األكلينكي( –التجريبي 

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 

  

مجلس القسم  

 بتاريخ

1/8/2016 

 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 –المقابلةة  –أدوات جمع المعلومات :) االستفتا   -7

تةةاريخ  –المءحيةةة العلميةةة المنيمةةة  –بحةة  الحالةةة 

 الحالة(

 –أدوات جمع المعلومات: السيرة الخاصة  -8

 –الوئائق الشخصية  – االجتماعيالقياو 

 اختبارات اللعع(. –االسقاطية  األساليع

ميةةةاهرب والفةةةرو  بةةةين مراحةةةل نمةةةو الطفةةةل و -9

 –الجنسةةين ، وتطبيقاتةةه التربويةةة :) مرحلةةة الجنةةين 

 مرحلة الم د(  –مرحلة الوليد 

مراحةةل نمةةةو الطفةةةل وميةةةاهرب والفةةةرو  بةةةين  -10

الجنسةةةين ، وتطبيقاتةةةه التربويةةةة : )مرحلةةةة الطفولةةةة 

مرحلتةةي الطفولةةة الوسةةطي والمتةةاخرة )  –المبكةةرة 

 (االبتدائيةالمدرسة 

ءت األطفةةةال :) مشةةةكلة النشةةةاط بعةةةم مشةةةك -11

 الزائد( 

 بعم مشكءت األطفال : )مشكلة السرقة( -12

 ما يستجد من موضوعات -13
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األج زة التعليمية 

 )تشغيل واستخدام(

تاريخ اجهزة العرض   م تويات  -1
اجهزة العرض   تطور اجهزة 

العرض ال ديثة كوسائل تعليمية 

 –مقدمةة عةةن الوسةائل التعليميةةة )تطةور المف ةةوم  -1

عملية التعلةيم والةتعلم  فيدورها  -األهمية -المكونات

 -قواعةةد االسةةتخدام –اختيارهةةا  أسةةل -تصةةنيفات ا –

مراحةةةةةل  -إلعةةةةةدادهايةةةةةة والتربويةةةةةة تقناألسةةةةةل ال

 استخدام ا(

 العرض ال وئي: -2

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 مجلس الكلية

بتاريخ 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 واعالمية.
عمل برامج تدريبية لمنتجات وسائل  -2

تعليمية على اجهزة عرض مختلفة 
 ومكوناتها.

عمل مقارنة تعليمية على اجهزة  -3
 العرض المختلفة.

 

 مفهوم الجهاز التعليمي.  -

 أجهزة العرض التعليمية الضوئية. -

 تصنيفات األجهزة التعليمية. -

 .Projection Screensشـــاشات العــرض  -

 مميزات استخدام أجهزة العرض الضوئي. -

 .الضوئية العروض فـــــي المشتركة الخصائـص  -

يجب مراعاتها عند استخدام  التي االحتياطات -

 األجهزة التعليمية.

 متطلبات مكان العرض. -

 أسس وإجراءات العرض الضوئي. -

 األج زة التعليمية -3

 Over Headأوالً: جهاز العرض فوق الرأس  -

Projector O.H.P.)) 

 Opaqueثانياً: جهاز عرض الصور المعتمة  -

Projector 

 Slidثالثاً: جهاز عرض الشرائح الشفافة  -

Projector 

 Slidرابعاً: جهاز عرض الشرائح الشفافة  -

Projector المصاحب بالصوت 

 مم35خامساً: جهاز عرض الفيلم الثابت  -

 Data Showسادساً: جهاز عرض البيانات  -

Projector  

 Smart Board الذكيةسابعاً: السبورة  -

 Visualثامناً: الجهاز العارض البصري  -

Presenter 

22/8/2016 
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 الدراسية

الفصل 
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 الكودي
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 M-learning (Mobileأجهزة التعلم المتنقل -

learning) 

 ما يستجد من موضوعات -4
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جداول التصنيف "ديوي"   "العشري"  -1 نيم التصنيف
 تعديالت خطة ديوي.

االرقام االضافية والمركبة واالفادة  -2
 منها.

 مراحل ت ديد رقم التصنيف للكتاب. -3
انواع الفهارس وكيفية االفادة منها    -4

 الكشاف النسبي وكيفية االفادة منه.
باستخدام تطبيقات ديوي وتطبيقات  -5

 االراقام االضافية.
االرقام المركبة واجراء مراحل ت ديد  -6

 رقم التصنيف للكتاب.
مراحل عمال الكشاف النسبي  -7

 واالفادة منه.

 مقدمة عن أهمية دراسة المقرر. -1

 تاريخ التصنيف وتطورب. -2

 .خطة تصنيف ديوى -3

 جداول وتقسيمات تصيف ديوى. -4

 ديوى.التعديءت العربية لتصنيف  -5

 األرقام اإلضافية والمركبة واإلفادة من ا. -6

 مراحل تحديد رقم التصنيف. -7

 الكشافات وكيفية االستفادة من ا. -8

 الجداول اإلضافية وتطبيقات ديوى. -9

 مدخل إل  استخدام الحاسع في التصنيف. -10

 تابع مدخل إل  استخدام الحاسع في التصنيف. -11

التصةةةةنيف وإضةةةةافة نيةةةةرة مسةةةةتقبلية لخطةةةةط  -12

 تعديءت مناسبة.

 ما يستجد من موضوعات -13

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 
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أساسيات كتابة 

 النص
النص التعليمي يمر بمراحل االاة :  -1

تصميم المادة العلمية   انتاب المادة 
   تقديم المادة العلمية. العلمية

يركز المقرر على الجانب االول  -2
 وهو تصميم المادة العلمية.

 

تعريةةةةةف السةةةةةيناريو بصةةةةةفة عامةةةةةة وسةةةةةيناريو  -1

النصوت التعليمية علة  وجةه الخصةوت، مصةادر 

 كتابة السيناريو .

عروض الوسائط المتعةددة والنصةوت التعليميةة  -2

 Hypermediaالخاصة ب ةا وخصةائص نصةوت 

and Hyper text 

إعةةةةةداد النصةةةةةوت اإل اعيةةةةةة واختءف ةةةةةا عةةةةةن  -3

 –صةةياغة الةةنص التعليمةةي  –النصةةوت التلفزيونيةةة 

خطةةوات كتابةةة  - –هيئةةة الةةنص التعليمةةي اإل اعةةي 

أسل تجويد كتابةة الةنص اإل اعةي  –النص اإل اعي 

الفنيةةةةةات الن ائيةةةةةة لتحريةةةةةر وكتابةةةةةة النصةةةةةوت  –

 اإل اعية. 

ت اإل اعةةةةةةة قواعةةةةةةد وفنيةةةةةةات كتابةةةةةةة نصةةةةةةو -4

 والتليفزيون.

فنيات إنتاج البرام  التعليمية المتنوعةة ومعالجةة  -5

 النصوت والكلمات الخاصة ب ا.

فنيات تصميم بةرام  الوسةائط التعليميةة المتعةددة  -6

 وصياغة السيناريو الخات ب ا.

اتجاهات ومقترحات ابتكاريةه فةي مجةال تصةميم  -7

 النصوت التعليمية.

 النصوت وتو يف ا في التعليم.استخدامات  -8

عةرض لصةور مةن النصةوت التعليميةة لتقييم ةةا  -9

 والحكم علي ا وإبدا  الرأي حول ا.

تصةةةةحيح وتقيةةةةيم أعمةةةةال الطةةةةءب وعرضةةةة ا  -10

 .للتعرل عل  مواطن ال عف والقوةوالتعليق علي ا 

محتويةةةات  -مراجعةةةة عامةةةة والمناقشةةةة حةةةول  -11

 المقرر وأساليع االمتحانات.

 ما يستجد من موضوعات -12
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معامل التعليم 

 الةاتي واللغات

معامل التعلم الذاتي واللغات  -1
المتعددة والمتنوعة والتي لها عالقة 

بن م تفريد التعليم   وكل معمل 
ينبغي ان يجهز وفقًا للن ام الذي 

هناك اساسيات يقدمه   ولكن 
النشاء المعامل خاصة معامال 
التعلم الذاتي داخل ان مة التعليم 

 التقليدية.
دراسة سعة الكابينة والسويتش وقوة  -2

المعمل وامكاناته التعليمية 
 وتوظيفها.

 

مقدمةةةةة: الحاجةةةةة إلةةةةي الةةةةتعلم الةةةةةاتي وماهيتةةةةه  -1

 ومبادئه.

 األسل العلمية لبرام  التعلم الةاتي -2

وخصةةةةائص الةةةةتعلم الةةةةةاتي ومةةةةردودة أهةةةةدال  -3

 التربوي

التعلم الةةاتي والتقليةدي، تفريةد الةتعلم، المبةررات  -4

 والحدود

 أشكال وأنماط التعلم الةاتي وسمات كل نمط -5

الحقائةةةع التعليميةةةة: المف ةةةوم، المكونةةةات، أسةةةل  -6

 البنا 

معامةةةةل الةةةةتعلم الةةةةةاتي: المف ةةةةوم، ضةةةةرورت ا،  -7

 خطوات إنشائ ا 

التصةةةةميم: معةةةةايير التصةةةةميم، الشةةةةكل،  نمةةةةا ج -8

المميزات والعيوب، تصميم مساحات العمل ومنطقةة 

 الجلوو

معامةةل اللغةةات: ماهيت ةةا، دور المعلةةم والمةةتعلم،  -9

 حاالت التج يز.

أنيمةةةةةةة وأشةةةةةةكال معامةةةةةةل اللغةةةةةةات، دوافةةةةةةع  -10

 استخدام ا، 

معامل اللغةات التقليديةة: النيريةات، األسةاليع،  -11

 إلمكاناتالتج يزات و ا

 معامل اللغات الحديفة: النيريات، األساليع. -12

تةةةةابع معامةةةةل اللغةةةةات الحديفةةةةة: التج يةةةةزات و -13

 اإلمكانات.

 أمفلة عل  نيم معامل اللغات المختلفة. -14

 ما يستجد من موضوعات -15
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الفلسفية األصول 

 للتربية
العالم العربي والفكر التربوي المعاصر   

 –االتجاهات التربوية في اوروبا قديمًا 
حركة االصالح الديني  –ال ركة االنسانية 

 –ال ركة الواقعية  –ال ركة الطبيعية  –
الفكر التربوي االسالمي  –ال ركة االنسانية 

الفككر  –الفكر التربوي الرأسمالي  –
دراسة ل ياة وآراء  –الماركسي التربوي 

دراسة ل ياة  –بعض الفالسفة المسلمين 
 وآراء بعض الفالسفة الغربيين.

 

ماهيةةة   -معنةةي أصةةول التربيةةة  -طبيعةةة التربيةةة  -1

أهةم   -المءمح الرئيسية للفلسفة   -الفلسفة وو يفت ا 

المباحةةةة   الرئيسةةةةية   -و ةةةةائف التفكيةةةةر الفلسةةةةفي 

أسةةاليع دراسةةة   -فلسةةفة التربيةةة و يفةةة   -للفلسةةفة 

 فلسفة التربية

  -الميتافيزيقةةةا والمفاليةةةة   -مبةةةادي الفلسةةةفة المفاليةةةة 

الطبيعةةةةة   -القةةةةيم والمفاليةةةةة   -المعرفةةةةة والمفاليةةةةة 

 اإلنسانية والمفالية

 التطبيقات التربوية للفلسفة المفالية -2

  -الطبيعةةة اإلنسةةانية والواقعيةةة   -أنمةةاط الواقعيةةة  -3

التطبيقةةةات   -القةةةيم والواقعيةةةة   -لمعرفةةةة الواقعيةةةة ا

 التربوية للفلسفة الواقعية

المبةةةادئ األساسةةةية  -البرجماتيةةةة وجةةةون ديةةةوي  -4

  -الميتافيزيقةةا عنةةد البرجماتيةةة   -للفلسةةفة البرجماتيةةة 

المعرفةةةة عنةةةد   -الطبيعةةة البشةةةرية عنةةةد البرجماتيةةةة 

طبيقةةةات الت -القةةةيم عنةةةد البرجماتيةةةة   -البرجماتيةةةة 

 التربوية للفلسفة البرجماتية

الوجوديةة الملحةدة   -الوجودية الدينية )المؤمنةة(  -5

الطبيعةة اإلنسةانية   -مرتكةزات الفلسةفة الوجوديةة   -

 القيم والوجودية -والوجودية 

 التطبيقات التربوية للفلسفة الوجودية -6

ل   -نيرة اإلسءم للوجود  -7  -أهم خصائص اإلنسان وفقا

القةةيم فةةي   -إلسةةءم المعرفةةة فةةي ا  -صةةور اإلسةةءمي للت

 اإلسءمية 

 التطبيقات التربوية للفلسفة اإلسءمية -8

مناقشةةة التكةةاليف التةةي تقةةدم ب ةةا الطةةءب تحقيقةةا  -9

 لتنمية القيم الديمقراطية داخل حجرة الصف.

 ما يستجد من موضوعات. -10
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  علم نفل )مراهقة(

علم نف  المراهقة   اهميته   موضوعه   
تاريخه   مناهج الب ث فيه   العوامل المؤارة 
في مراحل المراهقة   دراسة مراحل النمو من 

خالل مراحل المراهقة   ودراسة مشكالت 
 المراهقة.

 

العوامل  –)مقدمة عن مف وم المراهقة وطبيعت ا  -1

المةةؤثرة فةة  شخصةةية المراهةةق التغييةةرات الجسةةمية 

 بعم مشكءت المراهقة( -والفسيولوجية للمراهق

 مف ةةوم المراهقةةة وطبيعت ةةا ل بعةةم االتجاهةةات -2

 الحديفة لدراسة نمو المراهق

مطالةةع النمةةو فةةي مرحلةةة المراهقةةة لةةل األهميةةة  -3

 والتطبيقية لدراسة سيكولوجية المراهقة. النيرية

العوامل المؤثرة في نمو شخصية المراهق  -4

عوامل  –العوامل البيئية  –:) العوامل الحيوية 

 أخري (

الصةةعوبات التةةي يواج  ةةا المراهةةق فةةي ضةةو   -5

 ثقافة المجتمع وكيفية التغلع علي ا

 التغييرات الجسمية والفسيولوجية للمراهق. -6

طبيعة التاثيرات النفسية للبلوغ في ضو  الجةنل  -7

 وكيفية للتعامل مع ا.

مراحةةل نمةةو المراهةةق وميةةاهرب والفةةرو  بةةين  -8

–الجنسةةين ، وتطبيقاتةةه التربويةةة :) مرحلةةة البلةةوغ 

 مرحلة المراهقة المبكرة(  

مراحةةل نمةةو المراهةةق وميةةاهرب والفةةرو  بةةين  -9

الجنسةةةين ، وتطبيقاتةةةه التربويةةةة: مرحلةةةة المراهقةةةة 

 مرحلة المراهقة المتاخرة ( –المتوسطة 

بعم مشكءت المراهقة : ) االغتراب النفسةي - 10

 مشكلة اضطرابات النوم( –

بعةةةم مشةةةكءت المراهقةةةة :) مشةةةكلة الشةةة ية  -11

 مشكلة القلق ( –مشكلة ق م األ افر  –المفرطة 

 ما يستجد من موضوعات -12
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منيومة الحاسع 

 في التعليم
التعريي بال سبات اآللية والمقارنة  -1

بين العمليات والدائر والمعادالت 
 النمطية وغيرها.

 تاكيد المعرفة بمكونات ال اسبات. -2

معالجة البيانات -     ادخال البيانات -
 اخراب البيانات -  

 البيانات.تخزين  -3
 البرمجيات المختلفة لل اسبات. -4
 تطور البرمجيات ولغات البرمجة. -5
 االتصاالت وربط ال اسبات. -6
 تطوير ن م ال اسبات. -7
 ادارة قواعد البيانات والمعلومات. -8
خصوصيات استخدام وتأمين  -9

وشرعية التعامل في مجال 
 ال اسبات.

 

مقدمةةة فةةي نيةةام الكمبيةةوتر ومكوناتةةه البرمجيةةة  -1

 والمادية.

 مف وم األنيمة العددية وأسس ا ومراتب ا. -2

 التحويل بين األنيمة العددية المختلفة. -3

 إجرا  العمليات الحسابية في األنيمة العددية. -4

تةةةابع إجةةةرا  العمليةةةات الحسةةةابية فةةةي األنيمةةةة  -5

 العددية.

تخزين البيانةات وتمفيل ةا وتشةفيرها داخةل ج ةاز  -6

 الكمبيوتر.

تخةةزين البيانةةات وتمفيل ةةا وتشةةفيرها داخةةل  تةةابع -7

 .الكمبيوتر

الةةةةدوائر االلكترونيةةةةةة المسةةةةةتخدمة فةةةةةي ج ةةةةةاز  -8

 الكمبيوتر وحساب المقاومات.

 .مقدمة في جبر بوليان وأنوا  البوابات المنطقية -9

قواعةةةةد البوابةةةةات وجةةةةداول الحقيقةةةةة والتمفيةةةةل  -10

 الرياضي والك ربي للدوائر.

بةات وجةداول الحقيقةة والتمفيةل تابع قواعد البوا -11

 الرياضي والك ربي للدوائر.

تابع قواعد البوابات وجداول الحقيقة والتمفيل  -12

 .الرياضي والك ربي للدوائر

تابع قواعد البوابات وجداول الحقيقة والتمفيل  -13

 الرياضي والك ربي للدوائر.

 ما يستجد من موضوعات. -14
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الشرح العملي والتطبيقي على اجهزة  -10
ال اسبات واجراء بعض التطبيقات 
في ادخال ومعالجة واخراب وتخزين 

 البيانات.
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الوسائط المتعددة 

 في التعليم
 المتعدد.التعريي بالوسائط  -1
االجهزة الالزمة لن م الوسائط  -2

 المتعددة.
 تقنيات الوسائط المتعددة. -3
 الكروت الصوتية. -4
 مزب الوسائط وتعددها. -5
 ضبط الصوت والصورة. -6
اجراء تطبيقات عملية على اشكال  -7

 ومكونات الوسائط المتعددة.
تخطيط الم توى العلمي والتقني  -8

 نيرياته. ‘ : أهميته التعليميالتصميم  -1

 نما ج تصميم لبرمجيات الوسائط المتعددة. -2

 خصائص برام  الوسائط المتعددة  -3

أنةوا  برمجيةةات الوسةةائط المتعةددة ، نيةةم تةةاليف  -4

 برمجيات الوسائط المتعددة

معةةةايير تصةةةميم البرمجيةةةات التعليميةةةة   معةةةايير  -5

 المحتوى، استراتيجيات، تقويم [تعليمية ،األهدال، 

معةةةايير تصةةةميم البرمجيةةةات التعليميةةةة   معةةةايير  -6

 تقنية ،سكريب [

معةةايير تصةةميم البرمجيةةات التعليميةةة  واج ةةات  -7

 التفاعل[

المعالجات الرقمية   نص ، صور ، الرسومات  -8

 المتج ة[

 المعالجات الرقمية   الموسيق  والمؤثرات -9

 [ومات متحركةالصوتية، فيديو ، رس

 األهمية التربوية لبرمجيات الوسائط المتعددة. -10

تقويم برمجيات الوسائط المتعددة   كفا ة  -11

 تربوية، كفا ة تقنية [

تقويم برمجيات الوسائط المتعددة  كفا ة  -12

 إنتاجبة، كفا ة برمجية[
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 والشكلي.
 المزب بين مكونات مختلف الوسائط. -9

 

 .أسل التعامل مع برمجيات الوسائط المتعددة -13

 Adobeبرنةةةةام   التعةةةةرل علةةةة  واج ةةةةة -14

Director  وكيفية التعامل معه 

  Adobe Photoshopالتعامةةل مةةع برنةةام   -15

 من حي    التصميم واإلنتاج [ 

تصةةميم واج ةةات التفاعةةل لبرمجيةةات الوسةةائط  -16

 المتعددة.

التدريع عل   تصميم سيناريو لبرنام  وسةائط  -17

 متعددة.

وسةائط التدريع عل   تصميم سيناريو لبرنام   -18

 متعددة.

التعامةةةل مةةةع بةةةرام  معالجةةةة الصةةةور وكيفيةةةة  -19

 تصميم شاشات برمجيات الوسائط المتعددة.

 التعامل مع برام  معالجة الفيديو. -20

التعامةةةةةل مةةةةةع بةةةةةرام  معالجةةةةةة الرسةةةةةومات  -21

 المتحركة.

 التعامل مع برام  معالجة الصوت. -22

تقيةةةيم لةةةبعم برمجيةةةات الوسةةةائط المتعةةةددة    -23

المنتجة من قبل الطةءب فة  السةنوات  –24جاهزة ال

 السابقة [ 

إنتةةاج برمجيةةةة الوسةةةائط المتعةةةددة  فةةة  شةةةكل ا  -25

 الن ائ .

 Adobe Directorمراجعةةةة لبرنةةةامج   -26

Adobe Photoshop  

 ما يستجد من موضوعات -27
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فنيات إنتاج الكتاب  313

 المدرسي

اكساب الطالب معلومات تفصيلية  -1
عن العناصر التي يشتمل عليها 

 مقلدمة عن فنيات إنتاج الكتاب المدرسي .  -1

مراحل تطور أنمةاط و مقدمة عن الكتاب التقليدي -2

 التقليدي.الكتاب 

ملزايا الكتةاب و ،مف وم الكتاب المدرسي التقليدي -3

سةةةةلبيات الكتةةةةاب المدرسةةةةي و ،المدرسةةةةي التقليةةةةدي
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 بتاريخ
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الكتاب من كتابات وصور ورسوم 
توضي ية وغيرها والمواصفات الفنية 

 واالتجاهات ال ديثة في انتاجها.
تدريب الطالب على التقنيات  -2

المختلفة والمهارات الالزمة لتصميم 
المدرسي بجميع وانتاب الكتاب 

م توياته من غالف وصف ات 
داخلية ورسوم توضي ية وكتابات 

ومهارات اختيار الخطوط المناسبة   
وبعض برامج الكمبيوتر لمعالجة 
 واعداد وانتاب صف ات الكتاب.

 

 التقليدي .

بعةةم الحلةةول المقترحةةة لعةةءج سةةلبيات الكتةةاب  -4

 المدرسي 

أنماط الكتاب المدرسي وتشمل :   الكتاب  -5

 االلكتروني .   الكتاب التفاعلي .

لكتةاب المدرسةي . ل مصةادر مقدمة عن صناعة ا -6

صةةةناعة الكتةةةاب المدرسةةةي وتشةةةمل :   المصةةةادر 

 العلمية .   المصادر التربوية .   المصادر الفنية .

عناصر تصميم الكتاب المدرسةي وتتمفةل فةي:    -7

 صور .   رسوم توضيحية .   نصوت ...إلخ .

م ارات تصميم وإنتةاج الكتةاب المدرسةي بجميةع  -8

ل .   الصةةةفحات الداخليةةةة .   محتوياتةةةه :   الغةةةء

 الكتابات .   الرسوم التوضيحية والصور .

المواصةةةةةفات الفنيةةةةةة الخاصةةةةةة بإنتةةةةةاج الكتةةةةةاب  -9

المدرسةةي ل االتجاهةةةات الحديفةةةة فةةةي إنتةةةاج الكتةةةاب 

 المدرسي .

 االتجاهات الحديفة في نشر الكتاب المدرسي . -10

 معايير تقييم الكتع المدرسية وأهم أنواع ا . -11

التطبيقةةةةات العمليةةةةة لم ةةةةارات إنتةةةةاج الكتةةةةاب  -12

 المدرسي باستخدام الكمبيوتر .

 Adobe In Design ccل مقدمة عن برنام   13

 Adobe In Designاستكمال شرع برنةام   -14

Cc 

ببرنةةةةام   اسةةةةتكمال تنةةةةاول م ةةةةارات متقدمةةةةة -15

Adobe In Design Cc للنشةةةر اإللكترونةةةي

 وتطبيقاته.

 Adobe In Design Ccاسةةتكمال شةةرع  -16

 .اإللكتروني التفاعلي وتطبيقاتهللنشر 

الحديفةةةة فةةةي مجةةةال فنيةةةات إنتةةةاج  االتجاهةةةات -17

 الكتاب المدرسي.

 مجلس الكلية

بتاريخ 
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الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
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إنتاج برام  

التليفزيون 

 (1التعليمية)

ماهية برنامج الفيديو التعرف على  -1
 التعليمي.

التعرف على مواصفات االستديو  -2
 التعليمي ومكوناته :

 وحدة االشاءة ووظيفتها. -
كاميرا الفيديو ومكوناتها العامة : "اللقطات  -

االساسية   حركة الكاميرا   المؤارات 
 االساليب الفنية   كيف تعمل.

وحدة الصوت ومكوناتها ووظيفة كل منها  -
 وكيف تعمل.

جهاز الفيديو   انواعه   ون مه   االجزاء  -
االساسية لجهاز الفيديو ووظيفة كل جزء 

 وكيف يعمل.
اسطوانات الفيديو وشرائطه : انواعه  -

 ومقاساتها واحجامها وخصائصها.

بعةةةم المصةةةطلحات والمفةةةاهيم التعةةةرل علةةة   -1

 الخاصة بالتليفزيون التعليمي والتربوي.

تليفزيةةةون التعليمةةي، وأهدافةةةه، أنمةةاط اسةةتخدام ال -2

 ومزاياب، وسلبياته وكيفية التغلع علي ا.

تصةةةةةةةميم البةةةةةةةرام  التعليميةةةةةةةة التليفزيونيةةةةةةةة،  -3

 وخصائص ا، وفريق العمل ب ا، وأهدال بف ا.

أنةةوا  البةةرام  التعليميةةة التليفزيونيةةة التةةي تبةة   -4

عبر األقمار الصناعية وأسل بف ا، وأسةل اسةتخدام 

 يميالبرنام  التعل

مكونةةةات األسةةةتوديو التليفزيةةةوني، والفةةةر  بةةةين  -5

األسةةةتوديو والبءتةةةوب، أنةةةوا  الميكرفونةةةات، أنةةةوا  

 اإلضا ة.

 التكوين وقواعد األساسية له. -6

العناصةةر المرئيةةة للتكةةوين طةةر  تركيةةز االنتبةةاب  -7

 عل  الصورة.

اعتبارات الحصول عل  صورة تليفزيونية جيةد،  -8

 الصورة التليفزيونية التعليمية.استخدام األلوان في 

حركةةةات الكةةةاميرا التليفزيونيةةةة، حامةةةل الكةةةاميرا  -9

 التليفزيونية، تنبي ات يجع مراعات ا أثنا  التصوير.

تنبي ات يجع مراعات ا لحركة الكاميرا، أحجام  -10

القطةةات فةةي التصةةوير التليفزيةةوني، أسةةاليع االنتقةةال 

 في البرام  التليفزيونية.

 ريو التعليمي وكيفية إعدادب.السينا -11

 مراجعة عل  ماتم دراسته. -12

 ما يستجد من موضوعات -13

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 
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الدائرة التليفزيونية المغلقة : مكوناتها  -3
 كيفية توصيلها وعملها. –

انتاب برامج مشتركة لمجموعة من  -4
 النتاب :الطالب معا 

برامج تعليمية او اعالمية لعدد قليل من  -
 الطلبة كدائرة تليفزيونية مغلقة.

 برامج تعليمية اعالمية للفيديو. -
تشكيل فريق لالنتاب التعليمي وتقييم انتاب  -

 كل منهم.
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الرحءت 

 والزيارات الميدانية

 الرحلة وهي االنتقال الى الموقع. -1
الزيارة الميدانية وهي زيارة الموقع  -2

 المستهدف.
دراسة اس  قيام الرحلة من الجوانب  -3

االدارية من حيث : ) المبيت   
التغذية   تصري ات الدخول   

مقةةةةلدمة الوسةةةةائل التعليميةةةةة وأهميت ةةةةا ومكانةةةةة  - 1

 الرحءت واللزيارات الميدانية في ا.

الزيةةةةارة  وم لمفةةةةلةةةة 3الرحلةةةةة.           وم لمفةةةةلةةةة 2

 الميدانية.

ل الفةةر  بةةين  5  الرحلةةة والزيةةارة.الفةةر  بةةين  لةة4

 الجوالت الدراسية والزيارة.

 التعليمية والزيارة الميدانية. ل مف وم الرحلة6

ل أسةةباب اسةةتخدام الةةرحءت التعليميةةة والغةةرض  7

 . من ا

 ل شروط تحقيق أهدال الرحلة التعليمية .8

 .ل أشكال الرحءت التعليمية 9

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 
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 بتاريخ
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التنقالت واالتصاالت   االشراف ( 
بما ينعك  على تطوير العملية 

 التعليمية.
 

 الزيارات الميدانية . -10

 ل أنوا  الزيارات الميدانية :11

  زيةةارة مفاجئةةة .         زيةةارة مبرمجةةة ومخطةةط 

 ل ا .

 ل مراحل القيام بالرحءت التعليمية .        12

 ل متطلبات تنييم رحلة جيدة .13

 ل مميزات الرحءت التعليمية .               14

 ل عيوب وسلبيات الرحءت التعليمية. 15

لةةةة طةةةةر  التغلةةةةع علةةةة  عيةةةةوب الةةةةرحءت 16

 التعليمية وتءفي ا.

ل مكانةةةةة الةةةةرحءت فةةةةي تصةةةةنيفات الوسةةةةائل  17

 التعليمية.

 ل أماكن توجه الرحءت .18

ل اإلعداد المسبق للرحلة وتشمل :  ) تحديد 19

 ل بوضوع ل المكان ل المواقف ل خط السير (.األهدا

   تنفية الرحلة.

   تقويم الرحلة.

ل دراسة بعم أسل قيام رحلة تعليمية من 20

الجوانع اإلدارية من حي  )المبي  ، التغةية ، 

 تصريحات الدخول(.

ل دراسة باقي أسل قيام رحلة تعليمية من 21

واالتصاالت ، الجوانع اإلدارية من حي  )التنقءت 

 اإلشرال ( بما ينعكل عل  تطوير العملية التعليمية.

 الرحءت المعرفية عبر الويع:

مف وم إستراتيجية الرحءت المعرفية عبر  -22

 الويع 

مزايا إستراتيجية الرحءت المعرفية عبر  -23

 الويع

خصائص إستراتيجية الرحءت المعرفية عبر  -24

 الويع

1/8/2016 
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الرحءت المعرفية عبر أنوا  إستراتيجية  -25

 الويع 

العناصر المكونة الرحءت المعرفية عبر  -26

 الويع

التصميم التعليمي إلستراتيجية الرحءت  -27

 المعرفية عبر الويع

ل مناقشة الطءب في الرحلة التي قاموا ب ا 28

ومعرفة مدى االستفادة. من ا ، مع إتاحة معايير 

 لتقييم الرحلة التعليمية .

 يم الطءب فيما سبق شرحه وإنتاجه .ل تقي29

 ما يستجد من موضوعات -30
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تاريخ التربية 

 ونيام التعليم
التربية  –التربية عند الفراعنة  –التربية البدائية 
التربية عند  –التربية اليونانية  –عند الرومان 
التربية  –التربية في مصر ال ديثة  –المسلمين 

التربية والتعليم في  –والتعليم في م مد علي 
التربية والتعليم  –عهد سعيد وعباس واسماعيل 

التربية والتعليم بين اورتي  –في عهد االحتالل 
 1952التربية والتعليم عام  1952 – 1919

 وحتى اآلن.

 

أهمية دراسة تاريخ التربية وطر  دراسة تاريخ  -1

 التربية.

 التربية في المجتمعات البدائية. -2

 التربية في المجتمعات القديمة) ال ند والصين(. -3

 التربية في المجتمعات القديمة) مصر الفرعونية -4

 القديمة) اليونان(.التربية في المجتمعات  -5

 التربية في المجتمعات القديمة) الرومان(. -6

 التربية في العصور الوسطي المسيحية. -7

 التربية في العصور الوسطي اإلسءمية. -8

بعم المفكرين من العصور الوسطي  -9

 اإلسءمية.

 اتجاهات التربية في العصر الحدي . -10

 احد مفكري العصر الحدي . -11

 التعليم : المف وم نيام -12

 نيام التعليم: الخصائص. -13

 نيام التعليم: المقومات -14

 نيام التعليم: العناصر والمكونات. -15

 إدارة التعليم في مصر. -16

 المستويات اإلدارية -17
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 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 المركزية والءمركزية في إدارة التعليم -18

القوى والعوامل الفقافية المؤثرة في النيام  -19

 التعليمي

القوى والعوامل الفقافية المؤثرة في النيام  -20

 التعليمي

القوى والعوامل الفقافية المؤثرة في النيام  -21

 التعليمي

 ما يستجد من موضوعات -22

 
  

 

 مشاهدة.  -1  التدريع الميداني

معمةةةل التطةةةور حصةةةر األج ةةةزة واألدوات فةةةي  -2

 التكنولوجي.

عمةةةةل مواصةةةةفات لكةةةةل ج ةةةةاز مةةةةن األج ةةةةزة  -3

 الموجودة في المعمل.

التةةةدريع علةةةي عمةةةل صةةةيانة وقائيةةةة ل ج ةةةزة  -4

 العاملة في المعمل.

التةةةدريع علةةةي عمةةةل صةةةيانة وقائيةةةة ل ج ةةةزة  -5

 العاملة في معامل الحاسع والفصول وغيرها.

ل ج زة التةي التدريع علي عمل صيانة عءجية  -6

 ب ا عطل ما في المعمل.

التدريع علي عمل صيانة عءجية ل ج زة التةي  -7

 ب ا عطل ما في معامل الحاسع والفصول وغيرها.

 التدريع علي التعامل مع قواعد البيانات. -8

 حوسبة االختبارات التحصيلية. -9

عمةةةل موقةةةةع إلكترونةةةةي خةةةةات بالمدرسةةةةة أو  -10

رسةةةة وتفعيةةةل البريةةةد تطةةةوير وتحةةةدي  موقةةةع المد

اإللكترونةةي الخةةات بالمدرسةةة وإنشةةا  مجموعةةات 

علةةي شةةبكات التواصةةل االجتمةةاعي مفةةل مجموعةةة 

 المعلمين أو تحديف ا بإضافة الجدد.

إنتاج برمجية تعليمية فةي أحةد المةواد الدراسةية  -11
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 بتاريخ
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بتاريخ 
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 للصفول التعليمية التي يتدرب ب ا.

 ما يستجد من موضوعات. -12

  

مجلس القسم   -2 

 بتاريخ

1/8/2016 
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بتاريخ 

22/8/2016 
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تحليل نيم 

 المعلومات
مفهوم الن ام   بيئة الن ام   نمذجة  -1

 الن ام.
ن م المعلومات من حيث وظائفها  -2

والفروق الجوهرية بينها وبين بنوك 
 القرار بناء عليها.المعلومات واتخاذ 

ن م المعلومات القائمة على  -3
 ال اسبات.

االسلوب البشري في انشاء ن م  -4
المعلومات من حيث واجبات الكادر 

مقدمةةةة عةةةن مف ةةةوم الةةةنيم وأهميت ةةةا ل غةةةراض  -1

 المختلفة.

األسةةةل النفسةةةية والتربويةةةة ورا  اسةةةتخدام نيةةةم  -2

المعلومةةةةات فةةةةي العمليةةةةة التعليميةةةةة مفةةةةل النيريةةةةة 

السةةةلوكية و النيريةةةة المعرفيةةةة و النيريةةةة البنائيةةةة 

 وغيرها

 المختلفة لنيم المعلوماتاألنوا   -3

 أسل علم المعلومات وقوانينه. -4

 نيم المعلومات المحلية والخارجية -5

مميةةةزات وعيةةةوب كةةةل من مةةةا والخةةةدمات التةةةي  -6

 تقدم ا كل من ما.

 واسةترجاع انيريات المعلومات وطر  خزن ةا  -7

وتقييم ةةةا واألج ةةةزة المسةةةتخدمة فةةةي ضةةةبط ونقةةةل 

 المعلومات مع 

 ن تقنيات المعلومات.عرض نما ج م -8

 الكشافات ونيم التكشيف وكيفية إعداد الكشافات -9

 المستخلصات وأهميت ا واسترجا  المعلومات -10
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الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 البشري وخلفيته العلمية.
التعرف على دورة حياة ن ام  -5

 المعلومات وانماطه.
التعرف على انماط دورة حياة الن ام  -6

ومراحل عملية الت ليل ومستوياته 
لتصميم الهيكلي وخطوات وعناصر ا

 التصميم البرامج والمعالجات.

 

دورها في  -أهميت ا  –المكانز : ) مف وم ا  -11

 علم المعلومات(

شبكات المعلومات وأنواع ا وأشكال ا  -12

 وخصائص ا وخدمات ا

جمع المعلومات باستخدام اإلنترن  أساسيات  -13

 .Microsoft excelبرنام  

 .Microsoft accessأساسيات برنام   -14

  ما يستجد من موضوعات -15
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تصميم المواقف 

 التعليمية
 عناصر العملية التعليمية. -1
 خواص الوسائل التعليمية. -2
 البرامج التدريبية للعملية التعليمية. -3
تقييم العملية التعليمية من داخل  -4

 الموقف التعليمي.
عمل برامج تدريبية لتصميم موقف  -5

تعليمي لكل مجموعة من الطلبة 

، الةةهنيتحديد اسةتراتيجيات التةدريل )العصةف  -1

للمجموعةةةةات الكبيةةةةرة، التةةةةدريل  التعةةةةاونيالةةةةتعلم 

 المصغر(.

، تصةةةميم التعليمةةةيماهيةةةة: التصةةةميم، الموقةةةف  -2

 التعليم.

جيا التعليم والتطوير عءقة تصميم التعليم بتكنولو -3

 التعليم.

 الجيد. التعليميخصائص الموقف  -4

 التصميم التعليمي ونيريات التعلم. -5

 كيفية صياغة ال دل العام. -6

األهةةةةةةةدال التعليميةةةةةةةة: أنواع ةةةةةةةا، مجاالت ةةةةةةةا،  -7

 مستويات ا.

، وحساب صد  التعليميتحليل وتنييم المحتوى  -8

 وثبات التحليل.

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 الكليةمجلس 

بتاريخ 

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

ولكل طالب على حده على ان 
يشمل هذا الموقف الهدف وعدد 

 الطلبة ونوعهم.
يتم عمال وسيلة تعليمية مناسبة لهذا  -6

 الموقف.
الدرس وم تواه وعرضه عمليًا على  -7

 الطلبة من خالل الوسيلة المختارة.
المنفذ لكل تقييم الموقف التعليمي  -8

من الطالب   المدرس   والمهارة 
التعليمية من خالل الوسيلة 

 التعليمية.

 

ل.كيفية عمل خريطة  -9  مفاهيم وتقديرها كميا

 –عرض نما ج لتصميم التعليم )عربية  -10

 أجنبية( وتحليل ا.

 ADDIEالنمةةةو ج العةةةام للتصةةةميم التعليمةةةي  -11

 والمراحل المختلفة ل م. PDCAونمو ج الجودة 

التصميم التعليمي والتعلم االلكتروني: )عوامةل  -12

 التصةةميم الفعةةال للةةتعلم االلكترونةةي، موقةةع التصةةميم

التعليمي في نيام الةتعلم االلكترونةي، ربةط التصةميم 

التعليمي بنيام التعلم االلكتروني، التصةميم التعليمةي 

 للتعلم االلكتروني(

تصميم المواقف التعليمية: ) ماهية تصميم  -13

المواقف التعليمية، المجاالت الرئيسية لتصميم 

 المواقف التعليمية(

 التعليمية.تحديد ماهية اإلستراتيجية  -14

تحديد الشروط العامة لتطبيق اإلستراتيجية في  -15

 الموقف التعليمي.

تحديد ماهية مقاييل األدا ، وأنواع ا  -16

)االختبارات الموضوعية، االختبارات المقالية، 

 بطاقات المءحية،  بطاقات التقييم،...(.

 مايستجد من موضوعات -17
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مراكز مصادر 

 التعلم
المكونات االدارية للمركز والقطاعات الفنية 

 والتقنية مثل :

 –قطاع تطوير الب ث العلمي  –قطاع االنتاب 

وحدات الكمبيوتر ، ومكوناته  –ماهية الكمبيوتر  -1

 أو مقوماته 

 استخدامات الكمبيوتر التعليمية. –2

أهةةم أنةةوا   –ماهيةةة اإلنترنةة  ، وتطةةور الشةةبكة  -3

أهةةم  –اسةةتخدامات اإلنترنةة  فةة  التعلةةيم  –الشةةبكات 

 خدمات ا وتطبيقات ا التعليمية .

شبكات التواصل االجتماعية  –ماهية الفيل بوك  -4

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

قطاع التدريب  –قطاع انتاب الرسوم المت ركة 
 القطاع االكاديمي. –قطاع الخدمات  –

 

 facebookتطبيقات شةبكة التواصةل االجتماعيةة  –

عيةةةةوب ومحةةةةا ير شةةةةبكة التواصةةةةل  -التعلةةةةيم  فةةةةي

 . facebook االجتماعي

تطبيقةةات  –محركةةات وطةةر  البحةة  عبةةر النةة   -5

 التعليم  فيالبح  عبر الن  

ماهيةةةةةةةةةةةة يوتيةةةةةةةةةةةوب ، وقصةةةةةةةةةةةة تاسةةةةةةةةةةةيل  -6

أهميةةةة ومميةةةزات اليوتيةةةوب  –youtubeاليوتيةةةوب

youtube–  اليوتيوباألهمية التربوية والتعليمية . 

ف  التعليم والةتعلم  واستخدامات ا 2تطبيقات ويع  -7

استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية فة  التعلةيم  –

 والتعلم 

عيةةوب  –اليوتيةةوب  باسةةتخدامدراسةةات مرتبطةةة  -8

 اليوتيوب .

 –، وهدفةةةه ، وفكرتةةةهونةةةياإللكتراهيةةة الكتةةةاب م -9

 .ائصه ، وفوائد الكتع اإللكترونيةخص

الفر   –التعليم  في استخدامهمزايا وعيوب  -10

مميزات  –والكتاب االلكترون   الورقيبين الكتاب 

، وأشكال تصميمه وأج زة  برامجه ، وتنسيقاته

 .قرا ته

المكتبةةةةة اإللكترونيةةةةة ، وأسةةةةباب   ورهةةةةا ،  -11

بةةةةين المكتبةةةةة االفتراضةةةةية  الفةةةةر  –12وفوائةةةةدها 

 والمكتبة الرقمية والمكتبة االلكترونية .

 –الواقع االفتراض   –بيئات التعلم االلكترونية  -13

 المدرسة االلكترونية .

التعلةةيم مةةن بعةةد، الةةتعلم  –التعلةةيم االلكترونةة   -14

 التعلم المتنقل . –الةات  

 ما يستجد من موضوعات -15

22/8/2016 
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إنتاج برام  

التليفزيون 

 (2التعليمية)

 

خصائص برنامج فيديو تعليمي  -1
 جيد.

 مراحل انتاب فيديو   ويشمل : -2
ت ديد االهداف التعليمية وكتابة الموضوع  -

 وت ليله.
 ت ديد الفكرة والمعالجة الفنية لها. -
البرنامج واختيار فريق اعداد خطة انتاب  -

 العمل.
اعداد مستلزمات التصوير من لوحات  -

 ووسائل تعليمية وافالم وغيرها.
 التصوير. -
 المونتاب. -
تسجيل االصوات والمؤارات الصوتية  -

 المطلوب اضافتها وكيفية المزب بينها.
 النسخ. -

 

 

إكسةةاب الطالةةع بعةةم المعلومةةات عةةن بةةرام   -1

 الفيديو والتليفزيون التعليمية

تةةةةدريع الطةةةةءب علةةةة  إنتةةةةاج بةةةةرام  الفيةةةةديو  -2

 والتليفزيون التعليمية.

تةةةدريع الطةةةءب علةةة  عمةةةل المونتةةةاج الرقمةةةي  -3

 لبرام  الفيديو والتليفزيون.

 المحتوى النيري والتطبيقي

معرفةةةةةة الخصةةةةةائص الجيةةةةةدة لبةةةةةرام  الفيةةةةةديو  -4

 ة والتليفزيون التعليمي

تعريةف فريةةق إنتةةاج لبةةرام  الفيةةديو والتليفزيةةون  -5

  ألع ائه المختلفة واألدوارالتعليمية 

مف وم النصوت التعليميةة )االسةكريب ( وكيفيةة  -6

 كتابته وخصائص النصوت التعليمية الجيدة

لتعليميةةة، كيفيةةة معرفةةة كيفيةةة تحديةةد األهةةدال ا -7

لتحويلةةةه إلةةة  برنةةةام   التعليمةةةيمعالجةةةة المحتةةةوى 

 تعليمي تليفزيوني

مراحل إنتاج برام  الفيديو والتليفزيون التعليمية  -8

)مرحلة ما قبةل اإلنتةاج، مرحلةة اإلنتةاج، مرحلةة مةا 

 اإلنتاج (-بعد 

، الكاميراكيفية التسجيل بكاميرا الفيديو، حركات  -9

 والفنية.المؤثرات التقنية 

األمةةاكن  فةةيالتعةةرل علةة  م ةةارات التصةةوير  -10

 المغلقة واألماكن المفتوحة.

 .الرقميوالفيديو  التنا ريالمقارنة بين الفيديو  -11

 الرقميالتعرل عل  أحد برام  معالجة الفيديو  -12

 .الرقميالمونتاج  فيالستخدامه 

 adobe برنةةام  مونتةةاج الفيةةديو  فةةيمقدمةةة  -13

premiere  وأهم أدوات المونتاج مفل: قص ولصةق

 كليةمجلس ال

بتاريخ 

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

تسجيل وانتاب بعض البرامج  -3
التعليمية المذاعة على الهواء او 

 ال ية.
 البرامج التليفزيونية.تقويم  -4

 

 مقاطع الفيديو، فصل ودم  الصوت، وضع مؤثرات 

انتقالية بين مقةاطع الصةوت وضةع كتابةات علة  

 .مقاطع الفيديو

لبرنةةةةام  الفيةةةةديو  الن ةةةةائي اإلنتةةةةاجخطةةةةوات  -14

سةةوا  كةةان علةة  شةةريط فيةةديو  التعليمةةي التليفزيةةوني

 .cd كاسي  أو 

يةتم  التةيف م األسل والمعايير العلمية والتقنيةة  -15

علةةةة  أساسةةةة ا تقيةةةةيم بةةةةرام  الفيةةةةديو والتليفزيةةةةون 

 إنتاجمجال  فيالتعليمية ، ومعرفة أحد  االتجاهات 

برام  التليفزيون التعليمية وطر  زيادة فاعليت ا ف  

 التعليم. 

 ما يستجد من موضوعات. -16
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مناه  وطر  

 تدريل التخصص

 أسباب التطوير والمنهج الدراسي. -
 اس  تطوير المنهج. -
 –خطوات التطوير  –اساليب التطوير  -

 المشكالت والمعوقات.
 اسلوب المخاطبة للتالميذ. -

 

مف وم التدريل والفةر  بةين التةدريل والتةدريع  -1

 فن أم موهبة أم علم.والتعليم والتعلم، التدريل 

 أدوار كل من المعلم والمتعلم في العملية التعليمية -2

 بعم أساليع التدريل )المحاضرة( -3

 بعم أساليع التدريل )المناقشة( -4

 بعم أساليع التدريل )العصف الدهني( -5

بعم أساليع التدريل)البيان العملي والممارسةة  -6

 والتدريع(

 وأساليع التدريلعيوب ومميزات طر   -7

 العوامل المؤثرة في عملية التدريل. -8

 اتجاهات حديفة في طر  التدريل. -9

 التخطيط للتدريل. -10

مف وم المن   القديم والحدي  واثر كل من ما  -11

 عل  العملية التعليمية.

النفسي،  األساوبنا  المن   المدرسي:  أسل -12

 االجتماعي. األساوالفكري،  األساو

وامل المؤثرة عل  بنا  المناه  الع -13

 الدراسية.

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

وأهميةةة  األهةةدالمكونةةات المةةن   المدرسةةي )  -14

 هةا المكون وعءقته بغيرب من المكونات.

تةةةابع مكونةةةات المةةةن   المدرسةةةي )المحتةةةوى(  -15

وأهميةةة كةةل مةةن هةةةب المكونةةات وعءقةةة كةةل من مةةا 

 باألخر .

 تابع مكونات المن   المدرسي )طر  التةدريل -16

والوسةةائل التعليميةةة( وأهميةةة كةةل مةةن هةةةب المكونةةات 

 وعءقة كل من ما باألخر .

 واألنشةةةطةتةةةابع مكونةةةات المةةةن   المدرسةةةي ) -17

والتقويم( وأهمية كل من هةةب المكونةات وعءقةة كةل 

 من ما باألخر .

التنييمةةةةات القديمةةةةةة للمةةةةةن  : مةةةةةن   المةةةةةواد  -18

الواسةعة، مةن   الدراسية المنفصلة، من   المجةاالت 

 المواد المترابطة.

أهةةةم تنييمةةةات المنةةةاه  ) خصةةةائص ومزايةةةا  -19

وعيوب كل من التنييمات التالية وبيان دور كل مةن 

 المعلم والتلمية فيه

التنييمات حديفة للمن  : )من   النشاط، مةن    -20

المشةةةرو ، مةةةن   الموديةةةوالت المةةةن   المحةةةوري، 

 من   الوحدات(

 وضوعاتما يستجد من م -21
نف    
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علم نفل تعليمي 

 )نيريات التعلم(

الن ريات السلوكية : بافلوف    -1
 اورنديك   سكنير.

الن ريات االرتباطية : واطسون    -2
 تولمان.

مف وم الفرو  الفردية، تعريف الفةرو  الفرديةة،  -1

 قوانين الفرو  الفردية، مياهر الفرو  الفردية.

مجاالت الفةرو  الفرديةة، األسةل العامةة للتغلةع  -2

علةةة  الفةةةرو  الفرديةةةة، أسةةةاليع مواج ةةةة الفةةةرو  

 الفردية.

نيريةةةةة ثرسةةةةتون نيريةةةةة  المقصةةةةود بالةةةةةكا   -3

المرتبطةةةة  جيلفةةةورد نيريةةةة سةةةبيرمان، المتغيةةةرات

عءقةة الةةكا ات ، بالةكا ، نيرية الةكا ات المتعةددة

 المتعددة بالتعليم، النيرية الفءثية للةكا .

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 ن رية الجشطالت   ن رية هل. -3
بعض التطبيقات على ن ريات  -4

 التعلم.

 

الةةةكا  االنفعةةالي للةةل نمةةا ج الةةةكا  االنفعةةالي لللةةل  -4

ل للللةةةل الكفايةةةات  عةةةادات األشةةةخات األ كيةةةا  انفعاليةةةا

 .االنفعالية ل الشخصية ل االجتماعية الةكا  األخءقي

 نيرية بوربا للةكا  األخءقي -5

الدافعيةةةة : ق ةةةايا وتفسةةةةيرات، معنةةة  الدافعيةةةةة  -6

مةةداخل الدافعيةةة س السةةلوكي ل اإلنسةةاني ل ، وأنواع ةةا

 المعرفي ل االجتماعي س

الدافعيةةةة للةةةتعلم فةةةي المدرسةةةة : أنةةةوا  األهةةةدال  -7

 التغةية الراجعة وتقبل ال دل. والدافعية: 

الحاجةةات والدافعيةةة  س نيريةةة ماسةةلوس ، توكيةةد  -8

معرفةة الةات والدافعية لإلنجاز، التعلم المةنيم  اتيةا، 

 اإلنجاز : التعاون والتنافل.

اسةةتراتيجيات تشةةجيع الدافعيةةة للةةتعلم، المعةةزوات  -9

والمعتقةةةةدات والدافعيةةةةة، نيريةةةةة المعةةةةزوات وبنةةةةا  

 مف وم للدافعية للتعلم

عريةةةةف التخلةةةةف العقلةةةةي ، التخلةةةةف العقلةةةةي: ت -10

 الخصائص النمائية ل فراد المتخلفين عقليا

أسباب التخلف العقلةي، تةدريل المتعلمةين  وي  -11

 التخلف العقلي

 .ما يستجد من موضوعات -12



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

  

التدريع 

 الميداني

 

 مشاهدة.  -1 

واألدوات فةةةي معمةةةل التطةةةور حصةةةر األج ةةةزة  -2

 التكنولوجي.

عمةةةةل مواصةةةةفات لكةةةةل ج ةةةةاز مةةةةن األج ةةةةزة  -3

 الموجودة في المعمل.

التةةةدريع علةةةي عمةةةل صةةةيانة وقائيةةةة ل ج ةةةزة  -4

 العاملة في المعمل.

التةةةدريع علةةةي عمةةةل صةةةيانة وقائيةةةة ل ج ةةةزة  -5

 العاملة في معامل الحاسع والفصول وغيرها.

ءجية ل ج زة التةي التدريع علي عمل صيانة ع -6

 ب ا عطل ما في المعمل.

التدريع علي عمل صيانة عءجية ل ج زة التةي  -7

 ب ا عطل ما في معامل الحاسع والفصول وغيرها.

 التدريع علي التعامل مع قواعد البيانات. -8

 حوسبة االختبارات التحصيلية. -9

عمةةةل موقةةةةع إلكترونةةةةي خةةةةات بالمدرسةةةةة أو  -10

ع المدرسةةةة وتفعيةةةل البريةةةد تطةةةوير وتحةةةدي  موقةةة

اإللكترونةةي الخةةات بالمدرسةةة وإنشةةا  مجموعةةات 

علةةي شةةبكات التواصةةل االجتمةةاعي مفةةل مجموعةةة 

 المعلمين أو تحديف ا بإضافة الجدد.

إنتاج برمجية تعليمية فةي أحةد المةواد الدراسةية  -11

 للصفول التعليمية التي يتدرب ب ا.

 تدريع ميداني متصل -12

 ما يستجد من موضوعات  -13
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منيومة الحاسع 

 في التعليم
والمقارنة التعريي بال اسبات اآللية  -1

بين العلميات والدوائر والمعادالت 
 النمطية وغيرها.

 تاكيد المعرفة بمكونات ال اسبات : -2
معالج  -  ادخال البيانات -

 اخراب البيانات -  البيانات 
 تخزين البيانات. -3
 البرمجيات المختلفة لل اسبات. -4
 تطور البرمجيات ولغات البرمجة. -5
 االتصاالت وربط ال اسبات. -6
 ال اسبات.تطوير ن م  -7
 ادارة قواعد البيانات والمعلومات. -8
خصوصيات استخدام وتأمين وشرعية  -9

 التعامل في مجال ال اسبات.
الشرح العملي والتطبيقي على اجهزة  -10

ال اسبات واجراء بعض التطبيقات 

 

مقدمةةة فةةي نيةةام الكمبيةةوتر ومكوناتةةه البرمجيةةة  -1

 والمادية.

 مف وم األنيمة العددية وأسس ا ومراتب ا. -2

 التحويل بين األنيمة العددية المختلفة. -3

 إجرا  العمليات الحسابية في األنيمة العددية. -4

تةةةابع إجةةةرا  العمليةةةات الحسةةةابية فةةةي األنيمةةةة  -5

 العددية.

تخزين البيانةات وتمفيل ةا وتشةفيرها داخةل ج ةاز  -6

 الكمبيوتر.

تخةةزين البيانةةات وتمفيل ةةا وتشةةفيرها داخةةل  تةةابع -7

 .الكمبيوتر

الةةةةدوائر االلكترونيةةةةةة المسةةةةةتخدمة فةةةةةي ج ةةةةةاز  -8

 الكمبيوتر وحساب المقاومات.

 .مقدمة في جبر بوليان وأنوا  البوابات المنطقية -9

قواعةةةةد البوابةةةةات وجةةةةداول الحقيقةةةةة والتمفيةةةةل  -10

 الرياضي والك ربي للدوائر.

بةات وجةداول الحقيقةة والتمفيةل تابع قواعد البوا -11

 الرياضي والك ربي للدوائر.

تابع قواعد البوابات وجداول الحقيقة والتمفيل  -12

 .الرياضي والك ربي للدوائر

تابع قواعد البوابات وجداول الحقيقة والتمفيل  -13

 الرياضي والك ربي للدوائر.

 ما يستجد من موضوعات. -14
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صيانة الحاسع 

 األي
مفهوم الصيانة الدورية ومبادئ  -1

 االصالح.
صيانة المكونات المادية لجهاز  -2

 ال اسب.
معرفة ادوات ومواد الصيانة  -3

 والترديب على استخدامها.
معرفة قطع الغيار الالزمة لكل  -4

نوعية من اجهزة ال اسب على 
والدرب على مهارات حسب الموديل 
 الفك والتركيب.

تدريب الطالب على عمليات الصيانة تدريبًا 
عمليوووًا واكتسووواب مهوووارات التخوووزين الصووو يح 
 لالجهزة واالدوات الخاصة بال اسب اآللي

تعريةةةةف بعمليةةةةة الصةةةةيانة، أنواع ةةةةا، أسةةةةاليب ا  -1

 وتقنيات ا.

متطلبةةةات العمةةةل فةةةي مجةةةال الصةةةيانة: م ةةةارات  -2

عميةل، الخطةلوات المن جيةلة الكتشةلال التعامل مع ال

 وحل مشكلءت الحاسلع، األدوات 

المكونات المادية للحاسع بشةكل عةام: التعريةف،  -3

 الشكل، الو يفة، طريقة التوصيل

اللوحة الرئيسية: التعريف، األشةكال، المكونةات،  -4

 كيفية العمل، معايير االختيار.

المشةكءت  اللوحة الرئيسية: الفك والتركيع، أهم -5

 واألعطال.

وحدة المعالجة المركزيةة: ماهيتةه، كيفيةة العمةل،  -6

المكونةةةات، األنةةةوا  واألجيةةةال، واج ةةةات المعةةةال  

 وقواعد التوصيل، ومعايير االختيار.

تركيةةةةةع وحةةةةةدة المعالجةةةةةة المركزيةةةةةة: تحديةةةةةد  -7

 التوافقية، الفك والتركيع، نيام التبريد.

أشةةكال ا، أنواع ةةةا، الةةةاكرة الرئيسةةية: ماهيت ةةةا،  -8

 خطوات الفك والتركيع، واألعطال.

بطاقات التوسعة: ماهيت ا، فتحات التوسعة،  -9

األشكال وواج ات التوصيل، الفك والتركيع، أهم 

 المشكءت.

 القرت الصلع: الماهية والمكونات. -10

القرت الصلع: أنوا  الت يئة، الواج ات  -11

 ومقاييل األدا .

 رت الصلعفك وتركيع الق -12

 .BIOSإقء  الحاسع ونيام  -13

 ما يستجد من موضوعات -14
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أساليع البرمجة 

 وقواعد البيانات

 

 مقدمة عن ال اسبات والبرمجة. -1
 التعبيرات ال اسبية. -2
 انواع البيانات البسيطة. -3
ال قيقية   الص ي ة   البيانات  -4

البولينية   الرمزية   التعداديةى   
 المدى الفرعي.

 جمل المدخالت والمخرجات. -5
 البرامج الجزئية. -6
المن ومات : ذات البعد الواحد    -7

 ذات العدين.
المجموعات : السجالت   الملفات    -8

 الملفات الوصفية والعشوائية.
 –لغات البرمجة  –حل المسائل  -9

 برنامج.الشكل العام لل
التعرف على أنواع البيانات البسيطة  -10

 

مقدمةةةة عةةةن قواعةةةد البيانةةةات : تعريةةةف البيانةةةات  -1

 -والمعلومةةةات ، نيةةةم الملفةةةات التقليديةةةة وعيوب ةةةا ، 

قواعةةةد البيانةةةات  أنةةةوا تعريةةةف قاعةةةدة البيانةةةات ، 

العءئقيةةةة( ، مزايةةةا قواعةةةد  –الشةةةبكية  –)ال رميةةةة 

 البيانات .

النيريةة لقواعةد البيانةات العءئقيةة )حيةز  األسل -2

المشكلة ، نمو ج البيانةات ، مخطةط البيانةات ، نيةام 

 قاعدة البيانات ( .

قواعةةد البيانةةات )محةةرك قاعةةدة البيانةةات،  أدوات -3

ادوات الولوج ال  البيانات ، ادوات تطوير واج ةات 

 تعريف البيانات( . أدواتاالستخدام ، 

قواعد البيانات بصفة عامة وتحديد تخطيط انشا   -4

 االحتياجات والحقول وخصائص ا .

مقدمةةةة فةةة  قواعةةةد البيانةةةات اكسةةةيل والمفةةةاهيم -5

المرتبطةةةة ب ةةةا مفةةةل تعريةةةف النمةةةو ج واالسةةةتعءم 

والتقارير وواج ة تصميم اكسيل واشةرطة االدوات 

 وااليقونات  ومساعد االوفيل .

لةةتحكم جةةدول اكسةةيل وتعةةديل محتوياتةةه وا إنشةةا -6

 ف  خصائص الحقول واضافة السجءت .

النما ج بعدة طر  وطةر  ادخةال البيانةات  إنشا  -7

 وإنشةةا  –ب ةةا والةةتحكم فةة  شةةكل وعةةرض النمةةو ج 

االسةةتعءمات والمعةةامءت المنطقيةةة وتحديةةد الحقةةول 

الداخلةةةة فةةة  االسةةةتعءم وتصةةةفية السةةةجءت وانشةةةا  

ادخال ةا التقارير بعدة طر  وتحديد الحقول التة  يةتم 

مسةةةتويات التجميةةةع وفةةةرز  -فةةة  التقةةةارير واضةةةافة 

 التقارير وتحديد انماط العرض .

 SQLلغةةة قواعةةد البيانةةات القياسةةية  فةةيمقدمةةة  -8

ال امةة المرتبطةة ب ةا مفةل )التقييةد ،  األوامةروبعم 

ع ، الفةةر  ، ، التقسةةيم ، االجتمةةا  ، التقةةاط اإلسةةقاط

1/8/2016 
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 والتركيبية.
المؤشرات   اجادة اساليب البرمجة  -11

 بلغات م مودة.
 التعريي بقواعد البيانات. -12
شبكات المعلومات وقواعد البيانات  -13

 بكل شبكة منها.
بناء وتخزين البيانات والب ث في  -14

 قواعد البيانات.
 الب ث الراجع في قواعد البيانات. -
 االنتقائي للمعلومات. الب ث -

 التطبيقات العملية لقواعد البيانات. -15

 

 الجدا  الديكارت ( 

الةةةبط بانواعةةةه )ربةةةط  SQLتةةةابع لغةةةة البرمجةةةة  -9

، ربةط المقارنةات والةربط  الطبيعيالمساواة ، الربط 

التسةةةمية ، التحويةةةل ،  إعةةةادةالخةةةارج  ( التوسةةةع ، 

 التلخيص .

قواعةةد البيانةةات الخاصةةة باالنترنةة   فةةيمقدمةةة  -10

والتعةةةرل علةةة  كيفيةةةة ربةةةط موقةةةع بقاعةةةدة بيانةةةات 

 مصممة باالكسيل 

لغةةةةةة برمجةةةةةة قواعةةةةةد البيانةةةةةات  فةةةةةيمقدمةةةةةة  -11

ASP لغة برمجة قواعد البيانات فيومقدمةPHP . 

قواعةةةد البيانةةةات واالتجاهةةةات  وأسةةةلمعةةةايير  -12

 قواعد البيانات . وإنتاج وإنشا تصميم  فيالحديفة 

 ما يستجد من موضوعات -13
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دوائر إلكترونية 

 وك ربية
 دراسة الدوائر الكهربائية : -1

التوصيل على  –دوائر التيار المستمر 
 –التوصيل على التوازي  –التوالي 

تعريةةف بالةةدوائر اإللكترونيةةة والك ربيةةة ،أمفلةةة  -1

 عامة.

الةةدوائر الك ربيةةة: الكميةةات الك ربيةةة األساسةةلية  -2

 وحدات القياو الدولية.

 التيار المستمر، قانون أوم، القدرة والطاقة. -3

دوائر التيار المستمر وتوصيءته: التوصيل علي  -4

 التوالي،  التوازي، المركع.
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طرق ون ريات حل  –التوصيل المركب 
دوائر التيار المستمر   التيار المتردد 

الممانعة  –الم ااة  –ذو الوجه الواحد 
 –الممانعة السعوية  –المكثف  –ال ثية 

توصيل الممانعات ال ثية والسعوية 
والمقاومات على التوالي وعلى التوازي 

التيار المتردد ذو  –التوصيل المركب  –
دوائر التيار المتردد ذو  –الثالاة أوجه 
طرق ون ريات حل  –الثالاة أوجه 

 دوائر التيار المتردد.
 دراسة الدوائر االلكترونية : -2

 –الوصلة الثنائية  –ت اشباه الموصال
الوصلة الثالاية ) الترانزيستور ( 
استخدامات الوصالت الثنائية   
والوصالت الثالاية في الدوائر 

االلكترونية   الدوائر االلكترونية 

 النيريات األساسية لدوائر التيار المستمر. -5

ودوائةةر ) توصةةيءت( التيةةار المتةةردد: عناصةةر  -6

 التيار المتردد.

 النيريات األساسية لدوائر التيار الملتردد. -7

الدوائر اإللكترونية:أشباب الموصةلءت، الوصةللة  -8

 الفنائية واستخدامات ا.

 الوصلة الفءثية )الترانزيستور(، واستخدامات ا. -9

الةةةةةةةةةةةةةةةدوائر اإللكترونيةةةةةةةةةةةةةةةة المتكاملةةةةةةةةةةةةةةةة  -10

IC:استخدامات ا.نواعل ا، أكلونات ا،م 

التطبيقةةةةةةات العمليةةةةةةة للةةةةةةدوائر اإللكترونيةةةةةةة  - 11

 والك ربية.

 ما يستجد من موضوعات -12

22/8/2016 
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 –أنواعها  –( : مكوناتها ICالمتكاملة )
 استخداماتها.
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الوسائط المتعددة 

 في التعليم
 التعريي بالوسائط المتعددة. -1
 االجهزة الالزمة لن م الوسائل المتعددة. -2
 تقنيات الوسائط المتعددة. -3
 الكروت الصوتية. -4
 مزب الوسائط وتعددها. -5
 ضبط الصوت والصورة. -6
اجراء تطبيقات عملية على اشكال  -7

 ومكونات الوسائط المتعددة.
تخطيط الم توى العلمي والتقني  -8

 والشكلي.
 .المزب بين مكونات مختلف الوسائط -9

 نيرياته. ‘ : أهميته التعليميالتصميم  -1

 تصميم لبرمجيات الوسائط المتعددة.نما ج  -2

 خصائص برام  الوسائط المتعددة  -3

أنةوا  برمجيةةات الوسةةائط المتعةددة ، نيةةم تةةاليف  -4

 برمجيات الوسائط المتعددة

معةةةايير تصةةةميم البرمجيةةةات التعليميةةةة   معةةةايير  -5

 تعليمية ،األهدال، المحتوى، استراتيجيات، تقويم [

التعليميةةةة   معةةةايير معةةةايير تصةةةميم البرمجيةةةات  -6

 تقنية ،سكريب [

معةةايير تصةةميم البرمجيةةات التعليميةةة  واج ةةات  -7

 التفاعل[

المعالجات الرقمية   نص ، صور ، الرسومات  -8

 المتج ة[

 المعالجات الرقمية   الموسيق  والمؤثرات -9

 [الصوتية، فيديو ، رسومات متحركة

 المتعددة.األهمية التربوية لبرمجيات الوسائط  -10

تقويم برمجيات الوسائط المتعددة   كفا ة  -11

 تربوية، كفا ة تقنية [

تقويم برمجيات الوسائط المتعددة  كفا ة  -12

 إنتاجبة، كفا ة برمجية[

 .أسل التعامل مع برمجيات الوسائط المتعددة -13

 Adobeالتعةةةةرل علةةةة  واج ةةةةة برنةةةةام   -14

Director  وكيفية التعامل معه 

  Adobe Photoshopالتعامةةل مةةع برنةةام   -15

 من حي    التصميم واإلنتاج [ 
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تصةةميم واج ةةات التفاعةةل لبرمجيةةات الوسةةائط  -16

 المتعددة.

التدريع عل   تصميم سيناريو لبرنام  وسةائط  -17

 متعددة.

التدريع عل   تصميم سيناريو لبرنام   -18

 وسائط متعددة.

ر وكيفيةةةة التعامةةةل مةةةع بةةةرام  معالجةةةة الصةةةو -19

 تصميم شاشات برمجيات الوسائط المتعددة.

 التعامل مع برام  معالجة الفيديو. -20

التعامةةةةةل مةةةةةع بةةةةةرام  معالجةةةةةة الرسةةةةةومات  -21

 المتحركة.

 التعامل مع برام  معالجة الصوت. -22

تقيةةةيم لةةةبعم برمجيةةةات الوسةةةائط المتعةةةددة    -23

المنتجة من قبل الطةءب فة  السةنوات  –24الجاهزة 

 ابقة [ الس

إنتةةاج برمجيةةةة الوسةةةائط المتعةةةددة  فةةة  شةةةكل ا  -25

 الن ائ .

 Adobe Directorمراجعةةةة لبرنةةةامج   -26

Adobe Photoshop  

 ما يستجد من موضوعات -27

 أصتر
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تاريخ التربية 

 ونيام التعليم
التربية  –التربية عند الفراعنة  –التربية البدائية 
التربية عند  –التربية اليونانية  –عند الرومان 
التربية  –التربية في مصر ال ديثة  –المسلمين 

التربية والتعليم في  –والتعليم في م مد علي 
التربية والتعليم  –عهد سعيد وعباس واسماعيل 

أهمية دراسة تاريخ التربية وطر  دراسة تاريخ  -1

 التربية.

 التربية في المجتمعات البدائية. -2

 التربية في المجتمعات القديمة) ال ند والصين(. -3

 التربية في المجتمعات القديمة) مصر الفرعونية -4

 لقديمة) اليونان(.التربية في المجتمعات ا -5

 التربية في المجتمعات القديمة) الرومان(. -6

 التربية في العصور الوسطي المسيحية. -7

 التربية في العصور الوسطي اإلسءمية. -8

بعم المفكرين من العصور الوسطي  -9

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

التربية والتعليم بين اورتي  –في عهد االحتالل 
 1952التربية والتعليم عام  1952 – 1919

 وحتى اآلن.

 

 اإلسءمية.

 اتجاهات التربية في العصر الحدي . -10

 احد مفكري العصر الحدي . -11

 التعليم : المف ومنيام  -12

 نيام التعليم: الخصائص. -13

 نيام التعليم: المقومات -14

 نيام التعليم: العناصر والمكونات. -15

 إدارة التعليم في مصر. -16

 المستويات اإلدارية -17

 المركزية والءمركزية في إدارة التعليم -18

القوى والعوامل الفقافية المؤثرة في النيام  -19

 التعليمي

القوى والعوامل الفقافية المؤثرة في النيام  -20

 التعليمي

القوى والعوامل الفقافية المؤثرة في النيام  -21

 التعليمي

 ما يستجد من موضوعات -22
 

 

 مشاهدة. -1  التدريع الميداني

 تح ير خطة دراسية فصلية ويومية. -2

تح ير خطة دراسية يومية، والتبادل بين  -3

الشرع )تنفية جز  من الخطة التدريسية اليومية( 

 والمشاركة في تصميم الوسائل التعليمية.

تح ير خطة دراسية يومية، والتبادل بين  -4

الشرع )تنفية جز  من الخطة التدريسية اليومية( 

 التعليمية. -والمشاركة في تصميم الوسائل 

خطة دراسية يومية، والتبادل بين تح ير  -5

الشرع )تنفية جز  من الخطة التدريسية اليومية( 

 والمشاركة في تصميم الوسائل التعليمية.

تح ير خطة دراسية يومية، والتبادل بين  -6

الشرع )تنفية الخطة التدريسية اليومية( والمشاركة 

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

في تصميم الوسائل التعليمية. والتدريع علي وضع 

 ش رية.اختبارات 

تح ير خطة دراسية يومية، والتبادل بين  -7

الشرع )تنفية الخطة التدريسية اليومية( والمشاركة 

في تصميم الوسائل التعليمية. والتدريع علي وضع 

 اختبارات ش رية.

تح ير خطة دراسية يومية، والتبادل بين  -8

الشرع )تنفية الخطة التدريسية اليومية( والمشاركة 

سائل التعليمية. والتدريع علي وضع في تصميم الو

 اختبارات ش رية.

 التدريع علي وضع اختبارات فصلية. -9

 ما يستجد من موضوعات. -10



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر
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تحليل نيم 

 المعلومات
الن ام   بيئة الن ام   مفهوم  -1

 نمذجة الن ام.
ن م المعلومات من حيث  -2

وظائفها والفروق الجوهرية 
بينها وبين بنوك المعلومات 

 واتخاذ القرار بناء عليها.
ن م المعلومات القائمة على  -3

 ال اسبات.
االسلوب البشري في انشاء  -4

ن م المعلومات من حيث 
واجبات الكادر البشري 

 وخلفيته العلمية.
تعرف على دورة حياة ن ام ال -5

 المعلومات وانماطه.
التعرف على انماط دورة  -6

حياة الن ام ومراحل عملية 

مقدمةةةة عةةةن مف ةةةوم الةةةنيم وأهميت ةةةا ل غةةةراض  -1

 المختلفة.

اسةةةتخدام نيةةةم األسةةةل النفسةةةية والتربويةةةة ورا   -2

المعلومةةةةات فةةةةي العمليةةةةة التعليميةةةةة مفةةةةل النيريةةةةة 

السةةةلوكية و النيريةةةة المعرفيةةةة و النيريةةةة البنائيةةةة 

 وغيرها

 األنوا  المختلفة لنيم المعلومات -3

 أسل علم المعلومات وقوانينه. -4

 نيم المعلومات المحلية والخارجية -5

مميةةةزات وعيةةةوب كةةةل من مةةةا والخةةةدمات التةةةي  -6

 كل من ما.تقدم ا 

 واسةترجاع انيريات المعلومات وطر  خزن ةا  -7

وتقييم ةةةا واألج ةةةزة المسةةةتخدمة فةةةي ضةةةبط ونقةةةل 

 المعلومات مع 

 عرض نما ج من تقنيات المعلومات. -8

 الكشافات ونيم التكشيف وكيفية إعداد الكشافات -9

 المستخلصات وأهميت ا واسترجا  المعلومات -10

دورها في  -أهميت ا  –المكانز : ) مف وم ا  -11

 علم المعلومات(

شبكات المعلومات وأنواع ا وأشكال ا  -12

 وخصائص ا وخدمات ا

جمع المعلومات باستخدام اإلنترن  أساسيات  -13

 .Microsoft excelبرنام  

 .Microsoft accessأساسيات برنام   -14

 ما يستجد من موضوعات -15

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 الكليةمجلس 

 بتاريخ 

22/8/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

الت ليل ومستوياته وعناصر 
التصميم الهيكلي وخطوات 

 التصميم البرامج والمعالجات.
 

22/8/2016 

ت ع   
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الحاسع وأمن 

 البيانات
ن رة شاملة عن طبيعة ال اسبات  -1

ومسار البياانت فيها وت ديد نقاط 
 الوقاية.

وسائل ت قيق أمن كل من البرامج  -2
االطالع غير والملفات ضد السطو او 

 المشروع.
الرقابة على ن م التشغيل والرقابة  -3

االدارية الفعالية لتراخيص التخزين 
 واالسترجاع.

 أمن قواعد البيانات واالتصاالت. -4
 أمن البيانات السرية وال ساسة. -5
طرق وقاية الملفات من النسخ  -6

نيرة شةاملة علةي بيئةة الحاسةع والمخةاطر التةي  -1

 يتعرض ل ا.

الرقابة وسياسات تامين المنشةئات ضةد المخةاطر  -2

 الطبيعية والبشرية.

ات المستخدمين، تموين حقو  الوصول وصءحي -3

 كلمات مرور قوية.

أشةة ر أعةةراض اإلصةةابة بالبرمجيةةات ال ةةارة،  -4

 ومدلوالت ا.

الفيروسةةةات: التعريةةةف، األنةةةوا ، الخصةةةائص،  -5

 األضرار.

مقاومةةة الفيروسةةات: طةةر  الفحةةص والتعةةرل،  -6

 أساليع الوقاية والعءج.

التجسةةل، اإلعءنةةات ... وكيفيةةة التعامةةل مع ةةا،  -7

 وحماية الخصوصية.

تةةةامين البيانةةةات )العمليةةةات، الطةةةر ، والبةةةرام   -8

 .االحتياطيالمتخصصة(: التشفير، ، النسخ 

الجدران النارية: ماهيت ا، أنواع ةا، خصائصة ا،  -9

 واستخدام ا في الحماية من االخترا .

 أمن البريد اإللكتروني: ماهيته، إجرا اته. -10

أمةن نيةم التشةغيل،  تامين نيم التشةغيل: ماهيةة -11

 سلد الفغرات، الرقع األمنية، التحدي .

احتياطةةات وإجةةرا ات تةةامين معامةةل الحاسةةع  -12

 األي في المؤسسات التعليمية.

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 والتخريب.
التدريب على الكلمات المفتاحية  -7

والشفرات  الخاصة لت قيق أمن 
 البيانات.

الطرق المختلفة ل ماية الملفات  -8
 والبيانات.

وسائل ال ماية من فيروسات ال اسبات  -9
 وطرق استخدام البرامج المضادة.

 

 ما يستجد من موضوعات -13

ت ع 
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الحاسع واإلحصا  

 التربوي

االحصاء في تجهيز تطبيقات تقنيات  -1
 البيانات.

 تناول البيانات وترميزها   واعدادها. -2
توظيف مبادئ االحصاء في اعداد  -3

 المعلومات.
طرق التنبؤ العام  –النماذب الخطية 

 –االرتباط والسالسل الزمنية  –والمتعدد 

 مقدمة البح  العلمي واإلحصا  التربوي. -1

أنةةوا  البحةةو  العلميةةة بصةةفة عامةةة والبحةةو   -2

التربويةةة بصةةفة خاصةةة مةةع التركيةةز علةة  البحةةو  

 الكمية.

كيفية الشعور بمشكلة البح  وتحديدها  -3

وكيفية كتابة خطة بحفية بما يت منه كل 

خطوب من شرع تفصيلي وما يجع مراعاته 

مفل كتابة عنوان البح   أسل)من 

 (.وصياغة الفروض

مجال المعالجات ، مجال قواعد البيانات -4

في التربية  ،مجال البح  العلمي.، اإلحصائية.

 الخاصة

اتجاهات تكنولوجية كمبيوترية حديفة في مجال  -5

 -التعلم الةاتي.  -التعليم االلكتروني.  -التعليم: 

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 العينات واستخدامها. –ت ليل التباين 
اجراء تطبيقات عملية على المكونات  -4

بعض نماذب التدريبات  الن رية وحل
 على كل منها.

 

 التعليم عن بعد.

                            أنةةةةةةةةةةةةوا  البيانةةةةةةةةةةةةات وطةةةةةةةةةةةةر  جمع ةةةةةةةةةةةةا -6

 المفاهيم اإلحصائية -7

تةةةةةابع تبويةةةةةع  -                  تبويةةةةةع البيانةةةةةات -

 البيانات

  األدوات البحفيةةة المختلفةةة وكيفيةةة التعةةرل علةة -8

 تصميم ا وحساب ثوابت ا اإلحصائية

 مقاييل النزعة المركزية: المتوسط و الوسيط -8

تةةةةابع مقةةةةاييل النزعةةةةة المركزيةةةةة : والمنةةةةوال  -9

 المعياري واالنحرال

الطةةر  اإلحصةةائية المختلفةةة لمعالجةةة البيانةةات  -10

ام  تةةم الحصةةول علي ةةا وكيفيةةة اسةةتخدام برنةة التةةي

SPSS. 

        مقاييل الداللة -11

 تحليل النتائ  وتفسيرها -12

 ما يستجد من موضوعات -13
ت ع   
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وسائل التعليم )في 

 التخصص(
تصنيف الوسائل التعليمية لكل  -1

تخصص من التخصصات والوسائل 
 هذا التخصص.التي لها اولوية في 

يدرس الطالب قوائم تصنيف الوسائل  -2
التعليمية لدى جميع التخصصات حتى 
يكون على بيئة بالنسبة للتخصصات 

 االخرى.

تكنولوجيةةةا التعلةةةيم ونشةةةات ا وتطورهةةةا  مف ةةةوم  -1

دواعةةةي االهتمةةةام بتكنولوجيةةةا التعلةةةيم  -2 التةةةاريخي

 وو ائف ا.

 تصةةنيف مصةةادر الةةتعلم حسةةع الحةةواو، المسةةتفيد،

الةةةدور، ال ةةةدل، طةةةر  اإلنتةةةاج، الخبةةةرة، الغةةةرض 

 وطر  العرض.

مف ةةةةوم االتصةةةةال التعليمةةةةي  -االتصةةةةال التعليمةةةةي: 

 وخصائصه. عناصر عملية االتصال التعليمي . 

صور وأنمةاط االتصةال التعليمةي والعوامةل المةؤثرة 

معوقةةات نجةةاع عمليةةة االتصةةال داخةةل البيئةةات -فيةةه. 

 التعليمية.

 -تصميم المن جي للتعليم: مدخل النيم وال -4

 مف ومه النيم وخصائص ا المشتركة. 

عءقة -مكونات المنيومة التعليمية وأنواع ا.  -5

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 النيم بتصميم التعليم. مدخل 

األسل التربوية لتصميم واختيار واستخدام -6

 المصادر التعليمية.

األسل النفسية لتصميم واختيار واستخدام  -7

 المصادر التعليمية.

مف وم العرض  -أساسيات العروض ال وئية:  -8

مميزات  -أساسيات العرض ال وئي.  -ال وئي. 

  اهرة تشوب الصورة. -العرض ال وئي. 

مف وم الكمبيوتر وحداثة  -الكمبيوتر والتعليم:  -9

 أنوا  البرمجيات  -مكوناته. 

 تو يف البرمجيات في العملية التعليمية -10

 -مف وم االنترن  ونشاته.  -االنترن  والتعليم:  -11

استخدامات االنترن   -أنوا  الشبكات ومكونات ا. 

 في التعليم.

 ما يستجد من موضوعات. -12

 عت 
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مناه  وطر  

 تدريل التخصص

 أسباب التطوير والمنهج الدراسي. -
 اس  تطوير المنهج. -
 –خطوات التطوير  –اساليب التطوير  -

 المشكالت والمعوقات.
 اسلوب المخاطبة للتالميذ. -

 

مف وم التدريل والفةر  بةين التةدريل والتةدريع  -1

 والتعليم والتعلم، التدريل فن أم موهبة أم علم.

 أدوار كل من المعلم والمتعلم في العملية التعليمية -2

 بعم أساليع التدريل )المحاضرة( -3

 بعم أساليع التدريل )المناقشة( -4

 بعم أساليع التدريل )العصف الدهني( -5

بعم أساليع التدريل)البيان العملي والممارسةة  -6

 والتدريع(

 عيوب ومميزات طر  وأساليع التدريل -7

 العوامل المؤثرة في عملية التدريل. -8

 اتجاهات حديفة في طر  التدريل. -9

 التخطيط للتدريل. -10

مف وم المن   القديم والحدي  واثر كل من ما  -11

 عل  العملية التعليمية.

النفسي،  األساوبنا  المن   المدرسي:  أسل -12

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 االجتماعي. األساوالفكري،  األساو

 العوامل المؤثرة عل  بنا  المناه  الدراسية. -13

وأهميةةة  األهةةدالمكونةةات المةةن   المدرسةةي )  -14

 من المكونات. هةا المكون وعءقته بغيرب

تةةةابع مكونةةةات المةةةن   المدرسةةةي )المحتةةةوى(  -15

وأهميةةة كةةل مةةن هةةةب المكونةةات وعءقةةة كةةل من مةةا 

 باألخر .

تابع مكونات المن   المدرسي )طر  التةدريل  -16

والوسةةائل التعليميةةة( وأهميةةة كةةل مةةن هةةةب المكونةةات 

 وعءقة كل من ما باألخر .

 واألنشةةةطةتةةةابع مكونةةةات المةةةن   المدرسةةةي ) -17

والتقويم( وأهمية كل من هةةب المكونةات وعءقةة كةل 

 من ما باألخر .

التنييمةةةةات القديمةةةةةة للمةةةةةن  : مةةةةةن   المةةةةةواد  -18

الدراسية المنفصلة، من   المجةاالت الواسةعة، مةن   

 المواد المترابطة.

أهةةةم تنييمةةةات المنةةةاه  ) خصةةةائص ومزايةةةا  -19

كل مةن وعيوب كل من التنييمات التالية وبيان دور 

 المعلم والتلمية فيه

التنييمات حديفة للمن  : )من   النشاط، مةن    -20

المشةةةرو ، مةةةن   الموديةةةوالت المةةةن   المحةةةوري، 

 من   الوحدات(

 ما يستجد من موضوعات -21

 نف 
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علم نفل تعليمي 

 )نيريات التعلم(

الن ريات السلوكية : بافلوف    -1
 اورنديك   سكنير.

الن ريات االرتباطية : واطسون    -2

مف وم الفرو  الفردية، تعريف الفةرو  الفرديةة،  -1

 قوانين الفرو  الفردية، مياهر الفرو  الفردية.

الفرديةة، األسةل العامةة للتغلةع مجاالت الفةرو   -2

علةةة  الفةةةرو  الفرديةةةة، أسةةةاليع مواج ةةةة الفةةةرو  

 الفردية.

المقصةةةةود بالةةةةةكا  نيريةةةةة ثرسةةةةتون نيريةةةةة   -3

جيلفةةةورد نيريةةةة سةةةبيرمان، المتغيةةةرات المرتبطةةةة 

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 تولمان.
 ن رية الجشطالت   ن رية هل. -3
بعض التطبيقات على ن ريات  -4

 التعلم.

 

عءقةة الةةكا ات ، بالةكا ، نيرية الةكا ات المتعةددة

 المتعددة بالتعليم، النيرية الفءثية للةكا .

الةكا  االنفعالي للل نما ج الةكا   -4

االنفعالي لللل عادات األشخات األ كيا  

ل للللل الكفايات االنفعالية ل الشخصية ل  انفعاليا

 االجتماعية الةكا  األخءقي.

 نيرية بوربا للةكا  األخءقي -5

الدافعيةةةة : ق ةةةايا وتفسةةةةيرات، معنةةة  الدافعيةةةةة  -6

ي ل اإلنسةةاني ل وأنواع ةةا، مةةداخل الدافعيةةة س السةةلوك

 المعرفي ل االجتماعي س

الدافعيةةةة للةةةتعلم فةةةي المدرسةةةة : أنةةةوا  األهةةةدال  -7

 والدافعية: التغةية الراجعة وتقبل ال دل. 

الحاجةةات والدافعيةةة  س نيريةةة ماسةةلوس ، توكيةةد  -8

الةات والدافعية لإلنجاز، التعلم المةنيم  اتيةا، معرفةة 

 اإلنجاز : التعاون والتنافل.

اتيجيات تشةةجيع الدافعيةةة للةةتعلم، المعةةزوات اسةةتر -9

والمعتقةةةةدات والدافعيةةةةة، نيريةةةةة المعةةةةزوات وبنةةةةا  

 مف وم للدافعية للتعلم

التخلةةةةف العقلةةةةي: تعريةةةةف التخلةةةةف العقلةةةةي ،  -10

 الخصائص النمائية ل فراد المتخلفين عقليا

أسباب التخلف العقلةي، تةدريل المتعلمةين  وي  -11

 التخلف العقلي

 .يستجد من موضوعاتما  -12

22/8/2016 

  

 

 مشاهدة. -1  التدريع الميداني

 تح ير خطة دراسية فصلية ويومية. -2

تح ير خطة دراسية يومية، والتبادل بين  -3

الشرع )تنفية جز  من الخطة التدريسية اليومية( 

 التعليمية.والمشاركة في تصميم الوسائل 

تح ير خطة دراسية يومية، والتبادل بين  -4

الشرع )تنفية جز  من الخطة التدريسية اليومية( 

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 
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 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 التعليمية. -والمشاركة في تصميم الوسائل 

تح ير خطة دراسية يومية، والتبادل بين  -5

الشرع )تنفية جز  من الخطة التدريسية اليومية( 

 ة.والمشاركة في تصميم الوسائل التعليمي

تح ير خطة دراسية يومية، والتبادل بين  -6

الشرع )تنفية الخطة التدريسية اليومية( والمشاركة 

في تصميم الوسائل التعليمية. والتدريع علي وضع 

 اختبارات ش رية.

تح ير خطة دراسية يومية، والتبادل بين  -7

الشرع )تنفية الخطة التدريسية اليومية( 

التعليمية.  والمشاركة في تصميم الوسائل

 والتدريع علي وضع اختبارات ش رية.

تح ير خطة دراسية يومية، والتبادل بين  -8

الشرع )تنفية الخطة التدريسية اليومية( والمشاركة 

في تصميم الوسائل التعليمية. والتدريع علي وضع 

 اختبارات ش رية.

 التدريع علي وضع اختبارات فصلية. -9

 تدريع ميداني متصل -10

 موضوعات.  يستجد منما  -11
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البرام  الجاهزة 

والمنتجة وحفي ا 

 للتداول

يتناول مصادر البرامج التعليمية الجاهزة التي 
وكيفية كتابة توصيفها قبل تشترى من الشركات 

الشراء وف صها ام امكانية عمل تكييف لها 
سواء بالترجمة او ال ذف او االضافة لمشاهد 

او مسامع معينة   وكذلك البرامج المنتجة 
داخل المؤسسة وعمل اخراب لها في صورة 

حقيقية او رزمة او علبة مخصصة حتى يمكن 
تصنيفها بكتالوب المكتبة ت ت رقم معين 

قرونة بتوصيف م تواها كل ذلك بهدف م
 تيسير تداولها واعادة استخدامها بسهولة.

 

 التعليم الفردي والتعلم الةاتي. -1

 األساو النفسي والتربوي للبرام  التعليمية. -2

 أنماط برام  التعلم الةاتي. -3

 البرمجيات التعليمية وأهميت ا ومكونات ا. -4

 للبرام  التعليمية.األساو النفسي والتربوي  -5

األسةةل العامةةة لتصةةميم وإنتةةاج بةةرام  تعليميةةة  -6

 جيدة.

 مبادئ تصميم البرام  والبرمجيات التعليمية. -7

مراحةةةةل عامةةةةة فةةةةي إنتةةةةاج بةةةةرام  وبرمجيةةةةات  -8

 تعليمية.

 استراتيجيات برمجيات الكمبيوتر واستخدامات ا. -9

 النيم التي يقدم ا الكمبيوتر للمتعلم. -10

 صائص العامة ألي برنام  تعليمي جيد.الخ -11

 األخطا  الفنية والتربوية الشائعة. -12

المشةةكءت التربويةةة والفنيةةة التةةي تعوقنةةا عنةةد  -13

 تصميم البرمجيات وطر  حل ا.

 أسل ومعايير تقييم البرمجيات التعليمية. -14

 حقو  الملكية الفكرية للبرمجيات التعليمية. -15

 يات التعليمية.حفع وتداول البرمج -16

 ما يستجد من  موضوعات -17

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 
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إنتاج اللوحات 

 التعليمية
أنواع اللوحات التعليمية مثل : اللوحة  -1

الوبرية   المغناطيسية   االخبارية   
الكهربائية   الطباشيرية   المثقبة   

الجيوب وقدرة كل منها لعرض المواد 

اللوحات التعليمية وأنوا  اللوحات التعليمية  -1

ودورها في العملية التعليمية وكيفية تو يف 

اللوحات التعليمية في المواقف التعليمية 

 المختلفة .

التعليميةةةةةةة أسةةةةةل تصةةةةةميم وإنتةةةةةاج اللوحةةةةةات  -2

 والخطوات العامة إلنتاج اللوحات التعليمية .

اللوحة الطباشيرية واللوحة المغناطيسية واللوحة  -3

الوبريةةةةة )أشةةةةكال ا ، مميزات ةةةةا ، عيوب ةةةةا ، المةةةةواد 

واألدوات الءزمةةةةة إلنتاج ةةةةا ، خطةةةةوات إنتاج ةةةةا ، 

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 التعليمية المناسبة لهدف ما.
انتاب موضوعات للوحات تعليمية  -2

متنوعة لمواقف تعليمية في مجاالت 
  رياض  مختلفة مثل : تعليم الكبار

االطفال   تدري  مواد مختلفة في 
 مراحل تعليمية مختلفة.

 تقويم اللوحات التعليمية. -3
 

 .تعرض ا(والمواد التعليمية التي 

زة ولوحة الدبابيل اللوحة الك ربية واللوحة البار -4

)أشةةةكال ا ، مميزات ةةةا ، عيوب ةةةا ، المةةةواد واألدوات 

الءزمةةةةة إلنتاج ةةةةا ، خطةةةةوات إنتاج ةةةةا ، والمةةةةواد 

 .تعرض ا( التعليمية التي

اللوحة اإلخبارية واللوحة المفقبة واللوحة القءبة  -5

)أشةةةكال ا ، مميزات ةةةا ، عيوب ةةةا ، المةةةواد واألدوات 

إنتاج ةةةةا ، والمةةةةواد الءزمةةةةة إلنتاج ةةةةا ، خطةةةةوات 

 .ض ا(التعليمية التي تعر

لوحة الجيوب وصةندو  الرمةل واللوحةة متعةددة  -6

األغةةراض )أشةةكال ا ، مميزات ةةا ، عيوب ةةا ، المةةواد 

واألدوات الءزمةةةةة إلنتاج ةةةةا ، خطةةةةوات إنتاج ةةةةا ، 

 ( .تعرض ا والمواد التعليمية التي

اللوحةةةة الناسةةةخة )أشةةةكال ا ومميزات ةةةا وطةةةر   -7

 ( .ا والمواد التعليمية الت  تعرض ام استخدا

اللوحةةةة التفاعليةةةة )أشةةةكال ا ومميزات ةةةا وطةةةر   -8

 ( .ا والمواد التعليمية الت  تعرض ااستخدام 

 معايير تقييم اللوحات التعليمية  -9

 معايير تقييم اللوحات التعليمية المنتجة . -10

 ما يستجد من موضوعات. -11

ت ك 
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القنوات التعليمية 

 الف ائية
امكانات تطبيق استقبال القنوات  -1

الفضائية التعليمية في المؤسسات 
 التعليمية.

تسجيل البرامج واعادتها لالستفادة منها  -2
 في الدراسة.

مقدمةةةة فةةةي القنةةةوات التعليميةةةة الف ةةةائية شةةةاملة  -1

تعريف ةةةةا وأهةةةةداف ا وأنواع ةةةةا والقنةةةةوات المصةةةةرية 

 الف ائية.

 ام  القنوات الف ائية التعليمية.مراحل إنتاج بر -2

 معايير تقييم برام  القنوات التعليمية الف ائية. -3

مفةةاهيم ال ندسةةة اإل اعيةةة شةةاملة البةة  الف ةةائي  -4

 مكوناته واألقمار الصناعية ونيم الب .و

اسةةةتوديوهات التصةةةوير وتج يزات ةةةا البصةةةرية  -5

 والصوتية.

فريةةةةق إنتةةةةاج البةةةةرام  التعليميةةةةة فةةةةي القنةةةةوات  -6

القسم  مجلس

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

نقد البرامج المعروضة واالستفادة منها  -3
في في انتاب المشروعات المطلوبة 

 التخصص.
 

 الف ائية.

 إنتاج سيناريو برام  القنوات الف ائية التعليمية. -7

برام  القنوات الف ةائية التعليميةة  إنتاجم ارات  -8

: م ارات التصةوير ومةا يتبع ةا مةن أحجةام اللقطةات 

 وزوايا الكاميرا.

م ةةةةةارات التعامةةةةةل مةةةةةع المةةةةةؤثرات الصةةةةةوتية  -9

 والموسيق .

مف ةةةوم المونتةةةاج الخطةةةي والءخطةةةي وكيفيةةةة  -10

 تنفيةب.

بةةةرام  القنةةةوات  إنتةةةاجأهميةةةة الكمبيةةةوتر فةةةي  -11

الف ائية ، مف وم الفيةديو الرقمةي وعوامةل جودتةه ، 

البةرام   إنتةاجواهم برام  الكمبيوتر المستخدمة فةي 

 التعليمية.

شةةرع لبرنةةام  كمبيةةوتر مسةةتخدم فةةي مونتةةاج  -12

 الفيديو. 

تةةةابع شةةةرع لبرنةةةام  كمبيةةةوتر مسةةةتخدم فةةةي  -13

 مونتاج الفيديو.

 ما يستجد من موضوعات. -14

ت ك 
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تصميم وإنتاج 

 الرزم التعليمية

الرزم التعليمية عرض ن ام تصميم  -1
 المكون من عشر خطوات.

يصمم الطالب الرزم من بين مواد  -2
 تخصصه.

 يختار قالب مناسب انتاب الرزم. -3
 اخراب الرزمة في حقيبة لتيسير تداولها. -4

 تعريف الرزمة التعليمية وأهداف ا ومكونات ا . -1

 خصائص الرزمة التعليمية ومراحل تصميم ا. -2

معايير إنتاج الرزم التعليمية والفةر  بين ةا وبةين  -3

 الرزم االلكترونية .

 تطور الرزمة التعليمية -4

التفاعليةةةة  والوسةةةائط مف ةةةوم الوسةةةائط المتعةةةددة  -5

 الفائقة وعناصرها

 مف وم الوسائط المتعددة وأنواع ا -6

 عناصر الوسائط المتعددة وخصائص ا -7

 األهمية التعليمية للوسائط المتعددة -8

طريقة اسةتخدام الوسةائط المتعةددة داخةل الفصةل  -9

 ومعايير تقيم ا

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

التمييز بين مختلف انواع الرزم  -5
 التعليمية.

 

مراحةةةل تصةةةميم وإنتةةةاج الوسةةةائط  التعليميةةةة  -10

 المتعددة

 مزايا الوسائط المتعددة -11

 معوقات استخدام الوسائط المتعددة -12

 ما يستجد من موضوعات -13
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العينات التعليمية 

)الحفع الجال 

 والرطع(

 معرفة العينات الطبيعية والصناعية. -1
وعمليات معرفة طرق ال فظ الجاف  -2

 التجفيف المختلفة.
معرفة طرق ال فظ الرطب في المواد  -3

الكيميائية مثل الفورمالين وطريقة عرض 
العينات وكتابة ال قائق عليها لتيسير 

 استخداماتها التعليمية.
 

مقدمةةة عةةن المقةةرر، ومناقشةةة محتةةواب، أهدافةةه،  -1

 مقدمة العينات التعليمية .

 العينة التعليمية. مف وم ل 2

 العينات واألشيا  الحقيقية.الفر  بين  ل3

 العينات والنما ج .الفر  بين ل 4

 أسباب استخدام العينات في التعليم وأهميت ا. -5

 مكانة العينات في تصنيفات الوسائل التعليمية. -6

 ل أنوا  العينات التعليمية.7

 ل مجاالت استخدام العينات.8

 ة .ل مقدمة عن طر  إنتاج العينات التعليمي9

 ل عرض طريقتين إلنتاج العينات التعليمية .10

عةةةرض بةةةاقي طةةةر  إنتةةةاج العينةةةات التعليميةةةة  -11

 التصبير( -)التحنيط  

طةةر  حفةةع العينةةات التعليمية:)مقدمةةة عةةن كةةل  -12

 من : الحفع الرطع، الحفع الجال(

بعةةةم األمفلةةةة العمليةةةة لكيفيةةةة حفةةةع العينةةةات  -13

 التعليمية.

 الزواحف والبرمائيات .  الحفع الرطع لبعم 

بعةةةم األمفلةةةة العمليةةةة لكيفيةةةة حفةةةع العينةةةات  -14

 التعليمية .

   الحفع الجال ) التحنيط ( .

 عءقة العينات التعليمية بالتعليم. -15

 فعالية العينات في الموقف التعليمي. -16

عيةةوب اسةةةتخدام ا، فوائةةد العينةةات التعليميةةةة و -17
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د المسةةةتخدمة واألضةةةرار العائةةةدة مةةةن لمةةةل المةةةوا

 لحفي ا.

 طر  عرض العينات:

 العرض المباشر ل ا.   -أوال

ثانيةةةا :العةةةرض الغيةةةر مباشةةةر للعينةةةات، ويت ةةةمن 

 اسلتخدام األج زة التالية:

  ج ةةةاز عةةةرض الشةةةفافيات .       ج ةةةاز عةةةرض 

 المواد المعتمة .

   ج از عرض المواد المعتمة والشفافيات .

المنتجةةةة مةةةن  طةةةر  حمايةةةة العينةةةات التعليميةةةة -18

 التلف .

معايير تقييم العينات التعليميةة المنتجةة  وطةر   -19

 حفي ا .

عةةرض لصةةور مةةن العينةةات المختلفةةة والتعليةةق  -20

 علي ا

 ما يستجد من موضوعات -21

 صن

416 

صحة نفسية وعلم 

 نفل اجتماعي

حياتنا اليومية من حيث : التوافق في  -
معناه وت ليله ودوافعه ونتائجه   

اضطرابات السلوك العصابية الوظيفية 
كالفصام والبارانويا واضطرابات الشخصية 

 النفسية والجسمية.
مفهوم علم نف  االجتماعي وتعريفاته  -

المختلفة والعالقات القائمة بينه وبين 

تعريةةةةف علةةةةم الصةةةةحة النفسةةةةية وعلةةةةم الةةةةنفل  -1

 االجتماعي.

 مؤشرات الصحة النفسية. -2

 نيريات الصحة النفسية. -3

 المرض النفسي والمرض العقلي. -4

 التفاعل االجتماعي. -5

 م ارات الشخصية القيادية -6

 مشكلة الشائعات -7

 ما يستجد من موضوعات -8

مجلس القسم 

 بتاريخ
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 العلوم االخرى وتاريخه ومراحل تطوره.
 

 

 

 

 

 

 

 

 مشرو  التخرج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مناقشةة –توقعات الطءب حول مشرو  التخةرج  -1 

 الطءب حول أهدال مشرو  التخرج.

مناقشةةةة الطةةةءب فةةةي طريقةةةة اختيةةةار مشةةةرو   -2

 التخرج .

تحديد إستراتيجية العمل –تشكيل فريق المشرو   -3

. 

موضةو  المشةرو  تحديةد –مناقشة المشروعات  -4

 كل مجموعة .

–عمةةل دراسةةة جةةدوى لكةةل مشةةرو  علةةي حةةدة  -5

 إسناد المراجع للطءب للقرا ة عن المشرو  .

مناقشةةةةة الطةةةةءب فةةةةي الطةةةةر  الءزمةةةةة لبنةةةةا   -6

 وضع جدول زمني لةلك. –المشرو  

 تنفية المشروعات وفق الجدول الزمني. -7

 متابعة ما تم تنفيةب بشكل دوري. -8

ري لطريقة بنا  وكتابة المشرو  شرع ني -9

 وإعداد التقرير.

 مناقشة مفتوحة لعرض الطءب لما تم انجازب. -10

التقييم –عرض مبدئي لمخرجات المشرو   -11

 المبدئي للمشروعات وتعديل ا.

تسليم المشرو   –عرض ن ائي للمشرو   -12

 الن ائي.

 ما يستجد من موضوعات. -13
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 التدريع الميداني 

 مشاهدة. -1 

حصةةةر األج ةةةزة واألدوات فةةةي معمةةةل التطةةةور  -2

 التكنولوجي.

عمةةةةل مواصةةةةفات لكةةةةل ج ةةةةاز مةةةةن األج ةةةةزة  -3

 الموجودة في المعمل.

التةةةدريع علةةةي عمةةةل صةةةيانة وقائيةةةة ل ج ةةةزة  -4

 العاملة في المعمل.

صةةةيانة وقائيةةةة ل ج ةةةزة  التةةةدريع علةةةي عمةةةل -5

 العاملة في معامل الحاسع والفصول وغيرها.

التدريع علي عمل صيانة عءجية ل ج زة التةي  -6

 ب ا عطل ما في المعمل.

التدريع علي عمل صيانة عءجية ل ج زة التةي  -7

 ب ا عطل ما في معامل الحاسع والفصول وغيرها.

فحةةةةص شةةةةبكة االنترنةةةة  الموجةةةةودة بالمدرسةةةةة  -8

 وتوصيءت ا باج زة الحاسع.

التدريع علي إنشا  شبكة داخلية في المدرسةة أو  -9

 معمل التطور التكنولوجي أو معمل الحاسع.

عمةةةل موقةةةةع إلكترونةةةةي خةةةةات بالمدرسةةةةة أو  -10

تطةةةوير وتحةةةدي  موقةةةع المدرسةةةة وتفعيةةةل البريةةةد 

اإللكترونةةي الخةةات بالمدرسةةة وإنشةةا  مجموعةةات 

عي مفةةل مجموعةةة علةةي شةةبكات التواصةةل االجتمةةا

 المعلمين أو تحديف ا بإضافة الجدد.

إنتاج برمجية تعليمية فةي أحةد المةواد الدراسةية  -11

 للصفول التعليمية التي يتدرب ب ا.

 ما يستجد من موضوعات. -12
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ت ك 

421 

يقدم هذا المقرر كل ما هو جديد في عالم  ثقافة الكمبيوتر
الكمبيوتر ولم تتضمنه المقررات االخرى سواء 
من حيث انماط االجهزة ومواصفاتها وانماك 
الطابعات ال ديثة والشاشات والبرمجيات   

وسبل االستفادة من الشبكات داخليًا وخارجيًا 
ة للنص الفائق والواقع واالساليب ال ديث

االفتراضي بما يغطي الفكر العام لثقافة 
الكمبيوتر في ميادين ال ياة عامة والميدان 

 التربوي بصفة خاصة.

 

سياسةةة التعامةةل داخةةل المقةةرر، عةةرض أهةةدال  -1

 المقرر ومتطلبات ا.

ماهيةةةةة ثقافةةةةة الكمبيةةةةوتر، والفةةةةر  بةةةةين ثقافةةةةة  -2

 الكمبيوتر وثقافة المعلومات.

أنةةوا  أج ةةزة الكمبيةةوتر، ومكونات ةةا، والعمليةةات  -3

 األساسية للكمبيوتر، وأجيال الكمبيوتر، ومميزاته

أنوا  شبكات الكمبيوتر، وأسةاليع االسةتفادة مةن  -4

الكمبيةةوتر  -اإلنترنةة  فةةي التعلةةيم، وتةةاثير اسةةتخدام 

 واإلنترن  عل  الصحة.

أنيمةةةة التشةةةغيل المختلفةةةة مةةةن حيةةة  المميةةةزات  -5

 .والعيوب

 كتابة مواصفات أج زة الكمبيوتر وملحقات ا. -6

 ( الفارة.1وحدات اإلدخال وآليات عمل ا: ) -7

( لوحةة 2تةابع وحةدات اإلدخةال وآليةات عمل ةا: ) -8

 المفاتيح.

تةةةابع وحةةةدات اإلدخةةةال وآليةةةات عمل ةةةا: الماسةةةح  -9

 ال وئي.

وحةةةةةةةةدات التخةةةةةةةةزين واإلخةةةةةةةةراج وآليةةةةةةةةات  -10

 (.القرت الصلع)عمل ا:

تابع وحدات التخزين واإلخراج وآليات عمل ةا:  -11

 (.CD, DVD, Blu-ray)األسطوانات المكنزية )

وحةةةدات التخةةةزين واإلخةةةراج وآليةةةات عمل ةةةا:  -12

 الملونة، والعادية(.طابعة الليزر )

()االتصةةال Bluetoothتكنولوجيةةا البلوتةةو  ) -13

 بين األج زة المختلفة بدون أسءك(.

 اتما يستجد من موضوع -14

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 
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ت ك 

422 
صيانة أج زة 

 العرض
 ،مف ةةوم الصةةيانة ):مقدمةةة عةةن الصةةيانة وتشةةمل  -3مفهوم الصيانة الدورية ومبادئ  -1

الفر  بةين صةيانة أج ةزة ،الفائدة من عملية الصيانة 

 (الحاسع األي وأج زة العرض
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 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 االصالح.
 صيانة أجهزة السمعيات -2
 صيانة اجهزة المرئيات مثل : -3
 اجهزة عرض الشفافيات والصور. -
 اجهزة العرض السينمائي. -
 اجهزة عرض اشرطة الفيديو. -
 اجهزة المصغرات الفيلمية ) الميكروفيلم (. -
 أجهزة عرض الصور   وصف ات الكتب. -

 صيانة اجهزة ال اسب اآللية. -4
 أدوات ومواد الصيانة. -5
قطع الغيار الالزمة لكل نوعية من  -6

 أجهزة عرض المواد التعليمية.
تدريب الطالب على عمليات الصيانة  -7

 تدريبًا عمليًا.
 

مقدمة عن صيانة أج زة عرض المواد التعليميةة  -4

أنةةةةوا  أج ةةةةزة ،مف ةةةةوم أج ةةةةزة العرض) وتشةةةةمل :

 (العرض

األجزا  الرئيسية في أج زة العرض وتتمفةل فةي  -5

، المرايةةا بانواع ةةا ،العدسةةات ،المصةةباع الك ربةةي):

 (مروحة التبريد ،مسار األشعة ال وئية

) أنوا  صيانة أج زة العرض ال وئية وتشةمل : -6

  (صيانة عءجية، صيانة وقائية

أوال : الصةةيانة الوقائيةةة ألج ةةزة العةةرض ال ةةوئية: 

إجرا ات وقائية عامةة قبةل  ،مف وم الصيانة الوقائية)

ة أثنةا  التشةغيل إجرا ات وقائية، التشغيل واالستخدام

إجةةةةةةرا ات وقائيةةةةةةة بعةةةةةةد التشةةةةةةغيل ، واالسةةةةةةتخدام

 (إجرا ات وقائية عامة، واالستخدام

الصةةةةةيانة العءجيةةةةةة ألج ةةةةةزة عةةةةةرض المةةةةةواد  -7

متة  نسةةتخدم ، مف ةوم الصةيانة العءجيةة: ) التعليميةة

 (الصيانة العءجية

األدوات األساسية المستخدم في الصةيانة وتشةمل  -8

، مفكةةات، شةةفاط أتربةةة، قمةةاش، ج ةةاز االفةةوميتر) : 

  (زي  مناسع لكل نو  من األج زة

ب علةةة  صةةةيانة ج ةةةاز عةةةرض تةةةدريع الطةةةء - 9

 الشفافيات 

تةةةدريع الطةةةءب علةةة  صةةةيانة ج ةةةاز عةةةرض  -10

 الشرائح الشفافة .

تةةةدريع الطةةةءب علةةة  صةةةيانة ج ةةةاز عةةةرض  -11

 الشرائح الشفافة المصاحع بالصوت.

ج ةةةاز عةةةرض تةةةدريع الطةةةءب علةةة  صةةةيانة  -12

 الشفافيات والمواد المعتمة.

تةةةدريع الطةةةءب علةةة  صةةةيانة ج ةةةاز عةةةرض  -13

 Data showالبيانات 

تةةدريع الطةةءب علةة  صةةيانة ج ةةاز الحاسةةع  -14
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 الكودي
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 األ .

 وكيفيةة لزائةدة ا الحةرارة: ) : الصةيانة الوقائيةة أوال

 المجةاالت، منةه الوقايةة وكيفيةة الغبةار، من ةا الوقاية

 وكيفيةة الك ربةا ، من ةا الوقايةة وكيفيةة المغناطيسية

 المياب،االسةةتاتيكية الك ربةةا  تفريةةغ، من ةا الوقايةة

 (من ا الوقاية وكيفية والسوائل

 العءجية الصيانة : ثالفا

 ما يستجد من موضوعات -15

ت ك 

423 

يتناول المقرر انتاب الشفافيات اليدوية المفردة  إنتاج الشفافيات
وشفافيات الديازو   ومتعددة الطبقات   

وشفافيات الكمبيوتر واتاحة الفرصة للطالب 
لالبتكار في هذا المجال وصواًل النتاب وسيلة 
تعليمية تسهم في ت قيق االهداف التعليمية 

 وتجويد التدري .

 

تحديد اسةتراتيجيات التةدريل )العصةف الةةهني،  -1

الةةةةتعلم التعةةةةاوني للمجموعةةةةات الكبيةةةةرة، التةةةةدريل 

 المصغر(.

ج ةةةاز الشةةةفافيات التعليميةةةة: مسةةةمياته، أسةةةباب  -2

التسمية، أشكاله، تطورب، فكرة عمله، مسةار األشةعة 

 ال وئية.

مكونةةةات ج ةةةاز عةةةرض الشةةةفافيات:) األجةةةزا   -3

الخارجية للج از، التركيع الداخلي للج از، مراحةل 

وخطوات تشةغيل الج ةاز، مميةزات الج ةاز وأهميتةه 

 بالنسبة للمتعلم( -التعليمية: بالنسبة للمعلم 

 ماهية الشفافيات التعليمية. -4

األسةةةةل التةةةةي يجةةةةع مراعات ةةةةا عنةةةةد اسةةةةتخدام  -5

 الشفافيات. 

أسةةل تصةةنيف الشةةفافيات التعليميةةة، مةةن حيةة :)  -6

 الشكل، الحجم، اللون، طريقة اإلنتاج(

) م ةةارات  األسةةاليع التقنيةةة لعةةرض الشةةفافيات: -7

 العرض، م ارات التقديم(

ج الشةةفافيات اليدويةةة: )النقةةل المباشةةر، طةةر  إنتةةا -8

الةةةرش بةةةاللون الم ةةةغوط، الخةةةدشز الحفةةةرز الحةةةز، 

 الرسم بالصبغة الشفافة(

تةةابع طةةر  إنتةةاج الشةةفافيات اليدويةةة:) التفريةةغ،  -9

 التفقيع، الترميل، السلوي (
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 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 طريقة إنتاج الشفافيات الحرارية. -10

 طريقة إنتاج شفافيات الديازو. -11

 تاج شفافيات الرفع.طريقة إن -12

 طريقة إنتاج الشفافيات الكحولية. -13

 طريقة إنتاج شفافيات النسلخ. -14

 طريقة إنتاج شفافيات الكمبيوتر. -15

 تنييم العرض داخل قاعة الدرو. -16

 .الن ائيعرض بعم شفافيات المشرو   -17

تقيةيم الشةةفافيات التعليميةة المنتجةةة وفةق معةةايير  -18

 تقييم.

 مراجعة عامة للمفاهيم الرئيسة في المقرر. -19

 ما يستجد من موضوعات -20

ت ك 
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النما ج التعليمية 

 وتجارب التحنيط

النماذب من الوسائل التعليمية المجسمة الهامة 
في التعليم   ولذلك يتناول المقرر انواع النماذب 
الثابتة والمت ركة وخامات انتاجها من الورق 
والعجائن واللدائن والخشب والفلين والمعادن 
وغيرها واتاحة الفرص للطالب لالبتكار في 
ابة انتاب النموذب التعليمي المناسب للدراسة وكت
المعلومات الدقيقة حول نسب التكبير او 

التصغير واهداف النموذب   كما يقدم المقرر 
فكرة عن الت نيط وانتاب النمواذب من الشئ 

 التعريف بالنما ج التعليمية وأهميت ا وفوائدها. -1

النما ج التعليمية واألدوات المسةتخدمة فة  أنوا   -2

 صنع النما ج

األسةةةل التربويةةةة والفنيةةةة ورا  اختيةةةار وصةةةنع  -3

 النما ج التعليمية.

 الفنيات والخطوات المتبعة ف  صنع النما ج. -4

 طر  حفع وعرض النما ج. -5

 الفر  بين النما ج وغيرها من الوسائل. -6

 .العءقة بين النما ج والكمبيوتر -7

 التعريف بالتحنيط وأدواته وفوائدب. -8

التحنيط في العصور المختلفة وسر التحنةيط عنةد  -9

 قدما  المصريين

 طر  التحنيط وخطواته -10

 األسل والمعايير العلمية للتحنيط -11

عرض لصور من النما ج والمحنطات والتعليق -12

 علي ا

 ما يستجد من موضوعات -13
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 بتاريخ
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تربية مقارنة 

 وإدارة تعليمية

تطوير مناهج  –التعريي بالتربية المقارنة 
العوامل المؤارة في الن م  –التربية المقارنة 

دراسات مقارنة لالنماط المختلفة  –التعليمية 
دراسات مقارنة إلعداد المعلم  –للبيئة التعليمية 

 نماذب عالمية وم لية (.)  –

 

 مقدمة عن المقرر ومحتواب وأهدافه -1

 أهداف ا  –تعريف التربية المقارنة  -2

 مجاالت البح  في التربية المقارنة  -3

 التربية المقارنة. فيصعوبات البح   -4

 مراحل تطور التربية المقارنة. -5

 أهداف ا. –مف وم اإلدارة العامة  -6

 اإلدارة.نيريات  -7

 نيريات اإلدارة.تابع  -8

 مف وم اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية. -9

 الفر  بين اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية -10

 إدارة الفصل -11

 إدارة الفصلتابع  -12

 ما يستجد من موضوعات. -13
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 بتاريخ
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 –تطور حركة القياس النفسي وال ركي  -1 علم نفل تربوي
وانواع االختبارات  –الفروق الفردية 
 النفسية والعقلية.

 –شروط االختبار الجيد ) الثبات  -2
 المعايير (. –الصدق 

 التعلم مف ومه وشروطه -1

 التعلم مف ومه وشروطه -2

 تحسين عملية التعلم -3

 العوامل المؤثرة عل  تحسين عملية التعلم -4

 منحنيات التعلم -5

 نيريات التعلم السلوكي -6

 نما ج التعلم السلوكي -7

 المعرفينما ج التعلم  -8

 المعرفينما ج التعلم  -9

 االنتقادات، االستخدامات  -10

 التطبيقات التربوية -11
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ت ديد االهداف التربوية   ت ليل  -3
الم توى   اعداد جداول المواصفات   

 انواع االسئلة الموضوعية.
 

 ما يستجد من موضوعات -12

  

 

مناقشةة –توقعات الطءب حول مشرو  التخةرج  -1  مشرو  التخرج

 الطءب حول أهدال مشرو  التخرج..

مناقشةةةة الطةةةءب فةةةي طريقةةةة اختيةةةار مشةةةرو   -2

 التخرج .

العمل  إستراتيجيةتحديد –تشكيل فريق المشرو   -3

. 

تحديةد موضةو  المشةرو  –مناقشة المشروعات  -4

 كل مجموعة .

–لكةةل مشةةرو  علةةي حةةدة  جةةدوىعمةةل دراسةةة  -5

 المراجع للطءب للقرا ة عن المشرو  . إسناد

مناقشةةةةة الطةةةةءب فةةةةي الطةةةةر  الءزمةةةةة لبنةةةةا   -6

 وضع جدول زمني لةلك. –المشرو  

 تنفية المشروعات وفق الجدول الزمني. -7

 متابعة ما تم تنفيةب بشكل دوري. -8

 متابعة ما تم تنفيةب بشكل دوري . -9

شةةرع نيةةري لطريقةةة بنةةا  وكتابةةة المشةةرو   -10

 وإعداد التقرير.

 مناقشة مفتوحة لعرض الطءب لما تم انجازب. -11

التقيةةيم –عةةرض مبةةدئي لمخرجةةات المشةةرو   -12

 روعات وتعديل ا.المبدئي للمش

تسةةةليم المشةةةرو   –عةةةرض ن ةةةائي للمشةةةرو   -13

 الن ائي.

 .ما يستجد من موضوعات -14
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 مشاهدة. -1  التدريع الميداني

حصةةةر األج ةةةزة واألدوات فةةةي معمةةةل التطةةةور  -2

 التكنولوجي.

األج ةةةةزة  عمةةةةل مواصةةةةفات لكةةةةل ج ةةةةاز مةةةةن -3

 الموجودة في المعمل.

التةةةدريع علةةةي عمةةةل صةةةيانة وقائيةةةة ل ج ةةةزة  -4

 العاملة في المعمل.

التةةةدريع علةةةي عمةةةل صةةةيانة وقائيةةةة ل ج ةةةزة  -5

 العاملة في معامل الحاسع والفصول وغيرها.

التدريع علي عمل صيانة عءجية ل ج زة التةي  -6

 ب ا عطل ما في المعمل.

انة عءجية ل ج زة التةي التدريع علي عمل صي -7

 ب ا عطل ما في معامل الحاسع والفصول وغيرها.

فحةةةةص شةةةةبكة االنترنةةةة  الموجةةةةودة بالمدرسةةةةة  -8

 باج زة الحاسع. اوتوصيءت 

التدريع علي إنشا  شبكة داخلية في المدرسةة أو  -9

 معمل التطور التكنولوجي أو معمل الحاسع.

عمةةةل موقةةةةع إلكترونةةةةي خةةةةات بالمدرسةةةةة أو  -10

تطةةةوير وتحةةةدي  موقةةةع المدرسةةةة وتفعيةةةل البريةةةد 

اإللكترونةةي الخةةات بالمدرسةةة وإنشةةا  مجموعةةات 

علةةي شةةبكات التواصةةل االجتمةةاعي مفةةل مجموعةةة 

 المعلمين أو تحديف ا بإضافة الجدد.

إنتاج برمجية تعليمية فةي أحةد المةواد الدراسةية  -11

 للصفول التعليمية التي يتدرب ب ا.

 .تدريع ميداني متصل -12

 ما يستجد من موضوعات -13
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تطبيقات الحاسع 

 في التعليم
التعرف على استخدام الكمبيوتر في  -1

 العملية التعليمية.
في التعرف على استخدام الكمبيوتر  -2

 المجاالت االتية :
الجداول الزمنية )  –االعمال المخزنية  -

 فهارس المكتبة. –ال صص ( 
حضور  –سجل التالميذ ) رصد الدرجات  -

 وغياب ... الخ (.
 قوائم الفصول. –اعمال االمت انات  -
الخطابات واعمال السكرتارية   وذلك من  -

 Wordخالل برامج معالجة الكلمات 
Processing  وقواعد البياناتData 

Base .وغيرها من البرامج الجاهزة 
اساسيات البرمجة باستخدام لغة البيزيك  -3

 ولغة اللوجو. Basicالمستوى الثاني  –
التعرف على بعض استخدامات  -4

 التعليم واالستفادة من تكنولوجيا العصر -1

الكمبيةةوتر وفوائةةدب التعليميةةة ودواعةةي اسةةتخدامه  -2

 التربوية

الكمبيةوتر كمةادة  -استخدام الحاسةع فةي التعلةيم:  -3

 الكمبيوتر كوسيلة تعليمية -دراسية. 

الكمبيةةوتر كةةاداة لحةةل  الكمبيةةوتر كمختبةةر علمةةي -4

 المشكءت

 -الكمبيةةةةةوتر كةةةةةاداة لتقةةةةةديم المةةةةةواد الدراسةةةةةية:  -5

الكمبيوتر والتحةديات التةي  -الكمبيوتر في المدرسة. 

الكمبيةةةوتر والمجةةةاالت  -تواجةةةه المدرسةةةة العربيةةةة. 

 الكمبيوتر واأللعاب الةهنية -الدراسية. 

 مجاالت أخرى لءستخدام الكمبيوتر. -6

يةةةوتر عةةةن غيةةةرب فةةةي مجةةةال التعلةةةيم. تميةةةز الكمب -7

مجاالت تطبيقية للكمبيوتر ومدى إفةادة التعلةيم من ةا: 

مجةةةةال  -مجةةةةال معالجةةةةة النصةةةةوت والكلمةةةةات.  -

 العروض التقديمية.

 -شبكات الكمبيوتر.  -االنترن  والتعليم:  -8

 خدمات االنترن . -األج زة الءزمة لءتصال. 
خدامات استخدامات االنترن  في التعليم. است

 االنترن  في التعليم

عرض لصور من البرمجيات التعليمية لتقييم ا  -9

 والحكم علي ا وإبدا  الرأي حول ا

 ما يستجد من موضوعات -10
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 ال اسب اآللي في العملية التعليمية.
التعرف على بعض البرامج التعليمية  -5

 –الجاهزة في المواد الدراسية المختلفة 
مثل برنامج اساسيات ال اسب اآللي 
وبرامج تعليم اآللة الكاتبة وبرنامج 

تشريح جسم االنسان وغيرها من البرامج 
التعليمية التي تتوافق مع االجهزة 

 المتاحة بالمعمل.
التدريب على انتاب بعض البرامج  -6

 التعليمية.
التدريب على ادخال البيانات وحف ها  -7

انات واسترجاعها بواسطة قاعدة بي
Data Base  وطباعتها بواسطة طابعة

 الكمبيوتر.
 

مقدمة عن الةكا  االصطناعي، تعريفةه، نشةاته ،  -1 الذكاء البشري والذكاء االصطناعي. -1 الةكا  االصطناعيت ع   

 انجازات الةكا  اإلصطناع .       و ،تطورب 
مجلس القسم 

 بتاريخ
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عملية الذكاء االصطناعي مجاالت  -2 412
 واساليبها العلمية.

لغات الذكاء االصطناعي الترميزية  -3
 والتجميعية.

لغة ) البرولوب ( اهدافها وعالقتها  -4
 بغيرها.

نماذب الذاكرة وحقول الذكاء  -5
 االصطناعي.

 الروبوت ) اآلالت الذكية اصطناعيًا (. -6
ن م الذكاء االصطناعي وتطبيقاتها في  -7

 ال اسبات.
المعرفة العلمية بالذكاء تأكيد  -8

 االصطناعي.
التدريب على بعض مكونات الذكاء  -9

 االصطناعي.
 

 المعرفة وتمفيل ا في الةكا  اإلصطناع . -2

 مجاالت أبحا  الةكا  اإلصطناع .  -3

 خصائص الةكا  اإلصطناع . -4

 فرو  الةكا  اإلصطناع .     -5

 لغات البرمجة ف  الةكا  اإلصطناع . -6

 أهمية الةكا  اإلصطناع .    -7

 محدودية الةكا  اإلصطناع . -8

طةةةةةةةةر  تمفيةةةةةةةةل المشةةةةةةةةاكل وإسةةةةةةةةتراتيجيات  -9

حل ا:)الخطوات التي يتبع ا اإلنسان لحل أي مشكلة، 

ي معالجة المعارل، طر  إستخدام أسلوب اإلنسان ف

حةةل المشةةاكل بإسةةتخدام نيةةم الةةةكا  االصةةطناعي، 

(، Search Directionsإتجاهةةات عمليةةة البحةة  )

 طر  تمفيل المشاكل في نيم الةكا  االصطناعي.

هندسةةةة المعرفةةةة) نشةةةاطات هندسةةةة المعرفةةةة،  -10

 مصادر المعرفة ومستويات ا، أصنال المعرفة(

تسةةةةاب المعرفةةةةة، تةةةةابع هندسةةةةة المعرفةةةةة) إك -11

المشةةةةاكل المصةةةةاحبة لنقةةةةل المعرفةةةةة،التغلع علةةةة  

 المصاعع المصاحبة لنقل المعرفة(

 طر  إكتساب المعرفة -12

(Methods of Knowledge Acquisition )

 )طريقة يدوية، طريقة نصف آلية، طريقة آلية(

طةةةر  تمفيةةةل  -إختيةةةار الطريقةةةة المناسةةةبة.    -13

 المعرفة في الةكا  اإلصطناعي

(Knowledge Representation in AI ()

إستخدام المنطق في تمفيةل المعرفةة، شةبكات األلفةا  

(، القةةةةةةوائم Semantic Networksالدالليةةةةةةة )

(، قواعةةد اإلنتةةاج Lists and Treesواألشةةجار )

(Production Rules)) 

اللغةةات الحيةةة وأسةةاليع معالجت ةةا) مشةةاكل ف ةةم  -14

ة، توليةد الكةءم فةي اللغة، طر  معالجةة اللغةات الحية
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الحاسةةةع، طريقةةةة التةةةدريع علةةة  الكةةةءم، تطبيقةةةات 

 معالجة اللغات الحية(

القدرة عل  الرؤية وتكنولوجيةا اإلنسةان األةي)  -15

الرؤيةةة بالحاسةةع، تكنولوجيةةا اإلنسةةان األةةي، تعلةةم 

 Machineاألة 

 ما يستجد من موضوعات -16
ت ع   
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صيانة الحاسع 

 (2األي )
 صيانة لبرامج والبيانات. -1
 معرفة أنواع برامج الف ص / المنافع. -2
 برامج الف ص للن ام. -
 برامج ازالة التطبيقات. -
 برامج ف ص االقراص. -

معرفة اجهزة القياس المختلفة  -3
 المستخدمة في تشخيص االعطال.

 

العءقةةة بةةين المكونةةات الماديةةة ونيةةام اإلدخةةال  -1

 .BIOSواإلخراج األساسي 

بد  تشةغيل الحاسةع: إن ةاض المكونةات الماديةة،  -2

 وشفرات ورسائل الخطا.

بد  تشغيل الحايع: إقء  نيام التشةغيل وتشةغيل  -3

 برامجه في النيم المختلفة، رسائل الخطا وأسباب ا.

ة(: عمليةةة إعةةداد القةةرت الصةةلع )مفةةاهيم علميةة -4

القرت الصلع، ماهية عملية التقسم، أنوا  األقسام، 

عمليةةةة الت يئةةةة،  -، MBRسةةةجل اإلقةةةء  الرئيسةةةي 

 .نيم الملفات ووحدات التخصيص

القرت الصلع )تطبيقات(: البةرام  وإمكانات ةا،  -5

 إجرا ات التقسيم والت يئة )إدارة القرت(.

التفبي ، متطلبات ا، نيم التشغيل: ماهيت ا، طر   -6

خطةةوات وإجةةرا ات تفبيةة  وضةةبط وإعةةداد النيةةام، 

 المشكءت والحلول.

مشغءت األج زة: ماهيت ةا، إدارة بةرام  تشةغيل  -7

األج زة، مصادر الحصةول علة  المشةغءت، طةر  

 إعداد )تفبي  المشغءت(.

مشغءت األج زة )تطبيقات(: إجرا ات تفبي   -8

 وإعداد مشغءت األج زة.

برام  صيانة النيام: ماهية برام  النيام  -9

الخدمية، أش ر البرام  الخدمية للفحص، التشخيص 

واكتشال األعطال، إصءع المشكءت، تحسين 

 األدا ، واإلدارة
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تطبيقةةةات عمليةةةة علةةة  طةةةر  وبةةةرام  فحةةةص  -10

وإصءع النيام وبرامجةه )دراسةات حالةة السةتخدام 

 البرام  الخدمية في صيانة الحاسع(.

أهم مشكءت نيام الحاسةع والبةرام  ورسةائل  -11

 األخطا  بشكل عام وأسباب ا وكيفية التعامل مع ا.

الةةةدعم الفنةةةي ومتطلبةةةات معامةةةل الحاسةةةع فةةةي  -12

 قطا  التعليم: المكونات، البرام ، واألساليع. 

 ما يستجد من موضوعات -13
ت ع   
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مقدمة : أهمية شبكات ال اسب  -1 شبكات الحاسع
 وفائدتها.

 بناء الشبكات. –هيكل الشبكات  -2
 الن ام المرجعي لأليزو. -3
 أمثلة لشبكات ال اسب. -4
 الس  الن رية لن م االتصال والبيانات. -5
 ن م االتصال التليفونية. -6
 ن م االرتباط والتوصيل. -7
 الدوائر الواقعية. -8
وأنواعها وتشعب تكوين الشبكات  -9

 تخصصاتها.

ماهيةةة الشةةبكات ، نشةةات ا ، تطورهةةا ، وأهميت ةةا  -1

 التربوية.

أساسةةةيات تصةةةميم شةةةبكات الحاسةةةع مةةةن خةةةءل  -2

الي، ومسارها فةي استعراض تطورها، ووضع ا الح

 .المستقبل

مميةةةزات و عيةةةوب  -بكات . أسةةةباب وجةةةود الشةةة -3

 الشبكات 

 تو يف الشبكات في العملية التعليمية. -4

 مكونات الشبكة .  -6أنوا  الشبكات .  -5

هيكةةةل بنةةةا   -8  معةةايير وأسةةةل بنةةةا  الشةةةبكات. -7

 .  Topologyالشبكات 

كيفيةةة التج يةةز واإلعةةداد إلنشةةا  شةةبكة بسةةيطة )  -9

 من خءل األسل 

 التربوية والتقنية والفنية(   

 -فريةةةق عمةةةل إنشةةةا  شةةةبكة وم ةةةام أع ةةةائه.  -10

 أعداد وإنشا  وبنا  شبكة محلية بسيطة.

التعةةةةرل علةةةة  نيةةةةام تشةةةةغيل وإدارة الشةةةةبكة  -11

المنشةةةئة وتعريةةةف األج ةةةزة فةةةي الشةةةبكة ببع ةةة ا 

 البعم .

 و ائف الشبكات .  -12

 بروتوكوالت الشبكات . -13

 نما ج عمل الشبكات    -14

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

الشبكات الدولية واإلقليمية  -10
 والقومية.

التعريي العملية للشبكات على  -11
 ال اسب.

التفرقة والتمييز بين نوعيات  -12
 الشبكات.

 

 أنوا  االتصاالت .  -15

 التقنيات المختلفة الخاصة بالشبكات . -16

 التعرل عل  كيفية اتصال الشبكة باالنترن  .  -17

 التعرل عل  بعم خدمات االنترن  . -18

 .أمن الشبكات -20الشبكات الءسلكية .  -19

 مشاكل الشبكات و كيفية عءج ا و حل ا . -20

مسةةتحدثات الشةةبكات:) الشةةبكات االجتماعيةةةة،  -21

 شبكات الوسائط المتعددة.(

 .4Gشبكات االتصاالت  -22

   Dream waverأساسيات برنام   -23

معايير وأسةل تصةميم وإنتةاج وتقيةيم صةفحات  -24

 ومواقع االنترن  التعليمية.

فة في مجةال شةبكات الحاسةع، االتجاهات الحدي -25

ومةا هةو مسةتحد  فةةي مجةال إنتةاج مواقةع االنترنةة  

 التعليمية.

 ما يستجد من موضوعات -26
ت ع   
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لغات الحاسع 

 وتو يف ا
اساسيات لغات البرمجة : أنواع البيانات  -1

قواعد ت ديد  –) االساسية والتركيبية ( 
هياكل  –مدى تعريي عناصر البيانات 
 الت كم ) التفرع   التكرار (.

تصنيف لغات ال اسب اآللي : لغات  -2
لغات البرمجة  –البرمجة االجرائية 

تصنيف لغات ال اسب اآللي  –الشيئية 

مقدمة عن لغات البرمجة ،مكونات ةا واسةتخدام ا  -1

 في التعليم .

 programهيكةةةل بنةةةا  برنةةةام  سةةة  بلةةةل  -2

picture  . 

، المتغيةةرات وانواع ةةا  Commentsالتعليقةةات  -3

Data Types   المتغيةةةةرات وانواع ةةةةا والفوابةةةة

 انواع ا .

 كتابت ا .المعامءت الحسابية والمنطقية وطر   -4

 وغيرها . c in ,c outدوال االدخال واالخراج  -5

وصورها المختلفة  IFجمل التحكم : اوال التفر   -6

 . While ,Switchومفارنة بين ا وبين 

سةوا  بةالتفر  وبجمةل  Loopingجمل التكةرار  -7

 . Forالقفز والتكرار بل 

 الدوال مف وم ا ونطاق ا . -8

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 
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بتاريخ 

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

لغات  –: لغات البرمجة االجرائية 
لغات البرمجة المرئية  –البرمجة الشيئية 
 : باالضافة الى

تصنيف لغات ال اسب حسب األجيال  -3
   مثل :

لغات الجيل األول ) لغة اآللة   لغة  -
 التجميع (.

لغات الجيل الثاني ) الفورتران   الكوبول  -
   بيزيك (.

 لغات الجيل الثالث وتشمل : -
اللغات العالية لجميع األغراض مثل :  -

 بسكال   السي.
 , Eiffelلغات البرمجة الشيئية مثل  -

++C. 

   Lisp Prologاللغات المتخصصة مثل  -

 . Pointersالمصفوفات والمؤشرات  -9

Data structures . وعءقت ا بالمؤشرات 

 . Classesمف وم الل  -10

 مفاهيم الصداقة والوراثة ف  البرمجة . -11

 التعامل مع الملفات والتعامل مع قواعد البيانات -12

 ما يستجد من موضوعات. -13



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

والتي تستخدم في مجال الذكاء 
 االصطناعي والن م الخبيرة.

 لغات الجيل الرابع وتشمل :  -4

وتستخدم  SQLلغات االستفسار مثل  -

 مع قواعد البيانات.
 مولدات البرامج. -
 لغات دعم القرار. -
Visual  ++Visual C ,اللغات المرئية  -

Basic مل واجهات والتي تستخدم في ع
 البرامج.

 

 صن  
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صحة نفسية وعلم 

 نفل اجتماعي

التوافق في حياتنا اليومية من حيث :  -
معناه وت ليله ودوافعه ونتائجه   

اضطرابات السلوك العصابية الوظيفية 
كالفصام والبارانويا واضطرابات الشخصية 

تعريةةةةف علةةةةم الصةةةةحة النفسةةةةية وعلةةةةم الةةةةنفل  -1

 االجتماعي.

 مؤشرات الصحة النفسية. -2

 نيريات الصحة النفسية. -3

 المرض النفسي والمرض العقلي. -4

 التفاعل االجتماعي. -5

 م ارات الشخصية القيادية -6

 مشكلة الشائعات -7

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 
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بتاريخ 
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 الدراسية

الفصل 

 الدراسي
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 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 النفسية والجسمية.
مفهوم علم نف  االجتماعي وتعريفاته  -

المختلفة والعالقات القائمة بينه وبين 
 العلوم االخرى وتاريخه ومراحل تطوره.

 

 ما يستجد من موضوعات -8

  

 

مناقشة –توقعات الطءب حول مشرو  التخرج  -1  مشرو  التخرج

 الطءب حول أهدال مشرو  التخرج..

مناقشة الطءب في طريقة اختيار مشرو   -2

 التخرج .

تحديد إستراتيجية العمل –تشكيل فريق المشرو   -3

. 

تحديد موضو  المشرو  –المشروعات  مناقشة -4

 كل مجموعة .

–عمل دراسة جدوى لكل مشرو  علي حدة  -5

 إسناد المراجع للطءب للقرا ة عن المشرو  .

مناقشة الطءب في الطر  الءزمة لبنا   -6

 وضع جدول زمني لةلك. –المشرو  

 تنفية المشروعات وفق الجدول الزمني. -7

متابعة ما تم  -كل دوري.متابعة ما تم تنفيةب بش -8

 تنفيةب بشكل دوري .

شرع نيري لطريقة بنا  وكتابة المشرو   -9

 وإعداد التقرير.

 مناقشة مفتوحة لعرض الطءب لما تم انجازب. -10

التقييم –عرض مبدئي لمخرجات المشرو   -11

 المبدئي للمشروعات وتعديل ا.

تسليم المشرو   –عرض ن ائي للمشرو   -12

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 
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 الن ائي.

 ما يستجد من موضوعات. -13
  

 

 مشاهدة. -1  التدريع الميداني

 تح ير خطة دراسية فصلية ويومية. -2

تح ةةةير خطةةةة دراسةةةية يوميةةةة، والتبةةةادل بةةةين  -3

الشةةرع )تنفيةةة جةةز  مةةن الخطةةة التدريسةةية اليوميةةة( 

 الوسائل التعليمية.والمشاركة في تصميم 

تح ةةةير خطةةةة دراسةةةية يوميةةةة، والتبةةةادل بةةةين  -4

الشةةرع )تنفيةةة جةةز  مةةن الخطةةة التدريسةةية اليوميةةة( 

 والمشاركة في تصميم الوسائل التعليمية.

تح ةةةير خطةةةة دراسةةةية يوميةةةة، والتبةةةادل بةةةين  -5

الشةةرع )تنفيةةة جةةز  مةةن الخطةةة التدريسةةية اليوميةةة( 

 تعليمية.والمشاركة في تصميم الوسائل ال

تح ةةةير خطةةةة دراسةةةية يوميةةةة، والتبةةةادل بةةةين  -6

الشرع )تنفية الخطةة التدريسةية اليوميةة( والمشةاركة 

في تصميم الوسائل التعليمية. والتةدريع علةي وضةع 

 اختبارات ش رية.

تح ةةةير خطةةةة دراسةةةية يوميةةةة، والتبةةةادل بةةةين  -7

الشرع )تنفية الخطةة التدريسةية اليوميةة( والمشةاركة 

لوسائل التعليمية. والتةدريع علةي وضةع في تصميم ا

 اختبارات ش رية.

تح ةةةير خطةةةة دراسةةةية يوميةةةة، والتبةةةادل بةةةين  -8

الشرع )تنفية الخطةة التدريسةية اليوميةة( والمشةاركة 

في تصميم الوسائل التعليمية. والتةدريع علةي وضةع 

 اختبارات ش رية.

 التدريع علي وضع اختبارات فصلية. -9

 ما يستجد من موضوعات. -10
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تطبيقات الحاسع 

 في اإلدارة التعليمية
 برامج معالجة النصوص. -1
 برنامج قواعد البيانات. -2
 برامج الجداول االلكترونية. -3
 برامج االحصاء. -4

 

اإلدارة المدرسةةية،مف وم اإلدارة التعليميةةة مف ةةوم  -1

 ، مف وم اإلدارة التربوية .

 ادوار الكمبيوتر في تطوير اإلدارة المدرسية . -2

 مف وم النيرية اإلدارية ومعاييرها . -3

 مراحل تطور الفكر االدارى . -4

 مدخل عام للنيريات . -5

والحديفةةة والمعاصةةرة فةةي  النيريةةات الكءسةةيكية -6

 اإلدارة 

 مزايا استخدام الكمبيوتر كوسيلة تعليمية . -7

رونةةة  فةةي تطةةور المدرسةةةة أهميةةة التعلةةيم االلكت -8

 الكترونيا 

مجةةةةاالت اسةةةةتخدام برنةةةةام  معةةةةال  النصةةةةوت  -9

Word اإلدارة التعليمية . في 

مجاالت اسةتخدام برنةام  الجةداول االلكترونيةة  -10

excel التعليمية . اإلدارة في 

 e-mailمجةةاالت اسةةتخدام البريةةد االلكترونةة   -11

 التعليمية . اإلدارة في

مجةةةةاالت اسةةةةتخدام برنةةةةام  قواعةةةةد البيانةةةةات  -12

access التعليمية . اإلدارة في 

 ما يستجد من موضوعات. -13

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 
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بتاريخ 
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يقدم هذا المقرر كل ما هو جديد في عالم  ثقافة الكمبيوتر
الكمبيوتر ولم تتضمنه المقررات االخرى سواء 
من حيث انماط االجهزة ومواصفاتها وانماك 
الطابعات ال ديثة والشاشات والبرمجيات   

وسبل االستفادة من الشبكات داخليًا وخارجيًا 

سياسةةة التعامةةل داخةةل المقةةرر، عةةرض أهةةدال  -1

 المقرر ومتطلبات ا.

ماهيةةةةة ثقافةةةةة الكمبيةةةةوتر، والفةةةةر  بةةةةين ثقافةةةةة  -2

 الكمبيوتر وثقافة المعلومات.

ومكونات ةةا، والعمليةةات أنةةوا  أج ةةزة الكمبيةةوتر،  -3

 األساسية للكمبيوتر، وأجيال الكمبيوتر، ومميزاته

أنوا  شبكات الكمبيوتر، وأسةاليع االسةتفادة مةن  -4

الكمبيةةوتر  -اإلنترنةة  فةةي التعلةةيم، وتةةاثير اسةةتخدام 

 واإلنترن  عل  الصحة.

أنيمةةةة التشةةةغيل المختلفةةةة مةةةن حيةةة  المميةةةزات  -5

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 
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بتاريخ 
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 الدراسي
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 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

واالساليب ال ديثة للنص الفائق والواقع 
الفتراضي بما يغطي الفكر العام لثقافة ا

الكمبيوتر في ميادين ال ياة عامة والميدان 
 التربوي بصفة خاصة.

 

 والعيوب.

 ة الكمبيوتر وملحقات ا.كتابة مواصفات أج ز -6

 ( الفارة.1وحدات اإلدخال وآليات عمل ا: ) -7

( لوحةة 2تةابع وحةدات اإلدخةال وآليةات عمل ةا: ) -8

 المفاتيح.

تةةةابع وحةةةدات اإلدخةةةال وآليةةةات عمل ةةةا: الماسةةةح  -9

 ال وئي.

وحةةةةةةةةدات التخةةةةةةةةزين واإلخةةةةةةةةراج وآليةةةةةةةةات  -10

 (.القرت الصلع)عمل ا:

اج وآليات عمل ةا: تابع وحدات التخزين واإلخر -11

 (.CD, DVD, Blu-ray)األسطوانات المكنزية )

وحةةةدات التخةةةزين واإلخةةةراج وآليةةةات عمل ةةةا:  -12

 الملونة، والعادية(.طابعة الليزر )

()االتصةةال Bluetoothتكنولوجيةةا البلوتةةو  ) -13

 بين األج زة المختلفة بدون أسءك(.

 ما يستجد من موضوعات -14
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إنتاج البرمجيات 

 التعليمية بالحاسع
دراسة الخصائص العامة المميزة  -1

 للبرنامج التعليمي الجيد.
التعرف على أنواع البرامج التعليمية مثل  -2

 Practice: برامج التدريب والممارسة 
And Drill  والتدري  الخصوصي
Tutorial. 

اعداد امثلة من البرامج السابقة باتباع  -3

 مف وم الوسائط المتعددة. -1

البرمجيات التعليمية من حية    المف ةوم ، لغةات  -2

 البرمجة[

  مف ومةةةه، األسةةل الفلسةةةفية  التعليمةةيالتصةةميم  -3

 والنيرية [

السةةلوكية ونقةةدها    المدرسةةة التعليمةةيالتصةةميم  -4

 [وتطبيقات علي ا

  المدرسةةةة المعرفيةةةة وأهةةةم  التعليمةةةيالتصةةةميم  -5

 التطبيقات علي ا[

   المدرسة البنائية [ التعليميالتصميم  -6

واج ةةةات التفاعةةةل ومبةةةادئ عامةةةة فةةة  تصةةةميم  -7

 واج ات التفاعل الرسومية

 IDDIEالنمو ج العام للتصميم  -8

البرمجيةةات التعليميةةة  مرحلةةة التحليةةل ومرحلةةة  -9

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 الكليةمجلس 

بتاريخ 

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

الخطوات المتتالية التي تبدأ بالتصميم 
 ام التجهيز ام التنفيذ ام التقويم.

اعداد امت انات موضوعية مثل  -4
اختبارات الصواب والخطأ واختبارات 
االختيار من متعدد   وتصميم صف ة 

 االجابة.
تطبيقات تصميم وانتاب البرامج التعليمية  -5

 م البرامج الجاهزة.باستخدا
 

 التصميم[

 مرحلة التنفية[البرمجيات التعليمية   -10

جودة البرمجيات التعليميةة   المعةايير التعليميةة  -11

] 

 جودة البرمجيات التعليمية   المعايير التقنية [ -12

 التعليمية لمعلم الحاسع. والكفايات -13

أسل التعامل مع برام  الجرافيك كالفوتوشوب  -14

  مستمر  GUIلتصميم واج ات المستخدم التفاعلية 

البرمجية  -لتصميم عناصر  أساسيكبرنام  

 سول ينتج ا الطءب [ التيالتعليمية 

 Match ware التعرل عل  واج ةة برنةام   -15

Mediator]وكيفية التعامل معه  مستمر 

 adobe animate ccالتعامةةل مةةع برنةةام   -16

 للتحريك 

لبرمجية  تنفيةيالتدريع عل   كتابة نص  -17

 تعليمية بالحاسع.

 adobeل مع برام  معالجة الفيديوالتعام -18

premiere pro cc. 

 التعامل مع برام  معالجة الصوت. -19

شكل ا  فيتكويد وإخراج البرمجية التعليمية  -20

 .الن ائي

،   Adobe Photoshopلبرنامجيمراجعة  -21

Match ware Mediator 

 ما يستجد من موضوعات -22
ت ع   
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تكنولوجيا التعليم 

 عن بعد
يتناول المقرر فكرة التعلم عن بعد وأاارها 
التعليمية وما يتصل بها من مفاهيم حرية 

المتعلم   التعلم المستمر   واالستفادة بطاقات 

إدارة سةةةةةجءت الطةةةةةءب ، تسةةةةةجيل الطةةةةةءب،  -1

 التوصل بين المعلم والمتعلم 

 أنشا  مقرر والتحكم فيه وتحديد المستخدمين  -2

 عمل االختبارات واالستبيانات  -3

 شطة الطءببنا  أجندة المقرر ومتابعة أن -4

( Forumتصميم وإدارة منتدى للمقرر )المنتدى  -5

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

المجتمع وطاقاته التكنولوجية في مجال التعليم 
المطبقة عربيًا   وأساليب التعلم عن بعد 

وعالميًا   ومدى االستفادة من هذه االساليب 
 في ن ام التعليم ال الي.

 

 وغرل الحوار 

تطبيقةةةةات جوجةةةةل التربويةةةةة )المميةةةةزات وأهةةةةم  -6

 التطبيقات(

خطوات إنتةاج موقةع إلكترونةي بواسةطة برنةام   -7

dreamwaver 

 Htmlشرع لغة  -8

 ccsشرع أساسيات لغة  -9

 التعرل عل نيم اإلدارة المختلفة  -10

   Moodleشرع تيام إدارة التعلم  -11

  Moodleتسطيع برنام   -12

شةةةةرع كيفيةةةةة رفةةةةع الملفةةةةات  علةةةة  برنةةةةام   -13

Moodle 

إدارة سةةةةجءت الطةةةةءب ، تسةةةةجيل الطةةةةءب،  -14

 التوصل بين المعلم والمتعلم 

 أنشا  مقرر والتحكم فيه وتحديد المستخدمين  -15

 عمل االختبارات واالستبيانات  -16

 بنا  أجندة المقرر ومتابعة أنشطة الطءب -17

تصميم وإدارة منتدى للمقرر )المنتدى  -18

Forum وغرل الحوار ) 

 ما يستجد من موضوعات -19

بتاريخ 

22/8/2016 

 رمت  
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تربية مقارنة 

 وإدارة تعليمية
تطوير مناهج  –التعريي بالتربية المقارنة 

العوامل المؤارة في الن م  –التربية المقارنة 
دراسات مقارنة لالنماط المختلفة  –التعليمية 

دراسات مقارنة إلعداد المعلم  –للبيئة التعليمية 
 نماذب عالمية وم لية (.)  –

 مقدمة عن المقرر ومحتواب وأهدافه -1

 أهداف ا  –تعريف التربية المقارنة  -2

 البح  في التربية المقارنة  مجاالت -3

 التربية المقارنة. فيصعوبات البح   -4

 مراحل تطور التربية المقارنة. -5

 أهداف ا. –مف وم اإلدارة العامة  -6

 نيريات اإلدارة. -7

 نيريات اإلدارة.تابع  -8

 مف وم اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية. -9

 واإلدارة المدرسيةالفر  بين اإلدارة التعليمية  -10

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 إدارة الفصل -11 

 إدارة الفصلتابع  -12

 ما يستجد من موضوعات. -13
 نف    

426 

تطور حركة القياس النفسي وال ركي  -1 علم نفل تربوي
وانواع  –الفروق الفردية  –

 االختبارات النفسية والعقلية.
 –شروط االختبار الجيد ) الثبات  -2

 المعايير (. –الصدق 
ت ديد االهداف التربوية   ت ليل  -3

الم توى   اعداد جداول المواصفات 
   انواع االسئلة الموضوعية.

 

 التعلم مف ومه وشروطه -1

 التعلم مف ومه وشروطه -2

 تحسين عملية التعلم -3

 العوامل المؤثرة عل  تحسين عملية التعلم -4

 منحنيات التعلم -5

 .نيريات التعلم السلوكي -6

 .نما ج التعلم السلوكي -7

 المعرفينما ج التعلم  -8

 المعرفينما ج التعلم  -9

 االنتقادات، االستخدامات  -10

 التطبيقات التربوية -11

 .ما يستجد من موضوعات -12

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 

  

 

مناقشةة –توقعات الطءب حول مشرو  التخةرج  -1  مشرو  التخرج

 الطءب حول أهدال مشرو  التخرج..

مناقشةةةة الطةةةءب فةةةي طريقةةةة اختيةةةار مشةةةرو   -2

 التخرج.

تحديةةةةد إسةةةةتراتيجية –تشةةةةكيل فريةةةةق المشةةةةرو   -3

 العمل.

تحديةد موضةو  المشةرو  –مناقشة المشروعات  -4

 كل مجموعة.

–مشةةرو  علةةي حةةدة عمةةل دراسةةة جةةدوى لكةةل  -5

 إسناد المراجع للطءب للقرا ة عن المشرو .

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 الكليةمجلس 

بتاريخ 

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

مناقشةةةةة الطةةةةءب فةةةةي الطةةةةر  الءزمةةةةة لبنةةةةا   -6

 وضع جدول زمني لةلك. –المشرو  

 تنفية المشروعات وفق الجدول الزمني. -7

 متابعة ما تم تنفيةب بشكل دوري. -8

 متابعة ما تم تنفيةب بشكل دوري . -9

  وكتابةةة المشةةرو  شةةرع نيةةري لطريقةةة بنةةا -10

 وإعداد التقرير.

 مناقشة مفتوحة لعرض الطءب لما تم انجازب. -11

التقيةةيم –عةةرض مبةةدئي لمخرجةةات المشةةرو   -12

 المبدئي للمشروعات وتعديل ا.

تسةةةليم المشةةةرو   –عةةةرض ن ةةةائي للمشةةةرو   -13

 الن ائي.

 ما يستجد من موضوعات. -14
  

 

 مشاهدة. -1  التدريع الميداني

 تح ير خطة دراسية فصلية ويومية. -2

تح ةةةير خطةةةة دراسةةةية يوميةةةة، والتبةةةادل بةةةين  -3

الشةةرع )تنفيةةة جةةز  مةةن الخطةةة التدريسةةية اليوميةةة( 

 والمشاركة في تصميم الوسائل التعليمية.

تح ةةةير خطةةةة دراسةةةية يوميةةةة، والتبةةةادل بةةةين  -4

الشةةرع )تنفيةةة جةةز  مةةن الخطةةة التدريسةةية اليوميةةة( 

 والمشاركة في تصميم الوسائل التعليمية.

تح ةةةير خطةةةة دراسةةةية يوميةةةة، والتبةةةادل بةةةين  -5

الشةةرع )تنفيةةة جةةز  مةةن الخطةةة التدريسةةية اليوميةةة( 

 والمشاركة في تصميم الوسائل التعليمية.

تح ةةةير خطةةةة دراسةةةية يوميةةةة، والتبةةةادل بةةةين  -6

ية الخطةة التدريسةية اليوميةة( والمشةاركة الشرع )تنف

في تصميم الوسائل التعليمية. والتةدريع علةي وضةع 

 اختبارات ش رية.

تح ةةةير خطةةةة دراسةةةية يوميةةةة، والتبةةةادل بةةةين  -7

الشرع )تنفية الخطةة التدريسةية اليوميةة( والمشةاركة 

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 س الكليةمجل

بتاريخ 

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

في تصميم الوسائل التعليمية. والتةدريع علةي وضةع 

 اختبارات ش رية.

خطةةةة دراسةةةية يوميةةةة، والتبةةةادل بةةةين  تح ةةةير -8

الشرع )تنفية الخطةة التدريسةية اليوميةة( والمشةاركة 

في تصميم الوسائل التعليمية. والتةدريع علةي وضةع 

 اختبارات ش رية.

 التدريع علي وضع اختبارات فصلية. -9

 تدريع ميداني متصل. -10

 ما يستجد من موضوعات. -11
 



 

 

 

 كهية انتزبية اننوعية            جايعة انًنيا

 

 

 

 

 اإلعالو انتزبويبزنايج تحذيثات انًقزرات انذراسية ن

 اإلعالو انتزبويقسى 

 كهية انتزبية اننوعية

 جايعة انًنيا

 

 
 
 
 
 

  انتزبية انًوسيقيةقسى 
 جايعة انًنيا

 قسى اإلعالو انتزبوي
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يوافقة رئيس 

 انقسى بتاريخ

1/8/6112 

 

يوافقة يجهس 

انكهية بتاريخ 

66/8/6112 

     

 

يوافقة رئيس 

 انقسى بتاريخ

1/8/6112 



انفزقة 

 انذراسية

انفصم 

 انذراسي

 تاريخ االعتًاد  عذ انتحذيثانًحتوي ب يحتوي انالئحة
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يوافقة يجهس 

انكهية بتاريخ 

66/8/6112 

     

- 

 فٝ االرظبي ٚأ١ّ٘خ االرظبي ِغ اإلٔغبْ ٚسؽٍخ االرظبي ظب٘شح -
 ..اإلٔغب١ٔخ اٌؾؼبسح ٔشأح

 ٚاإلػالْ اإلػالَ ث١ٓ ٚاٌفشٚق ػبَ ثٛعٗ االرظبي ِفَٙٛ -
 .اٌؼبَ ٚاٌشأٞ ِخاٌؼب ٚاٌؼاللبد

 اٌٍفظٟ، ٚاالرظبي اٌشخظٟ، االرظبي اٌّخزٍفخ االرظبي أشىبي -
 .اٌٍفظٟ غ١ش ٚاالرظبي

 .اٌزخظظٟ إٌٛػٟ ٚاالرظبي اٌغّب١٘شٞ، االرظبي -

 

 

 

 

  

يوافقة رئيس 

 انقسى بتاريخ

1/8/6112 

 

يوافقة يجهس 

انكهية بتاريخ 

66/8/6112 



انفزقة 

 انذراسية

انفصم 

 انذراسي

 تاريخ االعتًاد  عذ انتحذيثانًحتوي ب يحتوي انالئحة

 ٚاٌفشٚق ٚاٌغّب١٘شٞ اٌشخظٟ االرظبي ِٓ واًل ٚػ١ٛة ِضا٠ب -
 .ث١ّٕٙب

 اٌظؾ١فخ ـ اٌىزبة) اٌّـجٛػخ اٌٛعبئً اٌغّب١٘شٞ االرظبي ٚعبئً -
. 
 اإلراػخ) ٚاٌّشئ١خ اٌّغّٛػخ اٌٛعبئً اٌغّب١٘شٞ االرظبي ٚعبئً -

 (ٚاٌغ١ّٕب اٌّغشػ ٚاٌز١ٍفض٠ْٛ،
 ػٕظش وً فٝ رٛافش٘ب اٌٛاعت ٚاٌّؼب١٠ش االرظبي ػ١ٍّخ ػٕبطش -

 فؼبي ارظبي ػٍٝ ٔؾظً ٌىٟ
 .ٚٔظّٗ االرظبي ٔظش٠بد -
 .ٚفٍغفزٗ اإلػالِٟ االرظبي ئعزشار١غ١خ -
 ..( ٚاٌظؾ١فخ اٌىزبة،:) االرظبي أعٙضح ٚفبػ١ٍخ ِب١٘خ -
 اٌّـجٛػخ اٌٛعبئً ِضا٠ب -
 : ٚاٌّشئ١خ اٌّغّٛػخ االرظبي ٚعبئً فبػ١ٍخ  -
 (.اٌز١ٍفض٠ْٛ اٌشاد٠ٛ، اٌغ١ّٕب، اٌّغشػ،)
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انفزقة 

 انذراسية

انفصم 

 انذراسي

 تاريخ االعتًاد  عذ انتحذيثانًحتوي ب يحتوي انالئحة
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انفزقة 

 انذراسية

انفصم 

 انذراسي

 تاريخ االعتًاد  عذ انتحذيثانًحتوي ب يحتوي انالئحة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 وزبثخ اٌّمبالد .2
 ؾ٠ٛخ ٚاالِالئ١خاٌمٛاػذ إٌ .3
 االثؾبس ٚاٌزٍخ١ظبد .4
 اٌمشاءاد. .5
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 .ٚاٌزـٛس إٌشأح ِظش فٟ اإلراػخ -
 .ٚاٌزـٛس إٌشأح ِظش فٟ اٌز١ٍفض٠ْٛ -
 .اٌؼبٌُ فٟ اإلراػ١خ إٌظُ -
 .اإلراػ١خ األشىبي -
 .اٌذ١ٌٚخ إلراػبدا -
 (.اٌفؼبئ١بد) اٌذٌٟٚ اٌز١ٍفض٠ْٛ -
 اٌّؾٍٟ ٚاٌز١ٍفض٠ْٛ اٌشاد٠ٛ -
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 تاريخ االعتًاد  عذ انتحذيثانًحتوي ب يحتوي انالئحة

  اإلراػ١خ اٌمشطٕخ -
 .اإلراػٟ اإلػالَ فٓ -
 .اإلراػٟ اإلػالَ أٔٛاع -
 اإلراػٟ األػالَ أشىبي -
 اإلراػٟ اإلػالَ رىٍفخ  -
 .اإلراػٟ األػالَ ػ١ٛة -
 .اإلراػٟ اإلػالَ رؾش٠ش لٛاػذ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

 

 اٌؼبِخ اٌؼاللبد  ِفَٙٛ -
 اٌؼبِخ اٌؼاللبد ئداسح -
 اٌؼبِخ اٌؼاللبد ٚظبئف -
 اٌؼبِخ اٌؼاللبد ثؾٛس -
 اٌؼبِخ اٌؼاللبد رخـ١ؾ -
 اٌؼبِخ اٌؼاللبد ئػالْ -

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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 وانىسٍط انمذٌى تارٌخه يٍ بذءا انًسزح فُىٌ بًختهف انطانب إنًاو

 .                                            وانحذٌث

 ودٌكىر إضاءة يٍ انًسزحً بانفٍ ٌتعهك يا بكم انطانب إنًاو -

  وإخزاج وإكسسىار

 انًسزحٍة بانُصىص ٌتعهك يا بكم انطانب إنًاو -

 ١خ اٌزشث٠ٛخ )ِغشؽخ إٌّب٘ظ( اٌزأ١ٌف ٚاإلػذاد اٌّغشؽ .1
ؼٕبطش ٚاٌؾجىخ ِٚمِٛبد اٌّغشؽ١خ اٌِشاؽً اٌزأ١ٌف ٚ .2

َ اٌّذسع١خ ٚاػذاد٘ب ٚؽشف١خ اٌىزبثخ اٌّغشؽ١خ ٚاعزخذا
 اٌؾ١ً ٚاٌزـٛس اٌذساِٟ ٚاٌزش٠ٛك.

 االخشاط اٌّغشؽٟ .3
 ٚاٌّّضً فٓ اٌزّض١ً .4
 االٌمبء ٚفٓ إٌـك .5
 أدة اٌّغشػ ٚربس٠خٗ. .6
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رؼش٠ف اٌـالة ثٛعبئً االرظبي اٌّذسع١خ ِٚذٜ رفبػٍٙب ِغ 
 اٌّغزّغ اٌّؾ١ؾ ثبٌّذسعخ.

 (رؼش٠فٗ)اٌّذسعٟ االرظبي -
 (أٔٛاػٗ) اٌّذسعٟ االرظبي -
 اٌّذسعٟ االرظبي عبئًٚ -
 اٌّذسع١خ اإلراػخ -
 - اٌّذسع١خ اٌظؾبفخ -
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 أ١ّ٘خ رىٌٕٛٛع١ب االرظبي ٚرأص١ش٘ب ػٍٝ ؽ١بح االٔغبْ
 ِشاؽً رـٛس رىٌٕٛٛع١ب االرظبي
 دساعخ فشد٠خ ٌزىٌٕٛٛع١ب االرظبي.
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 انًختهفة اإلعالو وسائم بين االرتباطية انعالقة انًقزر هذا يتناول -

 انتنًية في ودورها
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  اٌؼضّبٟٔ اٌؾىُ رؾذ ِظش -
  ِظش ػٍٟ اٌفشٔغ١خ اٌؾٍّخ-
 اٌؾذ٠ضخ ِظش ٚثٕبء ػٍٟ ِؾّذ ػظش -
 ( ئعّبػ١ً – عؼ١ذ – ػجبط)  ػٍٟ ِؾّذ خٍفبء ػظش -
  1882 ِظش ػٍٝ اٌجش٠ـبٟٔ االؽزالي-
 ٚرأع١ظ اٌضبٟٔ ؽٍّٟ ػجبط ػٙذ فٟ اٌّظش٠خ اٌٛؿ١ٕخ اٌؾشوخ-

 1091 اٌٛؿٕٟ اٌؾضة
 .1010 صٛسح

 – االؽضاة  -1052 -1022اٌؾ١بح اٌغ١بع١خ فٟ ِظش ِٓ ػبَ 
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 ؽشة فٍغـ١ٓ –اٌجشٌّبْ 
اٌغذ اٌؼبٌٟ ِذ٠ش٠خ اٌزؾش٠ش اٌزبس٠خ االعزّبػٟ  1052ِمذاِبد  -

 .1052لزظبدٞ ٌضٛسح اال
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 اإلعالو بىسائم انًتعهمة انماَىٍَة اداألبع دراسة انًمزر هذا ٌتُاول -

 وانمىاٍٍَ وإدارتها ويهٍكتها تُظًٍاتها يٍ وكم انجًاهٍزي واالتصال

 وانتُظٍى انفٍُة وانًصُفات انتأنٍف نحمىق انماَىٍَة بانحًاٌة انخاصة

 .اإلعالو يجال فى انعًم عاللات

-  

 

 

 

 .ؽك اٌّإٌف –داة االػالَ آ
 اٌّغئ١ٌٛخ ػٓ عشائُ اٌظؾبفخ

 

 

 

 

.

4-2 

4-3 

4-4 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

4-9 

4-10 

4-11 

يوافقة رئيس 

 انقسى بتاريخ

1/8/6112 

 

يوافقة يجهس 

انكهية بتاريخ 

66/8/6112 



انفزقة 

 انذراسية

انفصم 

 انذراسي

 تاريخ االعتًاد  عذ انتحذيثانًحتوي ب يحتوي انالئحة

.

4-12 

    

ف١ٗ ٚاٌؼٛاًِ اٌّإصشح \ػٍُ إٌفظ ٚا١ّ٘زٗ ٚربس٠خٗ ِٕٚب٘ظ اٌجؾش ؽ
ػٍٝ إٌّٛ ٚلٛا١ٔٓ إٌّٛ ٚدساعخ ِشاؽً إٌّٛ فٟ اٌـفٌٛخ 

 ِٚشىالد اٌـفٌٛخ.
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 االخزضاْ ِٚإعغبد ٚاٌخبسع١خ اٌذاخ١ٍخ اٌزاوشح -
 اٌّؼٍِٛبد رفغش ظب٘شح -
 (اٌّفَٙٛ)  اٌزٛص١ك -
 ٚاأل٘ذاف األ١ّ٘خ -
 أٔٛاػٗ -
 اٌّخزٍفخ ١كاٌزٛص ٚؿشق ٔظُ -
 اإلػال١ِخ ٚاٌّإعغبد إٌشش دٚس فٟ اٌزٛص١ك -
 اإلػال١ِخ ٚاٌّإعغبد إٌشش دٚس فٟ اٌزٛص١ك -
 اٌّؼٍِٛبد ٔظُ -
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 اٌشأٞ اٌؼبَ ٚؿشق رى٠ٕٛٗ ٚاٌزأص١ش ػ١ٍٗ َثّفٙٛاٌّبَ اٌـبٌت 
 ٚرٛعٙبرٗ ٚرؼذ٠ٍٗ.

 رؼش٠فبد اٌشأٞ اٌؼبَ
 ًِ اٌّإصشح ػٍٝ اٌشأٞ اٌؼبَاٌؼٛا

 االعبؿ١ش ٚاٌخشفبد
 اٌزؼظت ٚاالشبػبد

 أٔٛاع اٌشأٞ اٌؼبَ ٚرٕظ١ّبرٗ.
 خظبئض اٌشأٞ اٌؼبَ

 و١ف١خ رى٠ٛٓ اٌشأٞ اٌؼبَ
 أعب١ٌت ل١بط اٌشأٞ اٌؼبَ

 رذس٠ت اٌـالة ػٍٝ اعزخذاَ ادٚاد ٚاعب١ٌت اٌم١بط اٌشأٞ اٌؼبَ
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 تاريخ االعتًاد  عذ انتحذيثانًحتوي ب يحتوي انالئحة

-  

- 
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 ٚع١بعبرٗ اٌزشثٛٞ اإلػالَ -
 (ػظشٞ ِٕظٛس – ربس٠خٟ ِٕظٛس) ِظش فٟ اٌضمبف١خ ٌغ١بعخا -
 اٌزشثٛٞ اإلػالَ– اٌزؼ١ٍُ– اإلػالَ رؼش٠ف -
 اٌؼشثٟ اٌؼبٌُ فٟ ٚاالرظبي اإلػالَ ع١بعخ -
 رٍه ِٕٚـٍمبد اٌزشث٠ٛخ اإلػال١ِخ االعزشار١غ١خ اعً ِٓ -

 ٚػٕبطش٘ب االعزشار١غ١خ
 ٍِؾخ ػظش٠خ وؼشٚسح اٌزشثٛٞ االػالَ ا١ّ٘خ -
 اٌزؼ١ٍّٟ اإلػالَ ٚ اٌزشثٛٞ اإلػالَ ث١ٓ ٌفشقا -
 اٌزشثٛٞ اإلػالَ ِغبالد -
 .اٌزشثٛٞ اإلػالَ ٚظبئف -
 اٌزشثٛٞ االػالِٟ اٌّؾزٜٛ ؿج١ؼخ -
 .االػال١ِخ اٌزشش٠ؼبد -
 .اٌزشثٛٞ اإلػالَ سعً دٚس -

  

 

.

.

-  

-

 

-

 

يوافقة رئيس 

 انقسى بتاريخ

1/8/6112 

 

يوافقة يجهس 

انكهية بتاريخ 

66/8/6112 

    

-  

 

 

 

يوافقة رئيس 

 انقسى بتاريخ

1/8/6112 

 

يوافقة يجهس 

انكهية بتاريخ 

66/8/6112 



انفزقة 

 انذراسية

انفصم 

 انذراسي

 تاريخ االعتًاد  عذ انتحذيثانًحتوي ب يحتوي انالئحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1- 

4-2  

4-3  

4-4   

4-5  

4-6   

4-7  

4-8  

4-9  

4-10 . 

4-11   

4-12  .

    

. 

دساعخ 

 

 

- What is the news? 
- Types of news. 
- News values. 
- Gathering data for news. 
- News story. 
- Types of news story. 
- Parts of news story. 
- How to write a news story? 
- Writing for broadcast. 
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انفصم 

 انذراسي

 تاريخ االعتًاد  عذ انتحذيثانًحتوي ب يحتوي انالئحة

- Writing for Internet. 
- Writing for print journalism. 
- Print, Broadcast and Internet key 

differences in writing.

    

رٛػ١ؼ اُ٘ ٚاثشص ارغب٘بد اٌفىش اٌزشثٛٞ ػجش االصِٕخ اٌّخزٍفخ 
ٚرؼش٠ف ثأُ٘ سٚاد ِٚفىشٞ ٚفالعفخ اٌزشث١خ ِٓ اٌّغ١ٍّٓ 

 ٚاٌغشث١١ٓ.

 اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ ٚاٌفىش اٌزشثٛٞ اٌّؼبطش
 سٚثب اٌمذ٠ّخاالرغب٘بد اٌزشث٠ٛخ فٟ اٚ

 اٌؾشوخ االٔغب١ٔخ
 ؽشوخ االطالػ اٌذ٠ٕٟ 

 اٌؾشوخ اٌـج١ؼ١خ
 اٌفىش اٌزشثٛٞ اٌشأعّبٌٟ

 اٌّبسوغٟ
 دساعخ ٌؾ١بح ٚاساء ثؼغ اٌفالعفخ اٌّغ١ٍّٓ.

 .ٚاٌغشث١١ٓدساعخ ٌؾ١بح ٚاساء ثؼغ اٌفالعفخ 
 
 

1. 

 

2. 

 -   
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 ٚوفبءح ٌٍـالة ٚاٌغغّٟ إٌفغٟ اٌزى٠ٛٓ رـٛس أ١ّ٘خ رٛػ١ؼ
 ٚاٌج١ئخ اٌٛساصخ ِٓ وً ٚأصش إٌّٛ ٌّشاؽً ٚفمب رال١ِزٖ ِغ اٌّذسط

 .رال١ِزٖ ِغ اٌزؼبًِ فٟ اٌّذسط ٚاعب١ٌت إٌّٛ ِشاؽً ػٍٝ

 اٌّإصشح ٚاٌؼٛاًِ ف١ٗ اٌجؾش ِٕٚب٘ظ ٚربس٠خٗ ٚا١ّ٘زٗ إٌفظ ػٍُ
 اٌّشا٘مخ فٟ إٌّٛ ِشاؽً ٚدساعخ إٌّٛ ٚلٛا١ٔٓ إٌّٛ ػٍٝ

 .اٌّشا٘مخ ِٚشىالد
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 -اٌذوزبرٛس٠خ) اٌّخزٍفخ اٌؾىُ ٔظُٚ اٌغ١بعخ ػٍُ ِذخًرٕبٚي 
( ٚعّبد وال ِٕٙب ٚو١ف١خ رٕظ١ُ ٚرشى١ً اٌذ٠ّمشاؿ١خ -اٌغٍـ٠ٛخ

 اٌغٍـبد اٌؼبِخ.

 ٚثذا٠برٗ اٌّظـٍؼ ٔشأح ـ اٌغ١بعخ ػٍُ ِب١٘خ ـ اٌغ١بعخ ػٍُ ِذخً
 (اٌذ٠ّمشاؿ١خ) اٌّخزٍفخ اٌؾىُ ٚٔظُ اٌغ١بعخ ػٍُ -
 (.اٌغٍـ٠ٛخ -اٌذوزبرٛس٠خ) اٌّخزٍفخ اٌؾىُ ٔظُ -
 – اٌذوزبرٛس٠خ – اٌذ٠ّمشاؿ١خ) ِٓ واًل ٚعّبد اٌّخزٍفخ اٌؾىُ ٔظُ -

 ػٍٝ رٌه ٚأؼىبط اٌؼبِخ بداٌغٍـ ٚرشى١ً رٕظ١ُ ٚو١ف١خ( اٌغٍـ٠ٛخ
 اإلػال١ِخ اٌغ١بعبد

 : اٌؾذ٠ضخ اٌؼبِخ اٌغ١بع١خ ٚإٌظُ اٌؾىُ ٔظُ -
 .اٌذعزٛس

 اٌشئبعٝ إٌظبَ:  اٌؾىُ أٔٛاع -
 .اٌغّؼ١خ ؽىِٛخ -اٌجشٌّبٔٝ إٌظبَ:  اٌؾىُ أٔٛاع -
 (.اٌذ٠ّمشاؿ١خ إٌظُ) اٌؾذ٠ضخ اٌؼبِخ اٌغ١بع١خ إٌظُ -
 (. اٌغٍـ٠ٛخ إٌظُ – اٌش١ٌّٛخ إٌظُ) اٌؾذ٠ضخ اٌؼبِخ اٌغ١بع١خ إٌظُ -
 .اٌغ١بع١خ اٌغٍـخ ٚرذاٚي ٌٕمً اٌغ١ٍّخ ٚاٌٛعبئً اٌؼٛاًِ -
 اٌغ١بع١خ األؽضاة -
 اإلػال١ِخ اٌغ١بعبد -
 اٌغ١بع١خ اٌزٕشئخ - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يوافقة رئيس 

 انقسى بتاريخ
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يوافقة يجهس 

خ انكهية بتاري
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- 

 ـ ٔغبؽٗ ِمِٛبد ـ فٕٛٔٗ ـ رؼش٠فٗ اٌظؾفٝ، اٌزؾش٠ش ػٓ ِمذِخ
 .فشٚػٗ

 اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ رؼش٠فٗ ٚأٛاػٗ ٚاعشاؤٖ

 

 

 

 

يوافقة رئيس 

 انقسى بتاريخ
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يوافقة يجهس 

انكهية بتاريخ 
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انفزقة 

 انذراسية

انفصم 

 انذراسي

 تاريخ االعتًاد  عذ انتحذيثانًحتوي ب يحتوي انالئحة

 اٌؾذ٠ش اٌظؾفٟ رؼش٠فٗ ٚأٛاػٗ ٚاعشاؤٖ
 اٌّمبي اٌظؾفٟ

 االػّذح اٌظؾف١خ
 اٌؾٍّخ اٌظؾف١خ

 اٌزؾش٠ش اٌظؾفٟ
 اٌّمبي اٌظؾفٟ.

 

 

 

 

 

    

 إٌظش٠خ اال١ٌٚخ ٌٍزظ٠ٛش اٌؼٛئٟ -
 .ٚاٌضب٠ٛٔخ األعبع١خ اٌزظ٠ٛش آٌخ أعضاء -
 .اٌزظ٠ٛش آالد فظبئً -
 .اٌزظ٠ٛش آٌخ ػذعخ -
 .اٌظؾفٟ اٌّظٛس طفبد -
 ٚاٌٙبرف اٌشاد٠ٛ ثٛاعـخ اٌظٛس ٔمً -
 .ف١ٗ رإصش اٌزٟ ٚاٌؼٛاًِ اٌٛرش لبْٔٛ -
 .اٌؼذعبد ػ١ٛة -
 .٠شاٌزظٛ آٌخ غبٌك ـ ا١ٌّذاْ ػّك -
 اٌـجمخ اٌؾغبعخ ٌٍف١ُ ٚاٌغبٌجخ ٚاٌـجمخ اٌّٛعجخ -

 اٌظٛس اٌىبِٕخ
 ػ١ٍّخ االظٙبس ٚاٌزضج١ذ

 اٌؾغشح اٌّظٍّخ

 

 

 

4-1- . 

4-2- . 

- . 

-  

4-3- . 

4-4- . 

-  

-4-5 - . 

رئيس يوافقة 

 انقسى بتاريخ
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انكهية بتاريخ 
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انفزقة 

 انذراسية

انفصم 

 انذراسي

 تاريخ االعتًاد  عذ انتحذيثانًحتوي ب يحتوي انالئحة

 اٌظٛس اٌّٛعجخ
 .اٌّىٍّخ ٚاألٌٛاْ األعبع١خ األٌٛاْ -
 .اٌزشى١١ٍ١ٓ ٚاٌفٕب١ٔٓ اٌؼٛء ػٍّبء ِٓ وً ػٕذ األٌٛاْ رؼش٠ف -

 .اٌّىجش
 

- . 

4-6- . 

4-7- . 

4-8-  

- . 

4-9- . 

-  

4-10- . 

4-11-  

4-12- . 

    

 ٚاٌؼٍُ ٚإٌّٙظ اٌؼٍّٟ ،اٌفشق ثٓ اٌّؼشفخ ٚاٌؼٍُ
 أٛاع اٌجؾٛس

 ثؼغ اٌّشىالد اٌؼ١ٍّخ ٚإٌّٙغ١خ ٚاٌجؾض١خ
 اٌؼ١ٕبد ٚاعٍٛة عّغ اٌج١بٔبد

 االعظ اٌؼبِخ ٌىزبثخ رمش٠ش اٌجؾش.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يوافقة رئيس 

 انقسى بتاريخ

1/8/6112 

 

يوافقة يجهس 

انكهية بتاريخ 
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انفزقة 

 انذراسية

انفصم 

 انذراسي

 تاريخ االعتًاد  عذ انتحذيثانًحتوي ب يحتوي انالئحة

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 االسرجبؽ ٚاالٔؾذاس
 ِمب١٠ظ اٌزشزذ

 االسرجبؽ ٚاالٔؾذاس
 اٌّغّٛػبد

 ِجبدب االؽزّبالد
 اٌّزغ١شاد اٌؼشٛائ١خ

 ثؼغ اٌزٛص٠ؼبد اٌخبطخ
 اٌّؼب٠ٕخ ٚرٛص٠ؼبرٙب

 زّغرمذ٠ش ِؼبٌُ اٌّغ

  

 

 

 

 

 

) 

) 
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 انقسى بتاريخ
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انكهية بتاريخ 
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انفزقة 

 انذراسية

انفصم 

 انذراسي

 تاريخ االعتًاد  عذ انتحذيثانًحتوي ب يحتوي انالئحة

 

 

 

 

 

 

 ExcelSpss

    

- 

 

 .اٌـجبػخ ؿشق ـ اٌـجبػخ آالد ـ ٌٍـجبػخ األٌٚٝ اٌجذا٠بد ـ اٌـجبػخ -
 ٚاٌؾجش اٌٛسق اخز١بس فٝ اٌّإصشح ٚاٌؼٛاًِ ٚاٌؾجش، اٌٛسق -

 .ٚاٌـجبػخ
 .اٌج١بع ـ اٌىٛس ـ اٌّزٓ ٚاالخشاع١خ، اٌـجبػ١خ االطـالؽبد -
 عـش اٌالفزخ، ،خاٌزشدد٠ األر١ٔٓ اٌّخزٍفخ، اٌز١جٛغشاف١خ اٌؼٕبطش -

 األسلبَ
 اٌزؾش٠ش٠خ اٌغ١بعبد ـ اٌغش٠ذح إلخشاط اٌشئ١غ١خ اٌّؾذداد -
 اٌزؾش٠شٞ اٌغٙبص لذساد اٌزؾش٠ش، سئ١ظ شخظ١خ غش٠ذح،ٌٍ

 ٚاٌزجبدي إٌشش ٚأٔظّخ رم١ٕبد ٌٍغش٠ذح،
 اٌى١ٍش١ٙبد

 ١جٛغشاف١خ اٌظفؾخر
 ٚاٌؼٕب٠ٚٓاخشاط اٌظفؾخ االٌٟٚ 

 اخشاط اٌظٛس
ػٍٝ اخشاط اٌظفؾبد ٚاعزخذاَ اٌؼٕبطش  رذس٠ت اٌـالة

 اٌز١جٛغشاف١خ.
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انفزقة 

 انذراسية

انفصم 

 انذراسي

 تاريخ االعتًاد  عذ انتحذيثانًحتوي ب يحتوي انالئحة

    

 ٛس اٌّخزٍفخػشع ربس٠خ اٌزشث١خ ػجش اٌؼظ

 .اٌجذائ١خ اٌّغزّؼبد فٟ اٌزشث١خ -
 (.اٌفشػ١ٔٛخ ِظش) اٌمذ٠ّخ اٌّغزّؼبد فٟ اٌزشث١خ -
 (.ا١ٌٛٔبْ) اٌمذ٠ّخ اٌّغزّؼبد فٟ اٌزشث١خ -
 (.اٌشِٚبْ) اٌمذ٠ّخ اٌّغزّؼبد فٟ اٌزشث١خ -

 .اإلعال١ِخ اٌٛعـٟ اٌؼظٛس فٟ اٌزشث١خ
 ٚػجبط ٚاعّبػ١ًاٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ فٟ ػٙذ عؼ١ذ 

 اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ فٟ ػٙذ االؽزالي
 1052 – 1010اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ فٟ صٛسرٟ 

 ؽزٝ االْ. -1052اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ِٓ 
. 
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انفزقة 

 انذراسية

انفصم 

 انذراسي

 تاريخ االعتًاد  عذ انتحذيثانًحتوي ب يحتوي انالئحة
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انفزقة 

 انذراسية

انفصم 

 انذراسي

 تاريخ االعتًاد  عذ انتحذيثانًحتوي ب يحتوي انالئحة
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ا

 

  

- 

 ثبٌغّب١٘ش االرظبي -
 اٌّفَٙٛ -
 اٌٛظبئف - 
 االرظبي ّٔبرط -
 اعزخذاِٙب ِجشساد -
 اٌغّب١٘ش ػٍٝ ٚرأص١شارٙب االرظبي ٚعبئً -
 ِشؽٍخ وً ٚخظبئض االرظبي ٚعبئً رـٛس -
 (اٌّفَٙٛ) ثبالرظبي اٌمبئُ -

 ٔظش٠بد االرظبي ثبٌغّب١٘ش
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انكهية بتاريخ 
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 (ٚاٌؼٛاثؾ اٌّؼب١٠ش)  ٌالراػخ اٌىزبثخ -

 

 

 

يوافقة رئيس 

 انقسى بتاريخ
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يوافقة يجهس 

انكهية بتاريخ 



انفزقة 

 انذراسية

انفصم 

 انذراسي

 تاريخ االعتًاد  عذ انتحذيثانًحتوي ب يحتوي انالئحة

 اٌغّٙٛس ٚخظبئض ٌإلراػخ اٌىزبثخ فٓ - 
 اٌّجبشش اإلراػٟ اٌؾذ٠ش -
  األؽبد٠ش ٚوزبثخ ئػذاد -
 ثب١ٌّىشٚفْٛ اٌّزؾذس ػاللخ -
 اإلراػخ فٟ اإلخجبس٠خ اٌجشاِظ -
 ػ١ٍٙب ٚاٌزؼ١ٍك األٔجبء ٚرؾ١ًٍ اإلخجبس ٔششح ئػذاد -
 إٌّبلشبد ثشاِظ -
  اإلراػ١خ اٌجشاِظ فٟ اٌؾٛاس -
 ٚاألؽبد٠ش إٌذٚاد –
 اٌخبص اٌجشٔبِظ وزبثخ -
  اٌخبطخ اٌجشاِظ أٔٛاع -
 اٌش٠جٛسربط أٔٛاع –
  األؿفبي ثشاِظ -
 ٚاألخالل١بد اٌؼٛاثؾ -
 ٚرؾش٠ش٘ب اإلراػ١خ اإلخجبس -
 اإلراػ١خ ٚإٌذٚاد اٌؾٛاس إلػذاد رـج١م١خ ّٔبرط -
 اٌخبطخ ٌٍجشاِظ رـج١م١خ ّٔبرط - 
 اٌغ١ذح األؿفبي ٌجشاِظ ّٔبرط -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66/8/6112 

    

- 

 

 . 

 ٌٍىٍّبد اٌغ١ٍُ إٌـك -
 اٌـبٌت اٌٍغ٠ٛخر١ّٕخ ِٙبساد 

 و١ت اٌغًّ ٚٔـمٙبأٛاع االخـبء اٌٍغ٠ٛخ ٚلٛاػذ اٌٍغخ ٚرشا

 

  

 

-  

- 

  

- 

يوافقة رئيس 

 انقسى بتاريخ
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انكهية بتاريخ 
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انفزقة 

 انذراسية

انفصم 

 انذراسي

 تاريخ االعتًاد  عذ انتحذيثانًحتوي ب يحتوي انالئحة

 

- 

- 

    

 اٌزؼش٠ف ثجشٔبِظ ئػذاد إٌظٛص
 لٛاػذ ِؼبٌغخ إٌظٛص ٚرٛظ١فٙب فٟ االخشاط اٌظؾفٟ

 اعزخذاَ شجىخ اٌّؼٍِٛبد.
 Microsoft Wordدساعخ ثشٔبِظ 

 

 

 

. 
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 انقسى بتاريخ
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قة يجهس يواف

انكهية بتاريخ 
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انفزقة 

 انذراسية

انفصم 

 انذراسي

 تاريخ االعتًاد  عذ انتحذيثانًحتوي ب يحتوي انالئحة

 

 

 

 

 

 

    

تحذيذ انًفاهيى االساسية نهوسائم انتعهيًية في 

 انتخصصات اننوعية.

 رظ١ٕفبد اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌزخظض
 لٛائُ رظ١ٕف اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌذٜ ع١ّغ اٌزخظظبد.

1. 

 

 

 

 

 

 

 

يوافقة رئيس 

 انقسى بتاريخ

1/8/6112 

 

يوافقة يجهس 

انكهية بتاريخ 

66/8/6112 



انفزقة 

 انذراسية

انفصم 

 انذراسي

 تاريخ االعتًاد  عذ انتحذيثانًحتوي ب يحتوي انالئحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يوافقة رئيس     



انفزقة 

 انذراسية

انفصم 

 انذراسي

 تاريخ االعتًاد  عذ انتحذيثانًحتوي ب يحتوي انالئحة

 جبة اٌزـ٠ٛش ٚإٌّٙظ اٌذساعٟاع
 اعظ اٌزـ٠ٛش

 اعب١ٌت اٌزـ٠ٛش
 اعٍٛة ِخبؿجخ اٌزال١ِز
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) 

) 

) 
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 انقسى بتاريخ
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انفزقة 

 انذراسية

انفصم 

 انذراسي

 تاريخ االعتًاد  عذ انتحذيثانًحتوي ب يحتوي انالئحة

. 

. 

 . 

 . 

 . 

. 

 

) 

    

 إٌظش٠بد اٌغٍٛو١خ
 إٌظش٠بد االسرجبؿ١خ

 ٔظش٠خ اٌغشـبٌذ
 ثؼغ رـج١مبد ٔظش٠بد اٌزؼٍُ

  

 

ّٔبرط اٌزؼ١ٍُ ، ٚاٌززوش ٚأزمبي أصش اٌزؼٍُ.

1 

2 

3 

4 
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انفزقة 

 انذراسية

انفصم 

 انذراسي

 تاريخ االعتًاد  عذ انتحذيثانًحتوي ب يحتوي انالئحة
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7 

8 

9 

10 

11 
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- 

 . 

- 
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انفزقة 

 انذراسية

انفصم 

 انذراسي

 تاريخ االعتًاد  عذ انتحذيثانًحتوي ب يحتوي انالئحة
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- 

 ـ اٌزشثٜٛ اإلػالَ ـ اٌزؼ١ٍّٝ اإلػالَ ـ ٚاٌّظـٍؾبد اٌّفب١ُ٘ -
 اٌذػب٠خ االرظبي، ـ اإلػالَ

 اللزٙبػ ـ األ٘ذاف ـ ِظش فٝ اٌّذسع١خ اٌظؾبفخ ٚرـٛس ٔشأح -
 .اٌذساعٝ ثبٌّٕٙظ

 اٌّذسع١خ اٌظؾ١فخ رؾش٠ش -
 اٌظؾفٝ اٌزؾش٠ش رؼش٠ف -
 اٌظؾف١خ فٝ اٌزؾش٠ش٠خ اٌّبدح- 

رذس٠ت اٌـالة ػٍٝ رؾش٠ش ٚاخشاط اٌظؾف اٌّذسع١خ ٚاٌجشاِظ 
 االراػ١خ
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انفزقة 

 انذراسية

انفصم 

 انذراسي

 تاريخ االعتًاد  عذ انتحذيثانًحتوي ب يحتوي انالئحة

 

    

- 

. 

 .اٌّؾ١ٍخ اإلػالَ ٚعبئً ِفَٙٛ -
 .ٚرـٛس٘ب ٔشأرٙب ِظش فٝ اٌّؾ١ٍخ اٌظؾبفخ - 
 ٚرـٛس٘ب ٔشأرٙب ِظش فٝ اٌّؾ١ٍخ اإلراػبد -
 ٚرـٛسٖ ٔشأرٗ ِظش فٝ اٌّؾٍٝ اٌز١ٍفض٠ْٛ -
 .ٚٚظبئفٙب اٌّؾ١ٍخ اإلػالَ ٚعبئً ِضا٠ب -
 .ِٚزـٍجبرٗ ِضا٠بٖ ـ اٌّؾ١ٍخ اإلػالَ ٚعبئً فٝ اٌزخـ١ؾ -
 .اٌّؾ١ٍخ اإلػالَ ٚعبئً فٝ اٌزخـ١ؾ -
 خـٛارٗ -
 اٌز١ّٕخ فٝ ٚدٚسٖ اٌّؾٍٝ اإلػالَ رىز١ىبد -
 اٌّغزؾذصخ األفىبس ٚٔشش اٌّؾٍٝ اإلػالَ - 
 اٌّؾٍٝ اإلػالَ ٚعبئً فٝ اإلػالْ -
 (اٌظؾبفخ) ِظش فٝ اٌّؾٍٝ اإلػالَ ِشىالد -
 (االراػخ) ِظش فٝ اٌّؾٍٝ ػالَاإل ِشىالد -
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 ربس٠خ اٌذساِب
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 رؼش٠ف اٌذساِب ٚالغبِٙب ٚوزبثخ إٌض اٌذساِٟ
 ٔشبح اٌذساِب االراػ١خ

ذسا١ِخ رى١ٍف اٌـالة ثّزبثؼخ ٚرغغ١ً أشىبي ِخزٍفخ ِٓ االػّبي اٌ
. فٟ اٌشاد٠ٛ ٚاٌز١ٍفض٠ْٛ.
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 اٌزؼش٠ف ثأعظ ٚلٛاػذ اٌؼًّ اٌظؾفٟ

 ٚاٌؼشث١خ.  اإلػال١ِخاٌزؼش٠ف ثبٌّإعغبد 
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 اٌزٛافك فٟ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ
اػـشاثبد اٌغٍٛن ٚاٌؼظبث١خ اٌٛظ١ف١خ وبٌفظبَ ٚاٌجبسا٠ٛٔب 

 ٚاػـشاثبد اٌشخظ١خ إٌفغ١خ ٚاٌغغ١ّخ
 خزٍفخ ُّ إٌفظ االعزّبػٟ ٚرؼش٠فبرٗ اٌِفَٙٛ ػٍ
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 ٚػٕبطش٘ب االداسح ِفَٙٛ
  االداسٞ اٌزٕظ١ُ
  داسحثبال ٚػاللزٙب اٌظؾف ٍِى١خ

  ِظش فٟ اٌظؾبفخ رٕظ١ُ لٛا١ٔٓ
  اٌّؾزٜٛ عٛدح ِغ اٌشثؼ رؾم١ك فٟ االداسح ِغئ١ٌٛخ
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 تاريخ االعتًاد  عذ انتحذيثانًحتوي ب يحتوي انالئحة

  ٚاٌز١ٍفض٠ْٛ االراػخ فٟ االداسٞ اٌزٕظ١ُ
  االداسح اشىبي
  ِظش ػٍٝ ٚاٌزـج١ك اٌغبئذح اٌٍّى١خ أٛاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 - 

 

 

 ٔٛاػٗرؼش٠ف اٌّمبي اٌظؾفٟ ٚا
 ػمذ ِمبسٔبد ث١ٓ االٔٛاع اٌّخزٍفخ ٌٍّمبي اٌظؾفٟ

 االعظ اٌٛاعت رٛافش٘ب فٟ اٌّمبي اٌظؾفٟ
 اٌمبئُ ثاػذاد اٌّمبي اٌظؾفٟ

 رؼش٠ف اٌزمش٠ش اٌظؾفٟ ٚؿشق ئػذادٖ
 اٌفشق ث١ٓ اٌزمش٠ش االٔٛاع اٌزؾش٠ش٠خ اٌّخزٍفخ االخشٜ 

 ِمبسٔخ ث١ٓ اٌّمبي ثأٔٛاػٗ اٌّخزٍفخ
 طؾفٟئػذاد فىشح ِمبي 

 اٌزؼ١ٍك ػٍٝ اٌزمبس٠ش اٌظؾف١خ فٟ اٌظؾف اٌّظش٠خ
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 ئػذاد رمش٠ش طؾفٟ ػٓ اؽذ اٌّٛػٛػبد.
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ػٟ اٌّذاخً االعبع١خ فٟ ثؾٛس اٌظؾبفخ اٌّذخً اٌٛظ١فٟ االعزّب
 ٚاٌزبس٠خٟ ٚإٌّٟٙ.

س اٌّٛػٛع ٚط١بغخ اٌّشىٍخ اٌخـٛاد إٌّٙغ١خ اٌؼبِخ ِٓ اخز١ب
 اٌجؾض١خ ٚفشع اٌفشٚع ٚاالدٚاد

 ؿشق اٌجؾش ٚاٌزظ١ّّبد إٌّٙغ١خ.
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 اٌزؼش٠ف ثبٌزشث١خ اٌّمبسٔخ
 رـ٠ٛش ِٕب٘ظ اٌزشث١خ اٌّمبسٔخ 

 ٛاًِ اٌّإصشح فٟ إٌظُ اٌزؼ١ّ١ٍخاٌؼ
 دساعبد ِمبسٔخ االّٔبؽ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثج١ئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

 دساعبد ِمبسٔخ إلػذاد اٌّؼٍُ ّٔبرط ػب١ٌّخ ِٚؾ١ٍخ
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 رـٛس ؽشوخ اٌم١بط إٌفغٟ ٚاٌؾشوٟ

 

  

يوافقة رئيس 

 قسى بتاريخان

1/8/6112 

 

يوافقة يجهس 



انفزقة 

 انذراسية

انفصم 

 انذراسي

 تاريخ االعتًاد  عذ انتحذيثانًحتوي ب يحتوي انالئحة

 اٌفشٚق اٌفشد٠خ
 أٛاع االخزجبساد إٌفغ١خ ٚاٌؼم١ٍخ

 رؾذ٠ذ اال٘ذاف ٚرؾ١ًٍ اٌّؾزٜٛ ٚئػذاد عذاٚي اٌّٛاطفبد
 أٛاع االعئٍخ اٌّٛػٛػ١خ
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 جامعة المنيا كلية التربية النوعية



الفرقة 

 الدراسية

 

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي

عنوان 

 المقرر

 

 الالئحةمحتوي 

 

 المحتوي بعد التحديث

 

تاريخ 

 االعتماد 

ي
ول

أل
 ا
قة

فر
ال

 

لف
ا

ل
و
أل
 ا
ى

س
را

لد
 ا
ل
ص

 

مدخل وتاريخ  111ق م 

االقتصاد 

 المنزلى

 التعريف بعلم االقتصاد المنزلي  -1

 نشأة وتطور علم االقتصاد المنزلي    -2

 االقتصاد المنزلي في أمريكا   -3

 االقتصاد المنزلي في أوروبا -4

االقتصاد المنزلي في مصر والبلدان  -5

 العربية  

أهداف علم االقتصاد المنزلى العامة -6

 والخاصة.  

 التعريف بعلم االقتصاد المنزلي  -1

 نشأة وتطور علم االقتصاد المنزلي    -2

 االقتصاد المنزلي في أمريكا   -3

 االقتصاد المنزلي في أوروبا -4

 بلدان العربيةاالقتصاد المنزلي في مصر وال -5

   أهداف علم االقتصاد المنزلى العامة والخاصة.  -6

 حزمة العلوم المرتبطة باالقتصاد المنزلي   -7

 المجاالت المتعددة لالقتصاد المنزلي   -8

 مجال الغذاء والتغذية   -9

 مجال المالبس و المنسوجات   -10

 مجال اإلدارة وشئون األسرة   -11

 إنترنت ()دراسة بحثية في مجاالت االقتصاد المنزلي  -12

 مايستجد من موضوعات -13

مجلس 

القسم 

 بتاريخ

 

 

مجلس 

 الكلية

بتاريخ 

22/8/

2016 

مبادئ فن  112ق م 

 وتصميم

الزخارف المصرية القديمة عبر -1

 العصور التاريخية المختلفة.

 مصادره. –أنواعه  –تعريف التصميم -2

 –الخط  –التصميم ) النقطة عناصر -3

 الشكل (.

 قواعد وأسس التصميم-4

 مناسبة قواعد وأسس التصميم-5

مصادره فى  –مصمم األزياء -6

 التصميمات.

الزخارف المصرية القديمة عبر العصور التاريخية -1

 المختلفة.

 مصادره. –أنواعه  –تعريف التصميم -2

 الشكل (. –الخط  –عناصر التصميم ) النقطة -3

 قواعد وأسس التصميم-4

 مناسبة قواعد وأسس التصميم-5

 التصميمات.مصادره فى  –مصمم األزياء -6

العناصر األساسية ومفردات التكوين فى التصميم ) -7

 األشكال (. –الخطوط 

مجلس 

القسم 

 بتاريخ

 

 

مجلس 

 الكلية

بتاريخ 

22/8/
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 الدراسي
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عنوان 

 المقرر

 

 الالئحةمحتوي 

 

 المحتوي بعد التحديث

 

تاريخ 

 االعتماد 

العناصر األساسية ومفردات التكوين -7

 األشكال (. –فى التصميم ) الخطوط 

متابعة العناصر األساسية ومفردات -8

 النسيج(. –التكوين فى التصميم )األلوان

 مال الزي.جالقواعد الفنية إلبراز -9

 

متابعة العناصر األساسية ومفردات التكوين فى التصميم -8

 النسيج(. –)األلوان

 مال الزي.جالقواعد الفنية إلبراز -9

فتحات  –مكونات الزي وتأثيرها على التصميم ) األكوال -10

 الرقبة (.

 -بعة مكونات الزي وتأثيرها على التصميم ) األكمام متا-11

 فتحات الذراع (. –األساور 

 -متابعة مكونات الزي وتأثيرها على التصميم ) السفر -12

 والقصات(.

 متابعة مكونات الزي وتأثيرها على التصميم ) الجونلة (.-13

 أنواع الكلف وتأثيرها التصميم.-14

 مايستجد من موضوعات. -15

2016 
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أجهزة  113ق م   

وأدوات 

منزلية 

)تشغيل 

 وصيانة(.

 

المواد والخامات األساسية التي  .1

 تصنع منها األجهزة المنزلية.

األدوات واألجهزة المستعملة في  .2

 المنزل والغير كهربائية.

األدوات واألجهزة المستعملة في  .3

 صغيرة الحجم.المنزل الكهربائية 

األدوات واألجهزة المستعملة في  .4

 المنزل الكهربائية كبيرة الحجم.

 

المواد والخامات األساسية التي تصنع منها األجهزة  -1

 المنزلية.

األدوات واألجهزة المستعملة في المنزل والغير  -2

 كهربائية.

األدوات واألجهزة المستعملة في المنزل الكهربائية  -3

 صغيرة الحجم.

واألجهزة المستعملة في المنزل الكهربائية األدوات  -4

 كبيرة الحجم.

 أجهزة تكيف الهواء غير كهربائية.  -5

المبادئ والمهارات األساسية لصيانة األجهزة الغير  -6

 كهربائية.

 مايستجد من موضوعات. -7
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مبادئ  114ق م   

 إحصاء

 التعريف بعلم اإلحصاء  -1

األهمية الميدانية والتطبيقية والبحثية  -2

 لعلم اإلحصاء  

 

 التعريف بعلم اإلحصاء  -1

 األهمية الميدانية والتطبيقية والبحثية لعلم اإلحصاء   -2

 اإلحصاء وطريقة البحث العلمي ومراحله   -3

 العينات اإلحصائية  -4

 استكمال العينات اإلحصائية  -5

 طرق جمع البيانات اإلحصائية  -6

 طرق عرض البيانات اإلحصائية  -7

 التفريغ ومقاييس النزعة المركزية  -8

 مقاييس التشتت  -9

 االختبارات اإلحصائية  -10

مجلس 

القسم 

 بتاريخ

 

 

مجلس 

 الكلية

بتاريخ 

22/8/

2016 
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 الالئحةمحتوي 

 

 المحتوي بعد التحديث

 

تاريخ 

 االعتماد 

 اختبارات االرتباط  -11

 تفسير النتائج إحصائياً  -12

 مايستجد من موضوعات -13

قراءات باللغة  115ق م   

العربية في 

 التخصص

 عرض الهداف المقرر ومحتواه  -1

 

 عرض الهداف المقرر ومحتواه  -1

قواعد  –أهم المصطلحات الخاصه بمجال الغذاء والتغذيه  -2

 كيفيه الحصول على غذاء امن . –تكوين الوجبات 

 الهرم الغذائى –المجموعات الغذائيه  –تخطيط الوجبات  -3

 البدائل الغذائيه . –

اسباب  -المواد المضافه : تعريف المواد المضافه   -4

 استخدام المواد المضافه 

 -2تحسين الصفات الحسيه  -1تقسيم المواد المضافه :  -5

 تحسين قيمه غذائيه . -3اغراض تكنولوجيه 

 الحساسيه الغذائيه . –الكولستيرول  –االلياف الغذائيه  -6

 -س والنسيج  بمجال المالباهم المصطلحات الخاصه  -7

 الثقافه الملبسيه 

 طرق اخفاء عيوب الجسم . –العنايه بالمالبس  -8

 –حساسيه المالبس: العوامل المهيئه لحساسيه القماش  -9

االضرار الصحيه  –انواع االقمشه المسببه للحساسيه 

 لبعض انواع المالبس .

 -اهم المصطلحات الخاصه بمجال اداره المنزل   -10

 الفراغ فى حياه االنسان وكيفيه تنظيم الوقت .اهميه وقت 

ماهيه  -اهميه المشاركه فى االعمال المنزليه   -11
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 طرق تقديم الطعام . –االتيكيت 

 –النانو تكنولوجى: اهم المصطلحات الخاصه به  -12

النانو تكنولوجى والمالبس  –النانو تكنولوجى واالغذيه 

 النانو تكنولوجى واداره المنزل . –

 ن موضوعات.مايستجد م -13

ت ك   

116 

مدخل الى 

تكنولوجيا 

 التعليم

عرض اهداف المقرر, ومتطلباته,  -1

وقواعد العمل وبناء الثقة, وتوزيع 

 مجموعات العمل الصفية

تحديد استراتيجيات التدريس )العصف  -2

الذهنى, التعلم التعاونى للمجموعات 

 الكبيرة , التدريس المصغر (

التطور التاريخى للتكنولوجيا التعليم  -3

 وتطبيقاتها التربوية 

تعريف تكنولوجيا التعليم ,واهميتها  -4

 ,وعناصره

نظرية االتصال وعالقتها بتكنولوجيا  -5

 التعليم وعرض نماذجه 

 عناصر االتصال واشكاله ومعوقاته  -6

 

ومتطلباته, وقواعد العمل وبناء عرض اهداف المقرر,  -1

 الثقة, وتوزيع مجموعات العمل الصفية

تحديد استراتيجيات التدريس )العصف الذهنى, التعلم  -2

 التعاونى للمجموعات الكبيرة , التدريس المصغر (

 التطور التاريخى للتكنولوجيا التعليم وتطبيقاتها التربوية  -3

 ,واهميتها ,وعناصرهتعريف تكنولوجيا التعليم  -4

نظرية االتصال وعالقتها بتكنولوجيا التعليم وعرض  -5

 نماذجه 

 عناصر االتصال واشكاله ومعوقاته  -6

 ماهية مصادر التعلم ,وتصنيفها , واسس اختيارها  -7

النظم انواعها, واهميتها, وخصائصها ,وعالقتها  -8

 بتكنولوجيا التعليم

لوجيا التعليم فى العملية معوقات توظيف واستخدام تكنو -9

 التعليمية .

عالقة تكنولوجيا التعليم بالكمبيوتر ومكونات وحدات  -10

 الكمبيوتر

تعريف المستحدثات التكنولوجية واهميتها وعرض  -11
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 بتاريخ
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 نماذج وامثله لبعض المستحدثات التكنولوجية

 مايستجد من موضوعات -12

كيمياء  117ك ز   

عضوية 

وغير 

 عضوية

 تسمية المركبات العضوية .1

التركيب البنائي لأللكانات  .2

 وتفاعالتها

التركيب البنائي لأللكينات  .3

 وتفاعالتها

التركيب البنائي لأللكاينات  .4

 وتفاعالتها

التركيب البنائي للكحوالت واإليثرات  .5

 وتفاعالتها

والكيتونات لأللدهيدات التركيب البنائي  .6

 وتفاعالتها

 

 تسمية المركبات العضوية -1

 التركيب البنائي لأللكانات وتفاعالتها -2

 التركيب البنائي لأللكينات وتفاعالتها -3

 التركيب البنائي لأللكاينات وتفاعالتها -4

 التركيب البنائي للكحوالت واإليثرات وتفاعالتها -5

 لأللدهيدات والكيتونات وتفاعالتهاالتركيب البنائي  -6

 لأللدهيدات والكيتونات وتفاعالتهاالتركيب البنائي  -7

 التركيب البنائي لألحماض الكربوكسيلية وتفاعالتها -8

 تسمية المركبات غير العضوية -9

 أنواع الروابط الكيميائية -10

 االتزان األيوني -11

 المحاليل المنظمة -12

 مايستجد من موضوعات. -13

 

أصتر   

118 

األصول 

االجتماعية 

 للتربية

المقرر, ومناقشة محتواه مقدمة عن -1

وأهدافه )مقدمة عن مفهوم التربية والنظام 

االجتماعى ـ أهمية دراسة األصول 

 االجتماعية ــ التنشئة السياسية (

مفهوم التربية ومعانيها, تحليل النظام -2

مقدمة عن المقرر, ومناقشة محتواه وأهدافه )مقدمة عن -1

مفهوم التربية والنظام االجتماعى ـ أهمية دراسة األصول 

 االجتماعية ــ التنشئة السياسية (

مفهوم التربية ومعانيها, تحليل النظام التربوي وتحليل -2

 تماعي وعالقتها بعلم االجتماع التربوي.النظام االج
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 بتاريخ
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التربوي وتحليل النظام االجتماعي 

 وعالقتها بعلم االجتماع التربوي.

االجتماعية أهمية دراسة األصول  -3

 والثقافية للتربية بالنسبة للطالب المعلم.

 

أهمية دراسة األصول االجتماعية والثقافية للتربية بالنسبة  -3

 للطالب المعلم.

 تحليل مفهوم الثقافة, واهم معانيها المختلفة. -4

 تقسيم محتوي وعناصر الثقافة أهم خصائص الثقافة. -5

التغير الثقافي والتغير االجتماعي, معانيهما,  -6

 وخصائصها, واثارهما التربوية علي العملية التربوية.

كيف يمكن للتربية أن يواجه كل من التغير الثقافي والتغير  -7

 االجتماعي.

االتصال والتعاون التربوي بين األسرة والمدرسة)  -8

المعني, األهداف, آليات التعاون واالتصال( وكيف يمكن 

 تفعيل ذلك لخدمة العملية التربوية.

المقترحات التي من خاللها يمكن تنشيط االتصال  -9

والتعاون التربوي بين األسرة والمدرسة في المجتمع 

 المدرسي والمحلي.

التنشئة السياسية, تحديد المصطلح ومعناه أهم عناصر  -10

 التنشئة السياسية.

 دور التربية في تحقيق التنشئة السياسية لدي الطالب. -11

 موضوعات.مايستجد من  -12
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اساسيات  121ق م 

الغذاء و 

 التغذية

 –مقدمة عن المقرر : علم التغذية -1

األعراض التي  -أقسام التغذية  –الغذاء 

أسباب انتشار  -تنجم عن سوء التغذية 

الغذائية في العادات  -أمراض سوء التغذية 

الريف والحضر نقص الوعي الغذائي أو 

 -الثقافة الغذائية في معظم طبقات السكان

الشروط الواجب توافرها في الغذائي 

التعريف بالعناصر  -الصحي والمتوازن

 -الغذائية وتركيبها الكيميائي ومصادرها

التعريف بمرشد الغذاء الصحي والذي عن 

طريقه يمكن تحضير وجبة متكاملة 

 الهرم الغذائي –ومتزنة 

 

 -أقسام التغذية  –الغذاء  –مقدمة عن المقرر : علم التغذية -1

أسباب انتشار  -األعراض التي تنجم عن سوء التغذية 

العادات الغذائية في الريف والحضر  -أمراض سوء التغذية 

نقص الوعي الغذائي أو الثقافة الغذائية في معظم طبقات 

ب توافرها في الغذائي الصحي الشروط الواج -السكان

التعريف بالعناصر الغذائية وتركيبها الكيميائي  -والمتوازن

التعريف بمرشد الغذاء الصحي والذي عن  -ومصادرها

 الهرم الغذائي –طريقه يمكن تحضير وجبة متكاملة ومتزنة 

وظائف الماء  -خواص الماء -الماء : صور الماء في الجسم-2

المصادر التي يحصل بها  -ء في الجسمتوازن الما -في الجسم

 طرق فقد الماء من الجسم. -الجسم على الماء

وظائف الكربوهيدرات  –أقسامها –الكربوهيدرات : مقدمة -3

 -أهمية الكربوهيدرات في الصناعات الغذائية -في الجسم

المقننات أو االحتياجات  –تأثير الطهي على الكربوهيدرات 

هضم وامتصاص وتمثيل  –وهيدراتية اليومية من المواد الكرب

جدول يبين نسبة المواد  –المواد الكربوهيدراتية بالجسم 

 جرام في بعض المواد الغذائية 100الكربوهيدراتية في كل 

 -الصور التي يتم تناول الدهون عليها -الــدهون : مقدمة-4

 -وظائف الدهون بالنسبة للجسم -التركيب الكيميائي للدهون

احتياجات اإلنسان اليومية من  -صناعية للدهوناألهمية ال

أضرار  -هضم وامتصاص وتمثيل الدهون بالجسم -الدهون

جدول يبين نسبة المواد الدهنية  -تناول الدهون بكميات كبيرة
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 وجدول يبين نسبة الكوليسترول في المواد الغذائية المختلفة

 -عليهاالصور التي يتم تناول الدهون  -الــدهون : مقدمة-5

 -وظائف الدهون بالنسبة للجسم -التركيب الكيميائي للدهون

احتياجات اإلنسان اليومية من  -األهمية الصناعية للدهون

أضرار  -هضم وامتصاص وتمثيل الدهون بالجسم -الدهون

جدول يبين نسبة المواد الدهنية  -تناول الدهون بكميات كبيرة

 الغذائية المختلفة. وجدول يبين نسبة الكوليسترول في المواد

القيمة الحيوية للبروتينات : العوامل التي تؤثر على القيمة -6

تقسيم البروتينات حسب محتواها من  -الحيوية للبروتين

األحماض األمينية وقدرتها على بناء الجسم ومواصلة النمو 

 الطبيعي

مصادر المواد البروتينية : المقررات أو االحتياجات -7

العوامل التي يتوقف عليها تحديد  –البروتين اليومية من 

جدول يبين االحتياجات اليومية للبروتين  -االحتياجات اليومية

تأثير  -في مراحل السن المختلفة لألطفال إلى دور البلوغ

رفع القيمة الحيوية  –عمليات الحفظ على البروتينات 

هضم وامتصاص وتمثيل  –للبروتينات مع ذكر أمثلة لذلك 

 نقص البروتين وأثره على الجسم –وتينات البر

وظائف األمالح المعدنية بصفة  -األمالح المعدنية : مقدمة -8

العوامل التي تؤثر على  -وظائفه –الكالسيوم  –عامة 

 –إفراز الكالسيوم  -مصادر الكالسيوم -امتصاص الكالسيوم

االحتياجات اليومية من  –عملية التكلس )تكوين العظام( 
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جدول يبين نسبة  -أعراض نقص الكالسيوم -ومالكالسي

 عمل  -جرام من بعض المواد الغذائية 100الكالسيوم في كل 

 -تمثيل الفوسفور –وظائف الفوسفور  –الفوسفور : مقدمة -9

 مصادر الفوسفور الغذائية -المقررات أو االحتياجات اليومية

تخزين الحديد  –وظائف الحديد  –الحديد : مقدمة -10

 -العوامل التي تساعد على امتصاص الحديد بالجسم -سمبالج

أعراض  -االحتياجات اليومية من الحديد  -مصادر الحديد

جدول يبين نسبة  -أنواع فقر الدم أو األنيميا -نقص الحديد

 جرام من بعض المواد الغذائية 100الحديد في كل 

 -عالقة الفيتامينات يبعضها –الفيتامينات : تعريفها -11

أقسام الفيتامينات ) الذائبة في  –مثيل الحيوي للفيتامينات الت

بعض  -ذائبة في الماء( أسباب نقص الفيتامينات -الدهون

الفيتامينات الذائبة في  –التعبيرات الخاصة بالفيتامينات 

 الدهون 

 V.Cالفيتامينات الذائبة في الماء : ومنها فيتامين )جـ( أو -12

االحتياجات  –. V.C وظائف –أو حمض االسكوربيك 

. V.Cتأثير عمليات الحفظ على  –المصادر الغذائية  -اليومية

مجموعة فيتامينات )ب(  –أعراض نقص الفيتامين  –

 BCاالحتياجات اليومية من  BCوظائفها  – BCالمركبة أو 

 أعراض نقصها.  –الغذائية  iمصادر –

 مايستجد من موضوعات. -13
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أدوات  122ق م   

وماكينات 

 الحياكة

أهم األدوات المستخدمة في التفصيل  -1

 والحياكة.

التطور التاريخي ألدوات وماكينات  -2

 الحياكة.

دراسة وافية ألجزاء ماكينات الحياكة  -3

 العادية.

 دراسة ألحدث ماكينات الحياكة. -4

الخياطة وأنواع األساليب األساسية فى  -5

 غرز الخياطة اليدوية.

 

 أهم األدوات المستخدمة في التفصيل والحياكة. -1

 التطور التاريخي ألدوات وماكينات الحياكة. -2

 دراسة وافية ألجزاء ماكينات الحياكة العادية. -3

 دراسة ألحدث ماكينات الحياكة. -4

 الجيدة.مواصفات إبر الماكينة  –طريقة استعمال الماكينة  -5

 صيانة الماكينة , األعطال الشائعة في ماكينة الحياكة. -6

 أنواع ماكينات الحياكة تبعاً لوظائفها. -7

 مكمالتها (. -الماكينات النصف أوتوماتك)أجزائها -8

 طريقة تشغيل ماكينات الحياكة النصف أوتوماتك. -9

استخدام الماكينة النصف أوتوماتك في التطريز وكيفية  -10

 ط الخيط العلوي.ضب

 صيانة الماكينة النصف أوتوماتك. -11

األساليب األساسية فى الخياطة وأنواع غرز الخياطة  -12

 اليدوية.

 مايستجد من موضوعات. -13

مجلس 

القسم 

 بتاريخ

 

 

مجلس 

 الكلية

بتاريخ 

22/8/

2016 

مبادئ  123ق م   

النظرية 

 االقتصادية

مقدمة عن المقرر : تعريف علم  -1

  بعض المفاهيم االقتصادية -االقتصاد

)أوال: الطريقة نظرية سلوك المستهلك -2

منحنيات  :ثانيا – الكالسيكية للمنفعة

 . السواء(

 

بعض المفاهيم  -مقدمة عن المقرر : تعريف علم االقتصاد -1

  االقتصادية

 )أوال: الطريقة الكالسيكية للمنفعةنظرية سلوك المستهلك -2

 . منحنيات السواء( :ثانيا –

معنى مرونة  - مرونة الطلب - نواع الطلبأ: الطلب  -3

 . الطلب وأنواعها

 . تحديد السعر - : تعريف العرض العرض -4
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 -صعوبات في تقدير قيمة الناتج القوميالدخل القومي:  -5

 . الدخل القومي حساب

بعض العوامل  - : الدالة االستهالكيةتحديد الدخل القومي -6

 . مضاعف االستثمار - التي تؤثر في اإلنفاق

وظائف النقود  –خصائص النقود  -: تعريف النقودالنقود  -7

سعر  -أهمية عرض النقود  -العوامل التي تؤثر على النقود –

 الصرف

أساليب الرقابة على االئتمان  - : وظائفهاالبنوك المركزية  -8

  المصرفي

 - التحليل النقدي التقليدي: النظرية النقدية وتطويرها  -9

التحليل الحديث للمستوى العام  -لتحليل النقدي الحديث ا

 . لالئتمان

. اآلثار االقتصادية للتغيرات في التحليل النقدي المعاصر -10

 . أهداف السياسة النقدية - السياسة النقدية- قيمة النقود

ة السياس- اآلثار االقتصادية للتغيرات في قيمة النقود -11

 . أهداف السياسة النقدية - النقدية

 - أهداف صندوق النقد الدوليصندوق النقد الدولي :  -12

 –تعريف التضخم  -التضخم - موارد صندوق النقد الدولي

البرنامج  - مفهوم الخصخصة -الخصخصة - تفسير التضخم

 . المصري للخصخصة أهداف صندوق

  التجارة الخارجيةاالتجاهات الحديثة للتجارة الخارجية :  -13

ميزان  - مبدأ الميزة المطلقة - قاعدة الميزة النسبية -

بتاريخ 
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 . المدفوعات 

 مايستجد من موضوعات. -14

تصميم  124ق م   

وطباعة 

 المنسوجات

التصميمات, ما هو التصميم,أنواع  -1

 مواصفاتها وخصائص التصميم الجيد.

التصميم )المستمد من التراث ,الوحدة  -2

. ) 

مواصفات التصميم لطباعة  -3

المنسوجات )تآلف عناصر التصميم , 

الغرض أو الوظيفة للمنتج المراد زخرفته( 

. 

األساليب اليدوية في زخرفة  -4

المنسوجات : الرسم المباشر,البصمة.العقد 

 بط , اإلستنسل.والر

العازل الشمعي ) الباتيك( , الشاشات  -5

 الحريرية.

 

ما هو التصميم,أنواع التصميمات, مواصفاتها وخصائص  -1

 التصميم الجيد.

 التصميم )المستمد من التراث ,الوحدة ( . -2

مواصفات التصميم لطباعة المنسوجات )تآلف عناصر  -3

 مراد زخرفته( .التصميم , الغرض أو الوظيفة للمنتج ال

اختيار اللون المناسب للتصميم,عالقة التصميم بطرق  -4

 وأساليب الطباعة.

الخامات النسيجية المستخدمة في الطباعة وخصائص كال  -5

 منها.

األساليب اليدوية في زخرفة المنسوجات : الرسم  -6

 المباشر,البصمة.العقد والربط , اإلستنسل.

 , الشاشات الحريرية.العازل الشمعي ) الباتيك(  -7

أنواع  -نبذة تاريخية عن الصباغة في الحضارات القديمة.  -8

 الصبغات الطبيعية خصائصها ومميزاتها .

 أنواع الصبغات التركيبية خصائصها ومميزاتها. -9

 -المستحدثات العالمية في مجال الطباعة والصباغة.  -10

ها بالبيئة االستفادة من المستحدثات العالمية  من خالل ربط

 المحيطة.

 مايستجد من موضوعات. -11
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اقتصاديات  125ق م   

 األسرة

 النقود. -1

 الدخل . -2

 طرق قياس الدخل. -3

 الميزانيات. -4

 ترشيد االستهالك. -5

 حسابات الدخل الستثمار واالدخار. -6

 

 النقود. -1

 الدخل . -2

 طرق قياس الدخل. -3

 الميزانيات. -4

 ترشيد االستهالك. -5

 العوامل المؤثرة على االستهالك. -6

 نظريات  لسلوك المستهلك. -7

 نظرية الطلب االستهالكي المرونات. -8

 الدالة االستهالكية. -9

 إدارة الشراء. -10

 إدارة الغذاء. -11

 حسابات الدخل الستثمار واالدخار. -12

 الطلب. مشتقات -13

 مايستجد من موضوعات. -14
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قراءات باللغة  126ق م   

األجنبية )في 

مجال 

 التخصص (

 مقدمة إلى علوم االقتصاد المنزلي  -1

Introduction into Home 

Economics sciences  

 األهداف العامة لالقتصاد المنزلي  -2

           Home Economics The 

General aims of 

 

 مقدمة إلى علوم االقتصاد المنزلي  -1

Introduction into Home Economics sciences  

 األهداف العامة لالقتصاد المنزلي  -2

           Home Economics The General aims of 

 من هي أخصائية االقتصاد المنزلي ؟ -3

Who is a Home Economist?                            

 االقتصاد المنزلي  التعليمي و التربوي -4

Home Economics Education                             

مجلس 

القسم 

 بتاريخ
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 االقتصاد المنزلي اإلرشادي في مصر والبلدان العربية  -5

Home Economics Extension                             

    

 حزمة العلوم المرتبطة باالقتصاد المنزلي -6

Home Economics sciences Packages             

 مجاالت المتعددة فى االقتصاد المنزليبعض  من ال -7

Some fields in Home Economics                      

 مجال الغذاء والتغذية   -8

Food and Nutrition                                          

            And Clothing مجال المالبس و المنسوجات -9

 Textiles 

 مجال اإلدارة وشئون األسرة   -10

Child Development and Family Relations        

  

 مايستجد من موضوعات -11
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المواد الكربوهيدراتية )األحادية  .1 كيمياء حيوى 127ك ز   

 وقليلة التسكر(

المواد الكربوهيدراتية )العديدة(  .2

 والوظائف العامة لها 

البروتينات )تركيب األحماض  .3

 األمينية وخواصها(

البروتينات )بناء البروتينات  .4

 والوظيفة الحيوية له(

 

 )األحادية وقليلة التسكر( المواد الكربوهيدراتية -1

 المواد الكربوهيدراتية )العديدة( والوظائف العامة لها  -2

 البروتينات )تركيب األحماض األمينية وخواصها( -3

 البروتينات )بناء البروتينات والوظيفة الحيوية له( -4

 اإلنزيمات وتقسيماته -5

 سرعة التفاعل اإلنزيمي والعوامل المؤثرة عليه -6

 )تركيبها وتفاعالتها(األحماض الدهنية  -7

 الليبيدات والفوسفوليبيدات ووظائفها -8

 الفيتامينات الذائبة في الماء -9

 الفيتامينات الذائبة في الدهن  -10

 االهرمونات وجهاز الغدد الصماء -11

 الوظائف الفسيولوجية للهرمونات -12

 مايستجد من موضوعات. -13
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التذوق  211ق م 

 الملبسي

 –التعرف على مفهوم التذوق الملبسي -1

تطور المالبس عبر العصور التاريخية 

 المختلفة

دراسة أنواع المالبس للمرأة, وفترات -2

 االرتداء من حيث الزمان والمكان.

اختيار المالبس, وأنواع الشخصيات -3

وتأثيرها على اختيار المختلفة للمرأة 

 الملبس.

التخطيط عند شراء المالبس وتأثيرها -4

البطاقات  –على ميزانية الفرد واألسرة 

 الخاصة بالمالبس.

 

تطور المالبس عبر  –التعرف على مفهوم التذوق الملبسي -1

 العصور التاريخية المختلفة

دراسة أنواع المالبس للمرأة, وفترات االرتداء من حيث -2

 ن والمكان.الزما

اختيار المالبس, وأنواع الشخصيات المختلفة للمرأة -3

 وتأثيرها على اختيار الملبس.

التخطيط عند شراء المالبس وتأثيرها على ميزانية الفرد -4

 البطاقات الخاصة بالمالبس. –واألسرة 

 إزالة البقع (. –العناية بالمالبس من حيث ) التخزين -5

ها وعالقتها بفصول السنة الخامات النسجية وأنواع-6

 ومميزاتها وعيوبها.

 األقمشة المستخدمة لمالبس السواريه-7

 الوسائل اإلعالنية الخاصة بترويج المالبس.-8

 أنواع عروض األزياء ودورها فى نشر الموضة.-9

أساليب الخداع  –اختيار المالبس ومناسبتها للجسم -10

 البصري.

 عبر التاريخ.تطور المكمالت ) اإلكسسوارات ( -11

 أنواع المكمالت للمرأة وأقسامها.-12

األفكار األساسية الختيار المكمالت المناسبة للمرأة -13

 والزي.

الخامات المستخدمة  –ثقافة المجتمع عن شكل المكمالت -14

 فى صنع المكمالت.
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 مايستجد من موضوعات. -15

إدارة أعمال  212م ق   

 المنزل

 إدارة المنزل نشأتها وأهدافها. .1

 جوانب العملية اإلدارية. .2

 اتخاذ القرارات. .3

 

 إدارة المنزل نشأتها وأهدافها. .4

 جوانب العملية اإلدارية. .5

 اتخاذ القرارات. .6

 إدارة المنزل والتطور االجتماعي. .7

 عوامل تؤثر على استعمال موارد األسرة. .8

 لألسرة.الموارد االقتصادية  .9

 التقييم والمستويات واألهداف. .10

 الموارد االجتماعية لألسرة . .11

 إدارة الوقت. .12

 إدارة الطاقة البشرية. .13

 مايستجد من موضوعات. - .14
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علوم أطعمة  213ق م   

وأعدادها 

"1" 

مفهوم الطهي وخطوات إعداد األطعمة -1

 الطهي المختلفةللطهي وقواعد 

طرق الطهي المختلفة )مميزات  -2

وعيوب كل طريقة وتأثيرها علي الصفات 

 الحسية للغذاء(

 -أهمية الماء في أعداد األطعمة -3

درجات الحرارة التي يمر بها الماء 

تأثير السكر والملح علي  -واستعماالته

درجة التدخين للمادة  –درجة الغليان 

 الدهنية 

مقدمة عن المقرر, ومناقشة محتواه, أهدافه, مقدمة عن  -1

مفهوم الطهي وخطوات إعداد األطعمة للطهي وقواعد -2

 الطهي المختلفة

طرق الطهي المختلفة )مميزات وعيوب كل طريقة  -2

 وتأثيرها علي الصفات الحسية للغذاء(

درجات الحرارة التي يمر  -أهمية الماء في أعداد األطعمة -3

تأثير السكر والملح علي درجة الغليان  -بها الماء واستعماالته

 درجة التدخين للمادة الدهنية  –

 –المواد الداخلة في صناعة العجائن  والمخبوزات)البيض -4

 المواد الرافعة(  -لالسوائ -السكر -الدقيق
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المواد الداخلة في صناعة العجائن  -4

 -السكر -الدقيق –والمخبوزات)البيض 

 المواد الرافعة(  -السوائل

 

 الدهون المستخدمة في التحمير) أنواعها(-5

تأثير درجة التدخين علي  -أسبابها –درجة التدخين) مفهومها 

 األكرولين -الصحة( األكريالميد

-األفران ) معرفة درجة الحرارة المناسبة لكل صنف  

 اإلرشادات الواجب أتباعها عند تنفيذ األصناف( 

لفاكهة للطهي) الصبغات و المواد الملونة أعداد الخضر و ا-6

أسباب تغير لون الفاكهة و الخضر  -في الفاكهة و الخضر

الشروط الواجب مراعاتها عند طهي  -أثناء األعداد

 الخضروات للمحافظة علي قيمتها الغذائية. 

نماذج لبغض أنواع الحساء الخفيف  -الحساء ) أنواعه-7

 مواصفات الحساء الجيد(–والسميك 

عوامل نجاحها -صفات الصلصة الجيدة -الصلصات) أنواعها

 واألخطاء الشائعة وطرق أصالحها(

 -القيمة الغذائية -تركيبه-المنتجات الحيوانية )أنواع اللحوم -8

تأثير عمليات األعداد والحفظ علي  -تجهيز اللحم قبل حفظة

 القيمة الغذائية(

 -التسبيك -طرق الطهي المناسبة لمقاطع اللحم )السلق -9

 الشيء.....( اللحم المفروم والقيمة االقتصادية

-طريقة أعدادها وطهيها -األحشاء الداخلية )القيمة الغذائية

 أصناف من بعض األحشاء الداخلية(

كيفية  -قيمتها الغذائية -تركيبها –الطيور )أنواعها  -10

تأثير عمليات األعداد  -تجهيز الطيور قبل حفظها -شرائها
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 علي القيمة الغذائية(والحفظ 

 -أعداد الطيور للشيء -الطيور  )طرق الطهي المختلفة-11

 أصناف من الطيور( 

صفات  -القيمة الغذائية لألسماك -األسماك ) أنواعها

 األسماك(

تأثير عمليات  -األسماك ) تجهيز األسماك  قبل حفظها -12

ساد أسباب  وعالمات ف   -األعداد والحفظ علي القيمة الغذائية

 األسماك وطرق حفظها( 

 مايستجد من موضوعات. -13

اقتصاديات  214ق م   

 غذاء وتغذية

: أهداف السياسة  السياسة الغذائية -1

 الغذائية .

 مشكلة الغذاء في الدول النامية:                 -2

الرؤية  -مواجهة المشكلة  -طبيعة المشكلة 

 . المستقبلية للمشكلة

 السلع الغذائية الرئيسية واقتصادياتها:                              -3

                   .القمح  -الحبوب الغذائية 

 . البن –المنبهات 

 التغذية السليمة:                 -4

 . مكونات الغذاء األساسية

 . األحماض األمينية -البروتين 

     التغذية السليمة:               -5

 .فائدته  -لكربوهيدرات  ا 

 : أهداف السياسة الغذائية . السياسة الغذائية -1

 مشكلة الغذاء في الدول النامية:                 -2

 الرؤية المستقبلية للمشكلة -مواجهة المشكلة  -طبيعة المشكلة 

. 

 السلع الغذائية الرئيسية واقتصادياتها:                              -3

                   .قمح ال -الحبوب الغذائية 

 . البن –المنبهات 

 التغذية السليمة:                 -4

 . مكونات الغذاء األساسية

 . األحماض األمينية -البروتين 

 التغذية السليمة:                   -5

 .فائدته  -لكربوهيدرات  ا 

 .   األحماض الدهنية -الدهون 
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 .   األحماض الدهنية -الدهون 

 التغذية السليمة:                -6

 وظائف الماء في الجسم : المــاء  -

وظائف األمالح  : األمالح المعدنية -     

 المعدنية

 لتغذية السليمة:   ا -7

 :الفيتامينات  -   

االحتياجات  –أعراض النقص  –أهميها 

 اليومية

 التغذية السليمة:                -6

 وظائف الماء في الجسم : المــاء  -

 وظائف األمالح المعدنية : األمالح المعدنية -     

 لتغذية السليمة:   ا -7

 :الفيتامينات  -   

 االحتياجات اليومية –أعراض النقص  –أهميها 

 :      التخطيط الغذائي -8

  . مرشد الغذاء الصحي     

  . لمجموعات السبع األساسية     

 . المجموعات األربع األساسية     

 أنواع الطاقة .احتياج الجسم للطاقة: ـ  -9

حقوق المستهلك الرقابة على األغذية وحقوق المستهلك ـ  -10

 وحماية مصالحة 

 :هيئة دستور األغذية والهيئات التابعة  -11

 المبادئ العامة لدستور األغذية. -12

توجيهات بشان وضع مواصفات ميكروبيولوجية  -13

 لألغذية .

 مايستجد من موضوعات. -14

نماذج وتنفيذ  215ق م   

مالبس الطفل 

(1) 

 . مقدمة عامة عن مالبس األطفال .1

 تاريخ مالبس األطفال . .2

 مراحل نمو األطفال  .3

األقمشة المناسبة لمالبس األطفال  .4

 . مقدمة عامة عن مالبس األطفال -1

 تاريخ مالبس األطفال . -2

 مراحل نمو األطفال  -3

 األقمشة المناسبة لمالبس األطفال . -4

مجلس 

القسم 

 بتاريخ
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. 

اختيار التصميم المالئمة لمراحل  .5

 . نمو الطفل

الشروط الواجب توافرها فى  .6

 . مالبس األطفال

 نبذه عامة عن النماذج . .7

األدوات المستخدمة فى رسم  .8

 الباترون .

جدول التوحيد القياسى+ طريقة  .9

 أخذ المقاسات لمالبس االطفال .

 للطفل .طريقة عمل الصدرية  .10

 طريقة عمل قميص الطفل . .11

 طريقة عمل الجلباب . .12

 

 . اختيار التصميم المالئمة لمراحل نمو الطفل -5

 . الشروط الواجب توافرها فى مالبس األطفال -6

 نماذج .نبذه عامة عن ال -7

 األدوات المستخدمة فى رسم الباترون . -8

جدول التوحيد القياسى+ طريقة أخذ المقاسات  -9

 لمالبس االطفال .

 طريقة عمل الصدرية للطفل . -10

 طريقة عمل قميص الطفل . -11

 طريقة عمل الجلباب . -12

طريقة عمل النموذج األساسي لفساتين  -13

 األطفال .

 تنفيذ موديالت مختلفة لفساتين األطفال . -14

 دراسة السوق فى صناعة مالبس األطفال  -15

التخصص وتطبيقه فى صناعة مالبس  -16

 األطفال

 أنواع اإلنتاج فى صناعة مالبس األطفال -17

 مايستجد من موضوعات . -18
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 الكلية

بتاريخ 

22/8/

2016 

علم نفس    

 الطفولة

مقدمة عن المقرر, ومناقشة محتواه -1

 –مفهوم النمو وأهدافه )مقدمة عن 

مناهج البحث  -العوامل المؤثرة فى النمو

بعض  -مراحل النمو -فى علم النفس

 مشكالت األطفال(

مقدمة عن المقرر, ومناقشة محتواه وأهدافه )مقدمة عن -1

مناهج البحث فى  -العوامل المؤثرة فى النمو –مفهوم النمو 

 بعض مشكالت األطفال( -مراحل النمو -علم النفس

مفهوم النمو ,بعض االتجاهات الحديثة لدراسة النمو -2

 .مطالب النمو .
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مفهوم النمو ,بعض االتجاهات الحديثة -2

 لدراسة النمو .مطالب النمو .

قوانين النمو.االهمية النظرية والتطبيقية -3

 لدراسة علم نفس النمو.

 -لنموالعوامل المؤثرة في عملية ا-4

 –العوامل البيئية  –العوامل الحيوية 

 عوامل أخري (.

مناهج البحث في علم نفس النمو:) -5

 المنهج الوصفي( –المنهج التاريخي 

مناهج البحث في علم نفس النمو: -6

 المنهج األكلينكي( –)المنهج التجريبي 

 

قوانين النمو.االهمية النظرية والتطبيقية لدراسة علم نفس -3

 النمو.

 –ل الحيوية العوام -العوامل المؤثرة في عملية النمو-4

 عوامل أخري (. –العوامل البيئية 

 –مناهج البحث في علم نفس النمو:) المنهج التاريخي -5

 المنهج الوصفي(

 –مناهج البحث في علم نفس النمو: )المنهج التجريبي -6

 المنهج األكلينكي(

 أدوات جمع المعلومات :-7

لمية المالحظة الع –بحث الحالة  –المقابلة  –) االستفتاء    

 تاريخ الحالة ( –المنظمة 

القياس  –السيرة الخاصة  –أدوات جمع المعلومات-8

 –االساليب االسقاطية  –الوئائق الشخصية  –األجتماعي 

 اختبارات اللعب(.

مراحل نمو الطفل ومظاهره والفروق بين الجنسين , -9

مرحلة  –مرحلة الوليد  –) مرحلة الجنين وتطبيقاته التربوية :

  المهد(

مراحل نمو الطفل ومظاهره والفروق بين الجنسين , -10

مرحلتي  –مرحلة الطفولة المبكرة وتطبيقاته التربوية : )

 الطفولة الوسطي والمتأخرة ) المدرسة األبتدائية (

 بعض مشكالت األطفال :) مشكلة النشاط الزائد( -11

 بعض مشكالت األطفال : )مشكلة السرقة(-12
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 موضوعات.مايستجد من  -13
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النسيج  221ق م 

وتطبيقاته 

 العملية

 الهدف من علم النسيج. -1

 انواع األلياف النسجية. -2

 انواع البراسل. –تقسيم األقمشة  -3

 عيوبه (. –النسيج السادة ) مميزاته  -4

 عيوبه (. –النسيج األطلس ) مميزاته  -5

 عيوبه (. –النسيج المبرد ) مميزاته  -6

 

 الهدف من علم النسيج. -1

 انواع األلياف النسجية. -2

 تطور التراكيب النسجية عبر العصور التاريخية المختلفة. -3

 مراحل عملية النسج. -4

 أنواع األنوال المستخدمة فى عمل المنسوجات المختلفة. -5

 النول التعليمي ) مكوناته, طريقة عمله ( -6

 ج إلنتاج األقمشة.عمليات ما بعد النسي -7

 عيوب المنسوجات. -8

 ومواصفات الخيط الجيد. –خيوط الحياكة  -9

 انواع البراسل. –تقسيم األقمشة  -10

 عيوبه (. –النسيج السادة ) مميزاته  -11

 عيوبه (. –النسيج األطلس ) مميزاته  -12

 عيوبه (. –النسيج المبرد ) مميزاته  -13

 األقمشة المنسوجة بخيط واحد. –األنسجة الوبرية  -14

 مايستجد من موضوعات.-15
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نماذج وتنفيذ  222ق م  

مالبس الطفل 

(2) 

مفهوم واهمية المالبس للفرد  .1

 والمجتمع .

العناصر الواجب توافرها فى  .2

المالبس لدى االطفال فى المراحل 

 المختلفة 

 واهمية المالبس للفرد والمجتمع .مفهوم  -1

العناصر الواجب توافرها فى المالبس لدى االطفال  -2

 فى المراحل المختلفة 

 مرحلة المراهقة المبكرة واحتياجاتها الملبسية . -3

 مرحلة المراهقة المتوسطة ومايناسبها من مالبس . -4

مجلس 
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 بتاريخ
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 االعتماد 

مرحلة المراهقة المتخرة والصفات المرغوبة والغير  -5 

 مرغوب هبها .

 ات للمبتدئين فى الخياطة .ارشاد -6

 اعداد القماش للقص واخذ العالمات . -7

 عند اختيار حجرة الطفل  العوامل التى يجب مراعاتها -8

 المفاهيم المتعلقة بتقنيات تصنيع المالبس . -9

 لواجب توافرها فى مالبس االطفال الشروط ا -10

 العناية بمالبس االطفال . -11

 دراسة لبعض مصانع مالبس االطفال . -12

 من موضوعات. مايستجد -13

مجلس 

 الكلية

بتاريخ 

22/8/

2016 

علوم أطعمة  223ق م   

      وإعدادها

 (2 ) 

وصف  –البيض وقيمته الغذائية  -1

 -استعماالته في الطهي –تركيبه مع الرسم 

صفات  -شراء البيض –هضم البيض 

تخزين البيض وحفظه  -البيض الطازج

وحفظه بالتجفيف على  -بالتبريد والتجميد

 مستوى المصانع.

تركيبية  -اللبن ومنتجاته :قيمته الغذائية  -2

 –ومقارنته بألبان بعض الثدييات 

تأثير  –االستخدام المنزلي للبن ومنتجاته 

 حرارة الطهي على اللبن ومنتجاته

أنواع اللبن المتداولة )ومنتجاته (  -3

 وانواع الجبن وطرق استخدامه.

 –وصف تركيبه مع الرسم  –البيض وقيمته الغذائية  -1

صفات  -البيضشراء  –هضم البيض  -استعماالته في الطهي

 -تخزين البيض وحفظه بالتبريد والتجميد -البيض الطازج

 وحفظه بالتجفيف على مستوى المصانع.

تركيبية ومقارنته بألبان  -اللبن ومنتجاته :قيمته الغذائية  -2

تأثير  –االستخدام المنزلي للبن ومنتجاته  –بعض الثدييات 

 حرارة الطهي على اللبن ومنتجاته

ن المتداولة )ومنتجاته ( وانواع الجبن وطرق أنواع اللب -3

 استخدامه.

مزايا  -قيمتها الغذائية -أقسامها –المثلجات اللبنية تعريفها  -4

استخدام مكونات هذه المثلجات والعوامل المحددة الستخدامها 

 مزايا وعيوب –

مجلس 
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 بتاريخ
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 -أقسامها –المثلجات اللبنية تعريفها  -4

مزايا استخدام مكونات هذه  -قيمتها الغذائية

 –المثلجات والعوامل المحددة الستخدامها 

 مزايا وعيوب

السوفليه البارد والساخن والسوفليهات  -5

 الحادقة الساخنة 

استعماالته  –الجيالتين : قيمته الغذائية 

 –والحلوة المختلفة فى األصناف الحادقة 

 –مصادر الجيالتين  –هضم الجيالتين 

 خواص الجيالتين -أشكال الجيالتين

بديالت اللحوم النباتية وأهمها البقول:  -6

نقع  -هضم البقول –أنواعها  –تعريفها 

تركيب عام للبقول قبل  -البقول وأهميته

 طرق طهي البقول  -وبعد الطهي

 تابع البقول : الفول المدمس )مميزاته -7

 –قيمته الغذائية  -وعيوبه( فول الصويا

تركيبه  –استخداماته فى تحضير األطعمة 

 ومميزاته -عيوبه -الكيميائي

 –الفول السوداني: قيمته الغذائية  -8

طرق استخداماته فى  –تركيبه الكيميائي 

عمل مقارنة ما  -التغذية لألطفال والكبار 

دقيق  –بين الفول السوداني وفول الصويا 

 السوفليه البارد والساخن والسوفليهات الحادقة الساخنة  -5

استعماالته المختلفة فى األصناف  –ه الغذائية الجيالتين : قيمت

 –مصادر الجيالتين  –هضم الجيالتين  –الحادقة والحلوة 

 خواص الجيالتين -أشكال الجيالتين

أنواعها  –بديالت اللحوم النباتية وأهمها البقول: تعريفها  -6

تركيب عام للبقول قبل  -نقع البقول وأهميته -هضم البقول –

 ق طهي البقول طر -وبعد الطهي

تابع البقول : الفول المدمس )مميزاته وعيوبه( فول  -7

 –استخداماته فى تحضير األطعمة  –قيمته الغذائية  -الصويا

 ومميزاته -عيوبه -تركيبه الكيميائي

 –تركيبه الكيميائي  –الفول السوداني: قيمته الغذائية  -8

مقارنة  عمل -طرق استخداماته فى التغذية لألطفال والكبار 

دقيق الموز وتركيبه  –ما بين الفول السوداني وفول الصويا 

 الكيميائي 

 -تركيبها مع الرسم -الحبوب ومنتجاتها : قيمتها الغذائية -9

طهي  -تخزين الحبوب -أنواع الحبوب -هضم الحبوب

 المكرونة كأحد منتجات الحبوب المصنعة. -الحبوب

رها على القيمة بعض الصناعات الغذائية الهامة وأث -10

صناعة طحن  –الغذائية ) صناعة ضرب وتبييض األرز 

عملية النقع قبل  -عملية السلق -صناعة التعليب -القمح

تأثير التخزين على  -تأثير الطهي على القيمة الغذائية -الطهي

القيمة الغذائية( تأثير المعدن المصنوع منه أوعية الطهي على 
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 وز وتركيبه الكيميائي الم

 -الحبوب ومنتجاتها : قيمتها الغذائية -9

أنواع  -هضم الحبوب -تركيبها مع الرسم

 -طهي الحبوب -تخزين الحبوب -الحبوب

 المكرونة كأحد منتجات الحبوب المصنعة.

 

فى أفران الميكروويف  تأثير الطهي -القيمة الغذائية

Microwave .على القيمة الغذائية 

 -أنواع البكتين -استعماالته فى الطهي –تعريفه  –البكتين -11

تأثير الحرارة  -عملية تكوين الصل وجل البكتين -أمثلة 

الفرق بين المربى  -واألحماض والسكر فى تكوين الجيلى

 والجيلى.

األسباب التي تدعو  -تعريفها  –تعزيز األطعمة وتقويتها  -12

القواعد األساسية لعملية التقوية أو  -الى تعزيز األطعمة

أسس عملية تقوية األغذية كما –)فلسفة عملية التقوية( 

 -وضعها مجلس الغذاء والتغذية بالواليات المتحدة األمريكية

 الشروط الواجب توافرها فى المادة الغذائية المراد تقويتها

ختلفة على األغذية القابلة للتقوية مثل تقوية أمثلة م -13

 –تقوية المرجرين -تقوية الخبز -تقوية الدقيق -البروتينات 

تقوية العجائن  –تقوية ملح الطعام باليود )ملح الطعام اليودى( 

 تقوية الشيكوالته . -الغذائية 

 مايستجد من موضوعات. -14

ميكروبيولوج 224ق م   

ي األغذية 

والتلوث 

 الغذائي

مقدمة عن المقرر, ومناقشة محتواه, -1

 –أهدافه, مقدمة عن علم الميكروبيولوجى 

تطوره(  فوائد الكائنات الحية  –فروعة

 الدقيقة بالنسبة لإلنسان.

تعريف الفساد /عوامل الفساد المختلفة  -2

 منحنى النمو الميكروبي -

مقدمة عن المقرر, ومناقشة محتواه, أهدافه, مقدمة عن -1

تطوره(  فوائد الكائنات  –فروعة –علم الميكروبيولوجى 

 الحية الدقيقة بالنسبة لإلنسان.

منحنى النمو  -تعريف الفساد /عوامل الفساد المختلفة  -2

 الميكروبي

 -أشكال البكتريا –دراسة تركيب البكتريا / تسمية البكتريا 
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 –دراسة تركيب البكتريا / تسمية البكتريا 

الظروف البيئية التي تحيط  -أشكال البكتريا

 بالبكتريا وتأثير علي معدل النمو البكتيري

دراسة أهم أنواع العائالت البكتيرية  -3

دراسة بعض  -التي تهم المجال الغذائي

دراسة المفيد والضار  –أجناسها وأنواعها 

 منها.

باقي العائالت البكتيرية استكمال دراسة -4

 البكتريا الضارة والنافعة. –

الخمائر ) دراسة  الخمائر المفيدة في  -5

 الخمائر الضارة( –مجال االغذية 

 

الظروف البيئية التي تحيط بالبكتريا وتأثير علي معدل النمو 

 البكتيري

دراسة أهم أنواع العائالت البكتيرية التي تهم المجال  -3

دراسة المفيد  –عض أجناسها وأنواعها دراسة ب -الغذائي

 والضار منها.

البكتريا الضارة  –استكمال دراسة باقي العائالت البكتيرية -4

 والنافعة.

 –الخمائر ) دراسة  الخمائر المفيدة في مجال االغذية  -5

 الخمائر الضارة(

فوائد  –) المواد المضادة  لنمو الفطريات  تالفطريا -6

دراسة  الفطريات الهامة  في مجال  –وأضرار الفطريات 

 األغذية(

)فساد  -فساد  بعض األغذية  ميكروبيا ومنتجاتها  -7

 الحبوب/ فساد السكر ومنتجاته / فساد عصائر الفاكهة (

فساد اللحوم ومنتجاتها :العوامل التي يتوقف عليها غزو  -8

العوامل التي تساعد على نمو الميكروبات على  -الميكروبات

طرق حفظ  -أنواع الفساد الميكروبيولوجية في اللحوم -اللحم

 اللحوم.

أنواع الفساد في  –فساد األسماك : عوامل فساد األسماك  -9

طرق حفظ األسماك  -مظاهر الفساد في األسماك -األسماك

 وعالقته بالميكروبات.

فساد البيض: الميكروبات التي أمكن عزلها من على  -10



الفرقة 

 الدراسية

 

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي

عنوان 

 المقرر

 

 الالئحةمحتوي 

 

 المحتوي بعد التحديث

 

تاريخ 

 االعتماد 

طرق حماية  –لفساد في البيض أهم أنواع ا -قشرة البيض

 وحفظ البيض من الفساد

 بكتريولوجيا الماء : -11

المصادر الرئيسية  -تقسيم المياه من الناحية البكتريولوجية  

 -مياه المجارى -الحيوان -لتلوث الغذاء مثل ) النبات

 المياه(  -التربة -ومخلفاتها

بالبكتريا / ميكروبيولوجيا اللبن : مصادر تلوث اللبن  -12

 -أنواع الفساد الذي يحدث في اللبن والميكروبات المسببة

األمراض التي تنتقل عن طريق اللبن لإلنسان/ وسائل 

أهم التخمرات الصناعية : ) -السيطرة على انتشار األمراض 

 الالكتيكى(  -الخليكى  -الكحولي

 مايستجد من موضوعات.-13

 

أساسيات  225ق م   

 حاسب آلى

عن المقرر, ومناقشة محتواه,  مقدمة

أهدافه, مقدمة عن تاريخ الحاسب اآللى, 

 .تعريفه, تطوره, أنواعه , أشكاله

 المكونات المادية للحاسب اآللى: 

 وحدة اإلدخال.

 وحدة المعالجة المركزية.

 وحدة اإلخراج.

 -مكونات وحدة النظام) اللوحة األم

منافذ  -الرامات –كروت التوسعة  -المعالج

محتواه, أهدافه, مقدمة عن تاريخ مقدمة عن المقرر, ومناقشة 

 .الحاسب اآللى, تعريفه, تطوره, أنواعه , أشكاله

 المكونات المادية للحاسب اآللى: 

 وحدة اإلدخال.

 وحدة المعالجة المركزية.

 وحدة اإلخراج.

كروت التوسعة  -المعالج -مكونات وحدة النظام) اللوحة األم

 منافذ التوصيل(  -الرامات –

 المكونات البرمجية للحاسب اآللى: 
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الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي

عنوان 

 المقرر

 

 الالئحةمحتوي 

 

 المحتوي بعد التحديث

 

تاريخ 

 االعتماد 

 التوصيل( 

 المكونات البرمجية للحاسب اآللى: 

 نظم التشغيل.

 البرامج التطبيقية.

 لغات البرمجة.

 مجاالت استخدام الحاسب اآللي 

التعرف على األنظمة العددية وإجراء 

 العمليات الحسابية فيها:

 لعشرىالنظام ا

 النظام الثنائى.

 النظام الثمانى.

 النظام السادس عشر.

 التحويل بين  األنظمة العددية:

التحويل من النظام العشرى إلى أى نظام 

 اخر.

التحويل من أى نظام اخر إلى النظام 

 العشرى.

 :Windowsنظام التشغيل 

 Windowsتشغيل 

 الرموز أو األيقونات  

 

 نظم التشغيل.

 البرامج التطبيقية.

 لغات البرمجة.

 مجاالت استخدام الحاسب اآللي 

 التعرف على األنظمة العددية وإجراء العمليات الحسابية فيها:

 النظام العشرى

 النظام الثنائى.

 النظام الثمانى.

 النظام السادس عشر.

 دية:التحويل بين  األنظمة العد

 التحويل من النظام العشرى إلى أى نظام اخر.

 التحويل من أى نظام اخر إلى النظام العشرى.

 :Windowsنظام التشغيل 

 Windowsتشغيل 

 الرموز أو األيقونات  

 شريط المهام 
 قائمة ابدأ

  Windowsاإلطار في نظام التشغيل 

 Files and Foldersالملفات والمجلدات: 

 :Windowsالتعامل مع نظام التشغيل  

 تشغيل البرامج .

 .Folderإنشاء مجلد جديد 



الفرقة 

 الدراسية

 

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي

عنوان 

 المقرر

 

 الالئحةمحتوي 

 

 المحتوي بعد التحديث

 

تاريخ 

 االعتماد 

 . Shortcutإنشاء اختصار 

 تغيير اسم ملف أو مجلد .

 حذف ملف أو مجلد .

 سلة المحذوفات.

 عرض خصائص عنصر ما .

 التراجع عن آخر الخطوات.

 :Windowsالتعامل مع نظام التشغيل 

 عملية تحديد أو اختيار العناصر  

 عملية نسخ و نقل الملفات والمجلدات  

  Windowsعرض و اخفاء عناصر مستكشف 

 Toolbarsعرض و إخفاء أشرطة األدوات 

 Status Barعرض وإخفاء شريط الحالة 

 :Windowsالتعامل مع نظام التشغيل 

  Explorer Barشريط المستكشف 

 طرق عرض رموز اإلطار 

 طرق ترتيب الرموز 

 عمليات البحث

 Windowsالتعامل والتحكم في نظام التشغيل 

 خيارات المجلد 

  Displayخصائص العرض 

  Themesالشكل العام 

  Desktopسطح المكتب 



الفرقة 

 الدراسية

 

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي

عنوان 

 المقرر

 

 الالئحةمحتوي 

 

 المحتوي بعد التحديث

 

تاريخ 

 االعتماد 

  Screen Saverشاشة التوقف 

 التحكم في استهالك التيار 

  Hibernateصفحة االسبات 

  UPSصفحة 

  Appearanceصفحة المظهر 

  Settingsصفحة اإلعدادات 

  Windowsالتعامل والتحكم في نظام التشغيل 

 شريط المهام وقائمة إبدأ .

 . Taskbarالصفحة 

 تعديل التاريخ والوقت .

 خيارات اللغة .

 إضافة لغة إلى نظام التشغيل .

  Windowsالتعامل والتحكم في نظام التشغيل 

 .إضافة وإزالة البرامج

 .حسابات المستخدمين 

 . Task Managerمدير المهام 

 الطابعات والفاكسات . 

 WordPadبرنامج الدفتر 

 إنشاء مستند جديد

 فتح مستند

 حفظ مستند جديد

 تغيير نوع الخط, أو نمطه, أو حجمه 



الفرقة 

 الدراسية

 

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي

عنوان 

 المقرر

 

 الالئحةمحتوي 

 

 المحتوي بعد التحديث

 

تاريخ 

 االعتماد 

 تغيير محاذاة فقرة

 التفاف النص

 تعيين أو إزالة عالمات الجدولة في الفقرات

 WordPadبرنامج الدفتر 

 :إنشاء قائمة ذات تعداد نقطي

 قص نص, أو نسخه, أو لصقه, أو حذفه

 البحث و االستبدال

 إعداد صفحة

 الطباعة

 تضمين أو ربط كائن في برنامج الدفتر

 مايستجد من موضوعات.

أصتر   

226 

األصول 

الفلسفية 

 للتربية

مقدمة عن المقرر, ومناقشة محتواه -1

 وأهدافه

 المقدمة. -2

 الفلسفة المثالية . -3

 الفلسفة الواقعية . -4

 الفلسفة البرجماتية . -5

 الفلسفة الرومانسية . -6

 

 مقدمة عن المقرر, ومناقشة محتواه وأهدافه-1

 المقدمة. -2

 الفلسفة المثالية . -3

 الفلسفة الواقعية . -4

 الفلسفة البرجماتية . -5

 الفلسفة الرومانسية . -6

 التصور اإلسالمي . -7

 مايستجد من موضوعات. -8

مجلس 

القسم 

 بتاريخ

 

مجلس 

 الكلية

بتاريخ 

22/8/

2016 

علم نفس  227صن   

 المراهقة

مقدمة عن المقرر, ومناقشة محتواه -1

وأهدافه )مقدمة عن مفهوم المراهقة 

مقدمة عن المقرر, ومناقشة محتواه وأهدافه )مقدمة عن -1

العوامل المؤثرة فى شخصية  –مفهوم المراهقة وطبيعتها 
مجلس 

القسم 



الفرقة 

 الدراسية

 

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي

عنوان 

 المقرر

 

 الالئحةمحتوي 

 

 المحتوي بعد التحديث

 

تاريخ 

 االعتماد 

العوامل المؤثرة فى شخصية  –وطبيعتها 

المراهق التغييرات الجسمية والفسيولوجية 

 مشكالت المراهقة(بعض  -للمراهق

مفهوم المراهقة وطبيعتها ـــــ بعض -2

 االتجاهات الحديثة لدراسة نمو المراهق

مطالب النمو في مرحلة المراهقة ــــ -3

االهمية النظرية والتطبيقية لدراسة 

 سيكولوجية المراهقة.

العوامل المؤثرة في نمو شخصية -4

 المراهق :

 –ة العوامل البيئي –) العوامل الحيوية 

 عوامل أخري (

 

بعض  -المراهق التغييرات الجسمية والفسيولوجية للمراهق

 مشكالت المراهقة(

مفهوم المراهقة وطبيعتها ـــــ بعض االتجاهات الحديثة -2

 المراهقلدراسة نمو 

مطالب النمو في مرحلة المراهقة ــــ االهمية النظرية -3

 والتطبيقية لدراسة سيكولوجية المراهقة.

 العوامل المؤثرة في نمو شخصية المراهق :-4

 عوامل أخري ( –العوامل البيئية  –) العوامل الحيوية 

صعوبات يواجهها المراهق في ضوء ثقافة المجتمع  -5

 اوكيفية التغلب عليه

 التغييرات الجسمية والفسيولوجية للمراهق. -6

طبيعة التأثيرات النفسية للبلوغ في ضوء الجنس وكيفية  -7

 للتعامل معها.

مراحل نمو المراهق ومظاهره والفروق بين الجنسين ,  -8

مرحلة المراهقة –) مرحلة البلوغ وتطبيقاته التربوية :

 المبكرة(  

الفروق بين الجنسين , مراحل نمو المراهق ومظاهره و -9

مرحلة  –مرحلة المراهقة المتوسطة وتطبيقاته التربوية: 

 المراهقة المتأخرة (

مشكلة  –بعض مشكالت المراهقة :) األغتراب النفسي  -10

 اضطرابات النوم(

 بعض مشكالت المراهقة : -11

 بتاريخ
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 الكلية

بتاريخ 
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 (مشكلة القلق –مشكلة قضم األظافر –الشهية المفرطةمشكلة )

 موضوعات.مايستجد من  -12
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إدارة الموارد  311ق م 

وترشيد 

 االستهالك

مقدمة عن المقرر :الموارد االقتصاديةـ  -1

إدارة الدخل المالي ـ إدارة الطاقة البشرية 

األسباب التي تدعو إلى دراسة الموارد 

 .االقتصادية

تقسيم الموارد :  أ ـ معيار التوزيع  -2

 الجغرافي .

ب ـ معيار القدرة على التجديد                

 ج ـ معيار األصل    .

الموارد الطبيعية : التعريف بالمورد  -3

 وتقسيماته

ـ تصنيف الموارد .نشأة الموارد الطبيعية   

 .يقسم االقتصاديون الموارد تقليديا.

الموارد الطبيعية :األسباب الرئيسية  -4

 لمشاكل البيئة أو الموارد المتجددة

أ ـ السكان     ب ـ التغير الفني  ج ـ    

 النمو االقتصادي    

الموارد الطبيعية : الناتج القومي  -5

االجمالى والرفاهية االقتصادية,آثر ارتفاع 

األسعار على الطلب و التكنولوجيا 

 والعرض 

 : ـ حجم السكان . البشرية الموارد -6

ـ معدل نمو السكان :  أ ـ الخصوبة      ب 

مقدمة عن المقرر :الموارد االقتصاديةـ إدارة الدخل  -1

إدارة الطاقة البشرية األسباب التي تدعو إلى دراسة  المالي ـ

 .الموارد االقتصادية

 تقسيم الموارد :  أ ـ معيار التوزيع الجغرافي . -2

ج ـ معيار    ب ـ معيار القدرة على التجديد .               

 األصل 

 الموارد الطبيعية : التعريف بالمورد وتقسيماته -3

الموارد الطبيعية .يقسم ـ تصنيف الموارد .نشأة   

 االقتصاديون الموارد تقليديا.

الموارد الطبيعية :األسباب الرئيسية لمشاكل البيئة أو  -4

 الموارد المتجددة

 أ ـ السكان     ب ـ التغير الفني  ج ـ النمو االقتصادي       

الموارد الطبيعية : الناتج القومي االجمالى والرفاهية  -5

االقتصادية,آثر ارتفاع األسعار على الطلب و التكنولوجيا 

 والعرض 

 : ـ حجم السكان . الموارد البشرية -6

 ـ معدل نمو السكان :  أ ـ الخصوبة      ب ـ الوفيات

إدارة الدخل المالي: األسس العامة  موارد األسرة: -7

 خطوات وضع ميزانية  -يزانية للم

إدارة الوقت : العوامل المؤثرة في استعمال الوقت ـ      

 العوامل الواجب مراعاتها لتوفير الوقت .

: الطاقة الالزمة ألداء األعمال إدارة الطاقة البشرية  -8

مجلس 

القسم 

 بتاريخ

 

 

مجلس 

 الكلية

بتاريخ 
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2016 
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 الالئحةمحتوي 

 

 المحتوي بعد التحديث

 

تاريخ 

 االعتماد 

 ـ الوفيات

إدارة الدخل المالي:  موارد األسرة: -7

خطوات وضع  -األسس العامة للميزانية 

 ميزانية 

إدارة الوقت : العوامل المؤثرة في      

استعمال الوقت ـ العوامل الواجب 

 مراعاتها لتوفير الوقت .

: الطاقة الالزمة رة الطاقة البشرية إدا -8

 ألداء األعمال المنزلية :

ـ تنقسم الطاقة الكلية ـ تخطيط الطاقة    

 البشرية .إدارة بعض الموارد األخرى.

العوامل التي يجب مراعاتها الكتساب 

 المنزلية  األعمال المهارة

 

 المنزلية :

ـ تنقسم الطاقة الكلية ـ تخطيط الطاقة البشرية .إدارة بعض    

العوامل التي يجب مراعاتها الكتساب  خرى.الموارد األ

 المنزلية  األعمال المهارة

ترشيد االستهالك :ـ الهدف من ترشيد االستهالك ـ  -9

أهمية  ـ العوامل الواجب مراعاتها في عملية ترشيد االستهالك

 ترشيد االستهالك .

ترشيد استهالك الغذاء والمالبس : العوامل الواجب  -10

ترشيد استهالك الغذاء ـ ترشيد استهالك مراعاتها في 

 ـ أهداف ترشيد استهالك المالبس. المالبس

 مايستجد من موضوعات. -11

التصميم  312ق م   

والتطريز 

 والكروشيه

 تعريف التصميم, اهميته, انواعه. -1

 عناصر التصميم, أسس التصميم. -2

 مصادر التصميم, التحوير الزخرفي. -3

تعريف التطريز, نشأة وتطور فن - 4

التطريز عبر العصور التاريخية المختلفة 

)فرعوني, يوناني, روماني, قبطي, 

 اسالمي........ (.

 أدوات وخامات التطريز اليدوي. -5

 ميم, اهميته, انواعه.تعريف التص -1

 عناصر التصميم, أسس التصميم. -2

 مصادر التصميم, التحوير الزخرفي. -3

تعريف التطريز, نشأة وتطور فن التطريز عبر العصور - 4

التاريخية المختلفة )فرعوني, يوناني, روماني, قبطي, 

 اسالمي........ (.

 أدوات وخامات التطريز اليدوي. -5

أنواع ومواصفات خيوط التطريز, طرق نقل التصميم  -6

مجلس 

القسم 

 بتاريخ

 

 

مجلس 

 الكلية

بتاريخ 
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 الدراسية

 

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي

عنوان 

 المقرر

 

 الالئحةمحتوي 

 

 المحتوي بعد التحديث

 

تاريخ 

 االعتماد 

أنواع ومواصفات خيوط التطريز,  -6

 طرق نقل التصميم على القماش

 

 على القماش

 األلياف النسجية واألقمشة المستخدمة فى التطريز. -7

 الزخارف الشعبية واستخدامها فى التطريز اليدوي. -8

 الصناعات الصغيرة وعالقتها بالتطريز اليدوي. -9

 التطريز على االيتامين. -10

 ونشأة الكروشيه. تعريف الكروشيه, تاريخ -11

 أدوات وخامات وطرق تنفيذ الكروشيه. -12

الرموز والمصطلحات الدولية المستخدمة فى تنفيذ  -13

 الكروشيه.

 القواعد األساسية لتشطيب الكروشيه -14

 مايستجد من موضوعات. -15

22/8/

2016 

تأثيث  313ق م   

وتنسيق 

 المنزل

 الرؤية الحديثة فى تأثيث المسكن. -1

وظائف  -المقصود بالبيئة السكنية. -

الهدف من دراسة تأثيث  -المسكن.

 المسكن.

 مراحل تأثيث المسكن. -2

اجراءات هامة يجب مراعاتها قبل التفكير 

 -فى اتخاذ قرار تأثيث وتنسيق المسكن. 

أسس علمية لضمان نجاح الخطة وفقا 

لمقصود بالمفهوم العام ا -لميزانية األسرة. 

متطلبات التخطيط للتصميم  -للتصميم. 

المسطح  -مناطق المسكن.  -الداخلى. 

 الرؤية الحديثة فى تأثيث المسكن. -1

الهدف من  -وظائف المسكن. -المقصود بالبيئة السكنية. -

 دراسة تأثيث المسكن.

 مراحل تأثيث المسكن. -2

مراعاتها قبل التفكير فى اتخاذ قرار اجراءات هامة يجب 

أسس علمية لضمان نجاح الخطة  -تأثيث وتنسيق المسكن. 

 -المقصود بالمفهوم العام للتصميم.  -وفقا لميزانية األسرة. 

 -مناطق المسكن.  -متطلبات التخطيط للتصميم الداخلى. 

 المسطح األفقى والرأسى.

 عناصر التصميم الداخلى. -3

صميم الداخلى التى يمكن االستعانة بها لتأثيث أهم عناصر الت
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 بتاريخ
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 األفقى والرأسى.

 

 المسكن

أسس التصميم الداخلى   -)النقط والخطوط والملمس(.

 )التشابه, التنويع, الفراغ, التوازن (

 تابع عناصر التصميم الداخلى: -4 

أهمية األضاءة فى تأثيث المسكن  -الضوء وتأثيث المسكن. -

 وتجميله.

أنواع -مة تتعلق باإلضاءة عوامل ها -أنواع األضاءة  -

 مصادر الضوء

 إضاءة حجرات المنزل. -

 تابع عناصر التصميم الداخلى: -5

دائرة   -خصائص اللون -تعريف اللون -اللون وتأثيث المسكن

عوامل هامة يمكن اتباعها فى اختيار  -األلوان وأقسامها 

األلوان عند تأثيث المسكن )فعالية اللون الواحد, فاعلية 

التأثير  -خالت اللونية, تضاد األلوان وتكاملها( التدا

إجراءات علمية هامة  -السيكولوجى والفسيولوجى لأللوان.

 -إلستعمال األلوان فى مجال تأثيث حجرات المسكن

الحوائط  -األرضيات المستخدمة فى تأثيث حجرات المسكن

 واألسقف وانواع الدهانات المستخدمة لطالئها.

 بالمسكن. أسس تنسيق األثاث -6

عناصر  -المعايير الواجب مراعاتها فى قواعد تنسيق األثاث 

تبادل العالقات بين العناصر  -وحدة المسكن ووظائفها 

تطور األثاث عبر  -طرز األثاث  -المختلفة بالوحدة السكنية
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 العصور المختلفة 

 ـ تابع : تطور األثاث عبر العصور المختلفة.7

) األثاث اإليطالى, األثاث  عصر النهضة األوروبية ويشمل

 الفرنسى وتطوره, األثاث اإلنجليزى, أثاث العصر الحديث(

 كيفية تأثيث عناصر المسكن المختلفة: -8

تصميم الفراغ   -أوال: تصميم الفراغ الداخلى لمنطقة النوم -

 الداخلى لحجرة نوم األطفال.

 تابع كيفية تأثيث عناصر المسكن المختلفة: -9

 ة المعيشةثانيا: منطق

ركن غرفة  -إجراءات علمية هامة عند تأثيث منطقة المعيشة

 ركن غرفة المكتب. -ركن االستقبال  -الطعام 

 تابع :كيفية تأثيث عناصر المسكن المختلفة: -10

 المطبخ -1ثالثا: منطقة العمل والخدمات:

المساحة  -الشروط الواجب مراعاتها لتحقيق المطبخ الصحى

األبعاد التى  -التصميم الداخلى للمطبخ.  -المخصصة للمطبخ 

 يجب مراعاتها عند التصميم الداخلى للمطبخ.

 تابع :كيفية تأثيث عناصر المسكن المختلفة: -11

 الحمام: -2ثالثا: منطقة العمل والخدمات:

األجزاء الرئيسية المكونة  -معايير التصميم المناسب للحمام 

أنواع -أثاث الحمام. تنسيق وترتيب  -للحمام  ومقاساتها.

 الحمامات. الشروط الصحية الواجب توافرها فى الحمام.

تأثيث  -رابعا: المدخل: الشروط الواجب توافرها فى المدخل. 
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 المدخل الحديث.

تنسيق وتجميل مناطق المسكن أنواع مكمالت التصميم  -12

 الداخلى:

عامة الستائر )أنواع األقمشة التى تصنع منها الستائر, قواعد 

 يجب مراعاتها عند اختيار الستائر(

 أغطية األثاث )نوع األقمشة المستخدمة لتغطية األثاث(

 فرش األرضيات والخامات المستخدمة لذلك

أسس تجميل المنزل: الشروط الواجب مراعاتها عند -13

أوانى   -أغراض استخدام المكمالت. -اختيار المكمالت. 

, الساعات, المخدات ترتيب الزهور, الشمعدان, المرايا

تجميل المنزل بالزهور والنباتات )  -المتناثرة, الصور( 

نباتات الظل   -تنسيق الزهور, قواعد تنسيق الزهور(

)أنواعها, تزيين مداخل المنزل والصالونات بنباتات الزينة, 

 كيفية المحافظة على نبات الظل(

 مايستجد من موضوعات.-14

استخدام  314ق م   

الحاسب في 

 التخصص

مقدمة عن المقرر, ومناقشة محتواه,  -1

أهدافه, مقدمة عن مفهوم الحاسب 

ومكوناته وتطبيقات الحاسب في العملية 

 التعليمية

مبررات استخدام الحاسب في  -2

المجاالت التعليمية, برامج الحاسب 

 أنواعها(-فوائدها-خصائصهاالتعليمية) 

قدمة عن مقدمة عن المقرر, ومناقشة محتواه, أهدافه, م -1

مفهوم الحاسب ومكوناته وتطبيقات الحاسب في العملية 

 التعليمية

مبررات استخدام الحاسب في المجاالت التعليمية, برامج  -2

 أنواعها(-فوائدها-الحاسب التعليمية) خصائصها

استكمال دراسة باقي برامج الحاسب) برنامج التعليم   -3

 الخصوصي مميزاته وخصائصه( 

مجلس 
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 بتاريخ
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استكمال دراسة باقي برامج الحاسب)   -3

برنامج التعليم الخصوصي مميزاته 

 وخصائصه( 

توظيف اإلنترنت في مجال  -4

مميزات  -التخصص)مفهوم اإلنترنت

التعليم الشبكي المتزامن وغير   -استخدامه

 المتزامن( 

 

 -رنت في مجال التخصص)مفهوم اإلنترنتتوظيف اإلنت -4

 التعليم الشبكي المتزامن وغير المتزامن(   -مميزات استخدامه

أهم   -استخدام اإلنترنت في التعليم) أنشاء بريد الكتروني -5

اكتساب مهارة في أعداد بعض  -تطبيقات البريد االلكتروني

 األطعمة وتنفيذ بعض المالبس والمفروشات( 

دام اإلنترنت في إدارة المنزل) التعرف علي تابع استخ -6

 -الزهور وكيفية العناية بها -مكمالت المنزل من اإلضاءة

 الدهانات والسجاد(  -أحدث موديالت األثاث

مجاالت استخدام الحاسب في التخصص) مميزات  -7

الصعوبات التي تواجه  -استخدام الحاسب في التدريس

 مستخدم الحاسب في التدريس(

كمال دراسة مجاالت استخدام الحاسب في التخصص است -8

)كيفية إدخال البيانات وإجراء بعض العمليات لمعالجاتها من 

 Wordخالل برنامج 

استكمال دراسة مجاالت استخدام الحاسب في  -9

التخصص)عمل المقارنة والرسوم البيانية من خالل برنامج 

Excel 

 ( SPSSبرامج متخصصة في التحليل اإلحصائي )  -10

برامج متخصصة في تعليم مهارات الرسم األساسية في  -11

 Pattern Makerتصميم األزياء 

تابع برامج متخصصة في تعليم رسم الباترون   -12

Garment Design 

بتاريخ 

22/8/

2016 
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 مايستجد من موضوعات. -13

نماذج وتنفيذ  315ق م   

المالبس 

المنزلية 

والمفروشات 

(1) 

 نبذة عن المالبس المنزلية .  -1

األنماط المختلفة لجسم المرأة  -2

 وقياسات الجسم .

التخطيط الختيار وشراء المالبس  -3

 المنزلية .

األقمشة التي تناسب المالبس  -4

 المنزلية  .

النموذج األساسى بالمقاس المثالى  -5

 والمقاسات الشخصية .

بعض نماذج  التدريب على -6

 للمالبس المنزلية

 

 نبذة عن المالبس المنزلية .  -1

 األنماط المختلفة لجسم المرأة وقياسات الجسم . -2

 التخطيط الختيار وشراء المالبس المنزلية . -3

 األقمشة التي تناسب المالبس المنزلية  . -4

النموذج األساسى بالمقاس المثالى والمقاسات  -5

 الشخصية .

 بعض نماذج للمالبس المنزلية التدريب على -6

 أنواع العناية بالمالبس . -7

 أنواع المفروشات وكيفية اختيارها . -8

 أسس اختيار المفروشات . -9

 مايستجد من موضوعات. -10
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مجلس 

 الكلية

بتاريخ 

22/8/

2016 

تغذية الفئات  316ق م   

 الخاصة

 -العناصر الغذائيه وحسابات الطاقه  -1

الطاقه  -التغذيه عللى الصحه العامهاثر 

 -انواع الطاقه -وحدة الطاقه -والغذاء 

العوامل التى تؤثر على طاقه التمثيل 

الطاقه الالزمه ألنشطه الخارجيه  -الغذائى 

 الطاقه الالزمه فى ظروف خاصه -

االحتياجات  -التغذية أثناء الحمل -2

الغذائية لالم أثناء الحمل).احتياجات الجسم 

احتياجات  -احتياجات الدهون-طاقةلل

اثر التغذيه عللى  -العناصر الغذائيه وحسابات الطاقه  -1

 -انواع الطاقه -وحدة الطاقه -الطاقه والغذاء  -الصحه العامه

الطاقه الالزمه  -العوامل التى تؤثر على طاقه التمثيل الغذائى 

 اصهالطاقه الالزمه فى ظروف خ -ألنشطه الخارجيه 

االحتياجات الغذائية لالم أثناء  -التغذية أثناء الحمل -2

احتياجات  -احتياجات الدهون-الحمل).احتياجات الجسم للطاقة

 احتياجات المعادن والفيتامينات( -البروتينات

-التغذيه اثناء الرضاعه والفطام ) نمو الطفل الرضيع

  -األغذية التكميلية -الرضاعة الطبيعية ـ الرضاعة الصناعية 

مجلس 

القسم 

 بتاريخ
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احتياجات المعادن  -البروتينات

 والفيتامينات(

التغذيه اثناء الرضاعه والفطام ) نمو 

الرضاعة الطبيعية ـ -الطفل الرضيع

  -األغذية التكميلية -الرضاعة الصناعية 

 -التغذيه فى السنه األولى من العمر  -3

-(تغذية الطفل فى العام الثانى من العمر 

تغذية الطفل فى ىسن ماقبل المدرسه من 

تغذية الطفل فى ىسن  -سنوات 3-6

 12-6المدرسه من 

خصائص  -التغذيه اثناء مرحلة المراهقه 

اثر البيئه عل  -النمو المختلفه للمراهقين 

المشاكل  -العادات الغذائيه للمراهقين 

 -الغذائيه الهامه فى مرحلة المراهقه 

 مرحله المراهقهالتوصيات الغذائيه فى 

التوصيات الغذائيه  -تغذية الرياضيين -4

ااهمية لكربوهيدرات  -للرياضيين ) الطاقه

 -فوائد البروتين لجسم الرياضى -

الفيتامينات واألمالح المعدنيه واهميتها فى 

الماء  -الدهون (  -غذاء الرياضيين 

بعض الفئات  -واهميته للرياضيين 

 -بها )األناث الرياضيه التى يجب االهتمام

تغذية الطفل فى العام  -التغذيه فى السنه األولى من العمر  -3

تغذية الطفل فى ىسن ماقبل المدرسه من -الثانى من العمر (

 12-6ه من تغذية الطفل فى ىسن المدرس -سنوات 3-6

خصائص النمو المختلفه  -التغذيه اثناء مرحلة المراهقه 

 -اثر البيئه عل العادات الغذائيه للمراهقين  -للمراهقين 

التوصيات  -المشاكل الغذائيه الهامه فى مرحلة المراهقه 

 الغذائيه فى مرحله المراهقه

التوصيات الغذائيه للرياضيين )  -تغذية الرياضيين -4

فوائد البروتين لجسم الرياضى -اهمية لكربوهيدرات ا -الطاقه

الفيتامينات واألمالح المعدنيه واهميتها فى غذاء الرياضيين  -

بعض الفئات  -الماء واهميته للرياضيين  -الدهون (  -

الرياضيين فى سن  -الرياضيه التى يجب االهتمام بها )األناث

 المراهقه (

التغيرات التى  -ر السن تعريف مرحلة كبا -تغذية المسنين -5

التغيرات الفسيولوجيه لكبار  -تحدث اثناء مرحلة كبار السن 

كيفية  -السن وكيفية تقليل المشاكل الغذائيه المرتبطه بها 

التوصيات  -تحسين الحاله الصحيه والغذائيه لكبار السن 

 -احتياجات الدهون-الغذائيه للمسنين )احتياجات الجسم للطاقة

 احتياجات المعادن والفيتامينات( -روتيناتاحتياجات الب

تغذية مرضى الكبد )التعريف بالمرض  -تغذية المرضى -6

وانواعه ومنها التهاب الكبد وتليف الكبد واعراضه والعالج 

 -الغذائى المناسب لكل حاله (

2016 
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 الرياضيين فى سن المراهقه (

 

تغذية مريض السكر ) العوامل التى تؤدى الى األصابه -7

 -ى مقاومة مرض السكر الغذاء ودوره ف -اعراضه  -بالسكر 

 المالمح الرئيسيه لغذاء مريض السكر(.

التغذيه فى بعض حاالت امراض الجهاز الهضمى منها ) -8

العالج الغذائى لمرضى  -العالج الغذائى لقرحة المعده 

العالج الغذائى لمرضى  -األمساك  -األسهال  -القولون 

 القولون (

ة في حاالت مرض التغذي -التغذية في حاالت مرض القلب -9

الكوليسترول تعريفه و واألغذيه الغنيه به  -ضغط الدم. 

 النحافه –السمنه  -والغذاء الذى ينصح به لخفضه 

)التعريف بالمرض وانواعه  -العالج الغذائى لمرضى الكلى 

 واعراضه والنظام الغذائى له تبعا لكل حاله.

 مايستجد من موضوعات.

أصتر   

317 

 تاريخ التربية

ونظام التعليم 

 فى مصر

 مقدمة عن المقرر ومحتوياته وأهدافه-1

أهمية دراسة تاريخ التربية وطرق  -2

 دراسة تاريخ التربية.

 التربية في المجتمعات البدائية. -3

التربية في المجتمعات القديمة) الهند  -4

 والصين(.

في المجتمعات القديمة) مصر التربية  -5

 الفرعونية(.

التربية في المجتمعات القديمة)  -6

 مقدمة عن المقرر ومحتوياته وأهدافه-1

 خ التربية وطرق دراسة تاريخ التربية.أهمية دراسة تاري -2

 التربية في المجتمعات البدائية. -3

 التربية في المجتمعات القديمة) الهند والصين(. -4

 التربية في المجتمعات القديمة) مصر الفرعونية(. -5

 التربية في المجتمعات القديمة) اليونان(. -6

 التربية في المجتمعات القديمة) الرومان(. -7

 التربية في العصور الوسطي المسيحية. -8

 التربية في العصور الوسطي اإلسالمية.-9
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 اليونان(.

التربية في المجتمعات القديمة)  -7

 الرومان(.

التربية في العصور الوسطي  -8

 المسيحية.

 التربية في العصور الوسطي اإلسالمية.-9

 

 بعض المفكرين من العصور الوسطي اإلسالمية. -10

 اتجاهات التربية في العصر الحديث. -11

 احد مفكري العصر الحديث. -12
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نماذج وتنفيذ  321ق م 

المالبس 

المنزلية 

والمفروشات 

2 

 المالبس عنوان لشخصية الفرد. .1

األساسى )الباترون( النموذج  .2

وأنواع النماذج وطرق الحصول 

عليها والخطوات االساسية لعملية 

 القص.

كيفية أخذ المقاسات بالطريقة  .3

الصحيحة لرسم النموذج 

 األساسى.

 

 المالبس عنوان لشخصية الفرد. -1

النموذج األساسى )الباترون( وأنواع النماذج وطرق  -2

 القص.الحصول عليها والخطوات االساسية لعملية 

كيفية أخذ المقاسات بالطريقة الصحيحة لرسم  -3

 النموذج األساسى.

 وظائف الملبس وأسباب ارتدائه. -4

أساسيات الموضة إرساء بعض القواعد واألسس فى  -5

 االختيار لمواجهة تيارات الموضة.

 التسوق الواعى والدعايا واإلعالنات. -6

 دراسة العالقة بين تكوين الجسم والتصميم المناسب. -7

ألسس التى يجب مراعاتها عند اختيار التصميم أهم ا -8

 لتالفى ظهور عيوب الجسم.

أهم االقمشة الطبيعية والصناعية المستخدمة فى  -9

المالبس المنزلية ومميزات كالً منها من حيث الراحة 

 والعناية بها.

 المالبس الداخلية وأنواعها. -10

 أنواع الستائر وكيفية اختيارها. -11

الغسيل وإزالة  العناية بالمفروشات من حيث -12

 البقع والكى.

 مايستجد من موضوعات. - -13

مجلس 

القسم 

 بتاريخ

 

 

مجلس 

 الكلية

بتاريخ 

22/8/

2016 

وسائل تعليم  322ق م   

)فى 

مقدمة عن المقرر, ومناقشة محتواه,  -

أهدافه. مفهوم تكنولوجيا التعليم ونشأتها 

مقدمة عن المقرر, ومناقشة محتواه, أهدافه. مفهوم  -1

 تكنولوجيا التعليم ونشأتها وتطورها التاريخي.
مجلس 

القسم 
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تاريخ 

 االعتماد 

 وتطورها التاريخي. التخصص(

التعليم دواعي االهتمام بتكنولوجيا  -2

 ووظائفها.

تصنيف مصادر التعلم حسب الحواس,  -3

المستفيد, الدور, الهدف, طرق اإلنتاج, 

 الخبرة, الغرض وطرق العرض.

 

 دواعي االهتمام بتكنولوجيا التعليم ووظائفها. -2

تصنيف مصادر التعلم حسب الحواس, المستفيد, الدور,  -3

 الهدف, طرق اإلنتاج, الخبرة, الغرض وطرق العرض.

مفهوم االتصال التعليمي  -االتصال التعليمي:  -4

 عناصر عملية االتصال التعليمي .  -وخصائصه. 

-صور وأنماط االتصال التعليمي والعوامل المؤثرة فيه.  -5

 عملية االتصال داخل البيئات التعليمية.معوقات نجاح 

مفهومه النظم  -مدخل النظم والتصميم المنهجي للتعليم:  -6

 وخصائصها المشتركة. 

عالقة مدخل النظم -مكونات المنظومة التعليمية وأنواعها.  -7

 بتصميم التعليم.

األسس التربوية لتصميم واختيار واستخدام المصادر  -8

 التعليمية.

النفسية لتصميم واختيار واستخدام المصادر األسس  -9

 التعليمية.

مفهوم العرض الضوئي.  -أساسيات العروض الضوئية:  -10

 -مميزات العرض الضوئي.  -أساسيات العرض الضوئي.  -

 ظاهرة تشوه الصورة.

 -مفهوم الكمبيوتر وحداثة مكوناته.  -الكمبيوتر والتعليم:  -11

 أنواع البرمجيات 

االنترنت -البرمجيات في العملية التعليمية توظيف  -12

 مفهوم االنترنت ونشأته.  -والتعليم: 

 بتاريخ
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 االعتماد 

استخدامات االنترنت في  -أنواع الشبكات ومكوناتها.  -13

 التعليم.

 مايستجد من موضوعات. -14

التنمية  323ق م   

االقتصادية 

واالجتماعية 

للموارد 

 البشرية

 مقدمة في ماهية التنمية االجتماعية. -1

ماهية التنمية االجتماعية للموارد  -2

األهداف العامة للتنمية  -البشرية 

 االجتماعية للموارد البشرية.

 

 مقدمة في ماهية التنمية االجتماعية. -1

األهداف  -ماهية التنمية االجتماعية للموارد البشرية  -2

 للتنمية االجتماعية للموارد البشرية.العامة 

تكوين األسر  -المجتمع و تقسيم المجتمعات واألسر -3

 والمجتمع والهرم الطبقي للمجتمع.

أنواع الزواج) عقائدي وغير  -الزواج وتكوين األسرة -4

 وظائف الزواج وتأثيره في تنمية الموارد البشرية. -عقائدي(

مفهوم المشكلة  –األزمة إدارة األزمات األسرية )مفهوم  -5

 –أبعاد األزمة  –خصائص األزمة  –مفهوم الكارثة(  –

 مراحل تطور األزمة. –أسباب األزمات 

إدارة  –تصنيف األزمات  –مراحل تطور األزمة  -6

مبادئ إدارة  –مفهوم إدارة األزمات  –األزمات األسرية 

 مراحل إدارة األزمات –األزمات 

األساسية للتنمية اإلجتماعية للموارد بعض المهارات -7

 البشرية.

وظائف  –أنواع القيادة  –أوال: مهارة القيادة. )تعريف القيادة 

 –واجبات القائد فى المؤسسات والمنظمات  –القيادة 

 المهارات الواجب توافرها فى القائد(

تابع: بعض المهارات األساسية للتنمية اإلجتماعية للموارد -8
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 البشرية.

 –نيا:مهارة القدرة على إتخاذ القرار )مفهوم وطبيعة القرار ثا

 –القرار الفعال  –مقومات القرار اإلدارى  -أنواع القرارات

 –عملية اتخاذ القرار  –عوامل تساعد على إتخاذ قرار فعال 

 المصاعب والمعوقات التى تواجه عملية إتخاذ القرار(

اإلجتماعية  ثالثا:بعض المهارات األساسية للتنمية- -9

 للموارد البشرية.

ديناميكية عملية  –مهارات اإلتصال )تعريف اإلتصال 

معوقات  –أهمية اإلتصال  –أساليب اإلتصال  –اإلتصال 

 كيف يمكن زيادة فاعلية اإلتصال  –اإلتصال 

منهج إدارة المشروعات الصغيرة كأساس للتنمية  -10

 ت الصغيرةمفهوم المشروعا-اإلجتماعية الموارد البشرية

أهمية المشروعات الصغيرة ) األهمية اإلقتصادية  -

األهمية اإلجتماعية للمشروعات  -للمشروعات الصغيرة

 الصغيرة(

منهج إدارة المشروعات الصغيرة كأساس لتنمية  -11

خصائص ومميزات  -اإلجتماعية الموارد البشرية

متطلبات  -أنواع المشروعات الصغير -المشروعات الصغيرة

 معوقات تواجه المشروعات الصغيرة -اء مشروع صغيرإنش

 مايستجد من موضوعات. -12

 

مجلس نبذة عن تاريخ العالقة بين الحشرات -مقدمة عن المقرر  -1نبذة عن تاريخ -مقدمة عن المقرر  -1 آفات منزلية 324ق م   
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تاريخ 
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 -العالقة بين الحشرات وصحة االنسان 

عالقة -تقسيم الحشرات المنزلية 

المنزلية بصحة االنسان الحشرات 

 وحيواناته وطيوره

-انواعها  -الصراصير المنزلية  -2

االضرار التى تسببها  -عاداتها الغذائية 

 مكافحتها –لالنسان 

 -الصفات العامة والعادات  - -البق -3

عالقة البق بنقل  -تاريخ الحياة  -انواعه 

 االمراض

المشاكل -اشكال قمل االنسان  -القمل  -4

االهمية  -ة العامة لقمل االنسانالصحي

طرق  -الصحية النواع القمل المختلفة

مكافحة  -االختالف بين االنواع -االنتشار 

 انواع القمل المختلفة

 

عالقة الحشرات -تقسيم الحشرات المنزلية  -وصحة االنسان 

 وحيواناته وطيورهالمنزلية بصحة االنسان 

 -عاداتها الغذائية -انواعها  -الصراصير المنزلية  -2

 مكافحتها –االضرار التى تسببها لالنسان 

تاريخ الحياة  -انواعه  -الصفات العامة والعادات  - -البق -3

 عالقة البق بنقل االمراض -

المشاكل الصحية العامة لقمل -اشكال قمل االنسان  -القمل  -4

طرق  -االهمية الصحية النواع القمل المختلفة -االنسان

مكافحة انواع القمل  -االختالف بين االنواع -االنتشار 

 المختلفة

 -الذباب االسود  -مجموعات رتبة ثنائية االجنحة  -5

البعوض الحقيقى --الهاموش غير الواخذ  -الهاموش الواخذ

 -انواعة امان تواجدة البعوض كحامل وناقل المراض هامة 

 اختبار على ماسبق  -مكافحة البعوض 

 -الذباب المنزلى -تابع مجموعات رتبة ثنائية االجنحة -6

عالقتة  -التغذية  -اماكن التواجد  -تاريخ حياة الذباب المنزلى

 مكافحة الذباب -بنقل االمراض 

اهمية البراغيث واماكن وجودها وعاداتها فى  -البراغيث -7

 مكافحة البراغيث -مراض دورها فى نقل اال -التغذية

 الحشرات المنزلية التى تصيب المواد المخزونة-8

 النملة المنزلية الحمراء -النمل النجار  -النمل االبيض -9

الحشرات  -الحشرات التى تفسد المالبس والمفروشات -10

القسم 

 بتاريخ
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 التى تفسد المنتجات الحيوانية

 الزواحف والقوارض-11

 مايستجد من موضوعات. -12

)مناهج و  325ق م   

طرق تدريس 

 التخصص(

مفهوم التدريس والفرق بين التدريس  1

والتدريب والتعليم والتعلم, التدريس 

 فن أم موهبة أم علم.

أدوار كل من المعلم والمتعلم في  2

 العملية التعليمية

بعض أساليب التدريس )المحاضرة(  3

. 

 أساليب التدريس )المناقشة( .بعض  4

بعض أساليب التدريس )العصف  5

 الذهني( .

بعض أساليب التدريس)البيان العملي  6

 والممارسة والتدريب( .

 

مفهوم التدريس والفرق بين التدريس والتدريب والتعليم  -1

 والتعلم, التدريس فن أم موهبة أم علم.

 أدوار كل من المعلم والمتعلم في العملية التعليمية -2

 بعض أساليب التدريس )المحاضرة( . -3

 بعض أساليب التدريس )المناقشة( . -4

 بعض أساليب التدريس )العصف الذهني( . -5

بعض أساليب التدريس)البيان العملي والممارسة  -6

 والتدريب( .

 عيوب ومميزات طرق وأساليب التدريس . -7

 العوامل المؤثرة في عملية التدريس. -8

 اتجاهات حديثة في طرق التدريس. -9

 لتخطيط للتدريس.ا -10

مفهوم المنهج القديم والحديث واثر كل منهما على  -11

 العملية التعليمية 

أسس بناء المنهج المدرسي: األساس النفسي, األساس  -12

 الفكري, األساس االجتماعي.

 العوامل المؤثرة على بناء المناهج الدراسية. -13

مكونات المنهج المدرسي ) األهداف وأهمية هذا  -14

 غيره من المكونات.المكون وعالقته ب
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 االعتماد 

تابع مكونات المنهج المدرسي )المحتوى( وأهمية كل  -15

 من هذه المكونات وعالقة كل منهما باألخر .

تابع مكونات المنهج المدرسي )طرق التدريس  -16

والوسائل التعليمية( وأهمية كل من هذه المكونات 

 وعالقة كل منهما باألخر .

لتقويم( تابع مكونات المنهج المدرسي )واألنشطة وا -17

 وأهمية كل من هذه المكونات وعالقة كل منهما باألخر .

التنظيمات القديمة للمنهج: منهج المواد الدراسية  -18

المنفصلة, منهج المجاالت الواسعة, منهج المواد 

 المترابطة.

أهم تنظيمات المناهج ) خصائص ومزايا وعيوب كل  -19

يذ من التنظيمات التالية وبيان دور كل من المعلم والتلم

 فيه

التنظيمات حديثة للمنهج: )منهج النشاط, منهج  -20

المشروع, منهج الموديوالت المنهج المحوري, منهج 

 الوحدات(

 مايستجد من موضوعات. -21

ط ف   

326 

فسيولوجى 

 إنسان

دورة -الجهاز التنفسى: التركيب -1

 إضطرابات التنفس-التنفس

-المعدة-الجهاز الهضمى: الفم -2

 السمنة-األمعاء

الجهاز العصبى: الجهاز العصبى  -3

 السيتوبالزم-النواه-الخلية: جدار الخلية -1

-خاليا الدم الحمراء-خاليا الدم البيضاء-الدم: البالزما -2

 الصفائح الدموية

إضطرابات -دورة التنفس-الجهاز التنفسى: التركيب -3

 التنفس
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 بتاريخ
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 المركزى و الطرفى

 التبول-الجهاز البولى: التركيب -4

جهاز الغدد الصماء: الغدة  -5

-النخامية-الجاردرقية-الدرقية

 الغددالتناسلية-الكظرية

ضغط -الجهاز الدورى: التركيب -6

 أصوات القلب-الدورة الدموية-الدم

 

 السمنة-األمعاء-المعدة-الجهاز الهضمى: الفم -4

الجهاز العصبى: الجهاز العصبى المركزى و  -5

 طرفىال

 التبول-الجهاز البولى: التركيب -6

-الجاردرقية-جهاز الغدد الصماء: الغدة الدرقية -7

 الغددالتناسلية-الكظرية-النخامية

-الدورة الدموية-ضغط الدم-الجهاز الدورى: التركيب -8

 أصوات القلب

 مايستجد من موضوعات. -9
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 الكلية

بتاريخ 

22/8/

2016 

نفس  علم 327نفث   

تعليمى 

)نظريات 

 تعلم(

 نظريات التعلم السلوكي -1

 نماذج التعلم السلوكي -2

 نماذج التعلم المعرفى -3

 نماذج التعلم المعرفى -4

 االنتقادات -- االستخدامات -5

 التطبيقات التربوية -6

 

 مقدمة عن المقرر ومحتواه وأهدافه -1

 التعلم مفهومه وشروطه-2

 التعلم مفهومه وشروطه-3

 التعلمتحسين عملية -4

 العوامل المؤثرة على تحسين عملية التعلم-5

 منحنيات التعلم-6

 نظريات التعلم السلوكي -7

 نماذج التعلم السلوكي -8

 نماذج التعلم المعرفى -9

 نماذج التعلم المعرفى -10

 االنتقادات -- االستخدامات -11

 التطبيقات التربوية -12

 مايستجد من موضوعات. -13
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تاريخ 

 االعتماد 

 

 

التدريب    

 الميداني

أهداف عملية التدريب وأهداف المادة  -1

 التعليمية.

ظروف عملية التدريب شرح عن  -2

المؤسسة وظروف العمل , والتجهيزات 

واألقسام الموجودة فيها , ومجموع 

األعمال / الخدمات التي تقدمها المؤسسة 

 التعليمية . 

فيها  تصميم مصادر التعلم التي يشارك -3

 خالل فترة التدريب وكذلك المحنوي .

النتائج التي استخلصها الطالب خالل  -4

 فترة التدريب في المؤسسة التعليمية .

ذكر اقتراحات أو توصيات يري  -5

الطالب أن من شأنها التعديل والتطوير في 

عملية التدريب بما يتالئم مع تحقيق 

 األهداف المتوخأة من عملية التدريب 

 تقييم الطالب لعملية التدريب كاملة . -6

 مايستجد من موضوعات. -7

 

 

 

 أهداف عملية التدريب وأهداف المادة التعليمية. -1

ظروف عملية التدريب شرح عن المؤسسة وظروف  -2

العمل , والتجهيزات واألقسام الموجودة فيها , ومجموع 

 األعمال / الخدمات التي تقدمها المؤسسة التعليمية . 

تصميم مصادر التعلم التي يشارك فيها خالل فترة  -3

 التدريب وكذلك المحنوي .

النتائج التي استخلصها الطالب خالل فترة التدريب في  -4

 المؤسسة التعليمية .

ذكر اقتراحات أو توصيات يري الطالب أن من شأنها  -5

التعديل والتطوير في عملية التدريب بما يتالئم مع تحقيق 

 توخأة من عملية التدريب األهداف الم

 تقييم الطالب لعملية التدريب كاملة . -6

 مايستجد من موضوعات. -7
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نماذج وتنفيذ  411ق م 

المالبس 

 1الخارجية 

تطور المالبس عبر  –تعريف الملبس  -1

 العصور.

ودوافع الفرد  -أهمية المالبس للفرد  -2

 الرتداء المالبس.

اتجاهات األفراد نحو المالبس  -3

 المختلفة.

مكمالت المالبس وتأثيرها على  -4

 الملبس.

 

 تطور المالبس عبر العصور. –تعريف الملبس  -1

 ودوافع الفرد الرتداء المالبس. -أهمية المالبس للفرد  -2

 لمالبس المختلفة.اتجاهات األفراد نحو ا -3

 مكمالت المالبس وتأثيرها على الملبس. -4

 دراسة تنوع المالبس الخارجية وأوقات ارتدائها. -5

 التعرف على قواعد العناية الشخصية. -6

 دراسة الموضة قديما وحديثا. -7

 تسويق المالبس وعالقته بتصميم األزياء. -8

, إزالة البقع العناية بالمالبس الخارجية من حيث ) الغسيل -9

.) 

األسس التي يجب مراعاتها عند اختيار التصميم لتالفي  -10

 ظهور عيوب الجسم.

 دراسة العالقة بين تكوين الجسم والتصميم المناسب. -11

بعض األفكار التي تساعد على ظهور بدائل كثيرة عند  -12

 ارتداء المالبس.

اعة اهم األلياف الطبيعية والصناعية المستخدمة لصن -13

 الجاكيت الحريمي, البلوزة.

   معايير الحياكة لعمل الجاكيت الحريمي. -14

 مايستجد من موضوعات. -15

مجلس 
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 بتاريخ
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التعريف بالمقرر : المحاليل: أنواعها  -1 حفظ األطعمة 412ق م   

أهمية  –)السكرية والملحية وغيرها( 

التعريف بالمقرر : المحاليل: أنواعها )السكرية والملحية  -1

 -أهمية قياس تركيز المحاليل -اليلأهمية المح –وغيرها( 
مجلس 

القسم 
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 -أهمية قياس تركيز المحاليل -المحاليل

 األساس العلمي لقياس تركيز المحاليل

شرح تفصيلي لطرق قياس تركيز المحاليل 

وبعض المسائل والتطبيقات على المحاليل 

 وتحضيرها بطريقة مربع بيرسون.

نكهة  –الجودة في األغذية صفات  -2

تأثير الحرارة على األطعمة  –الغذاء 

 -وتعريف الفساد وعوامل الفساد المختلفة

أمثلة لبعض الكائنات الحية الدقيقة المسببة 

أمثلة لبعض الكائنات الحية  –لفساد األغذية

الدقيقة المفيدة والنافعة في مجال 

الصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات 

 ةالهام

عوامل الفساد الكيماوية ) عوامل غير  -3

تقسيم المواد الغذائية  -حيوية( مع الشرح. 

أو الخامات الزراعية التي تدخل في 

التصنيع الغذائي إلى ثالث مجموعات 

رئيسية من حيث صالحيتها وقابليتها للبقاء 

بدون تلف مع عدم استعمال أي طريقة من 

 طرق الحفظ المختلفة.

تأثير  -بريد: ) طرق التبريدالحفظ بالت -4

أمثلة  -التبريد على درجة جودة األطعمة

 األساس العلمي لقياس تركيز المحاليل

شرح تفصيلي لطرق قياس تركيز المحاليل وبعض المسائل 

 والتطبيقات على المحاليل وتحضيرها بطريقة مربع بيرسون.

تأثير الحرارة  –نكهة الغذاء  –صفات الجودة في األغذية  -2

أمثلة  -مل الفساد المختلفةعلى األطعمة وتعريف الفساد وعوا

أمثلة  –لبعض الكائنات الحية الدقيقة المسببة لفساد األغذية

لبعض الكائنات الحية الدقيقة المفيدة والنافعة في مجال 

 الصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات الهامة

عوامل الفساد الكيماوية ) عوامل غير حيوية( مع الشرح.  -3

ية أو الخامات الزراعية التي تدخل في تقسيم المواد الغذائ -

التصنيع الغذائي إلى ثالث مجموعات رئيسية من حيث 

صالحيتها وقابليتها للبقاء بدون تلف مع عدم استعمال أي 

 طريقة من طرق الحفظ المختلفة.

تأثير التبريد على درجة  -الحفظ بالتبريد: ) طرق التبريد -4

تلف  -لمحفوظة بالتبريدأمثلة لبعض األغذية ا -جودة األطعمة

 األطعمة المبردة(

طرق التجميد  -الحفظ بالتجميد: ) درجة تجميد األغذية -5

تأثير التجميد على األحياء  –المختلفة ( السريع / البطئ 

مميزات التجميد  –الدقيقة واألنزيمات والتفاعالت الكيماوية 

زينها السريع عند مقارنته بالتجميد البطئ والتغييرات أثناء تخ

أمثلة  -على حالة مجمدة وأثناء تسييحها أو انصهارها . 

 -الطازجة( –لبعض األغذية التي تحفظ بالتجميد ) المطهبة 

 بتاريخ
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تلف  -لبعض األغذية المحفوظة بالتبريد

 األطعمة المبردة(

الحفظ بالتجميد: ) درجة تجميد  -5

طرق التجميد المختلفة ( السريع /  -األغذية

تأثير التجميد على األحياء الدقيقة  –البطئ 

 –كيماوية واألنزيمات والتفاعالت ال

مميزات التجميد السريع عند مقارنته 

بالتجميد البطئ والتغييرات أثناء تخزينها 

على حالة مجمدة وأثناء تسييحها أو 

أمثلة لبعض األغذية التي  -انصهارها . 

 -الطازجة( –تحفظ بالتجميد ) المطهبة 

التغيرات التي تطرأ على األغذية أثناء 

 تجميدها

)  freeze- dryingالحفظ بالتجفيد  -6

صفات الجودة في المادة  -األساس العلمي 

الغذائية المحفوظة بالتجفيد ومقارنتها 

 -بصفات الجودة للمادة المحفوظة بالتجفيف

أمثلة لبعض األغذية التي يتم حفظها 

 بالتجفيد وطريقة تجفيدها.

: نبذة  canningحفظ األغذية بالتعليب  -7

 -مميزات التعليب -مختصرة عن التعليب

وتأثيره على صفات  -عيوب التعليب

 التغيرات التي تطرأ على األغذية أثناء تجميدها

 -) األساس العلمي  freeze- dryingالحفظ بالتجفيد  -6

ومقارنتها  صفات الجودة في المادة الغذائية المحفوظة بالتجفيد

أمثلة لبعض  -بصفات الجودة للمادة المحفوظة بالتجفيف

 األغذية التي يتم حفظها بالتجفيد وطريقة تجفيدها.

: نبذة مختصرة عن  canningحفظ األغذية بالتعليب  -7

وتأثيره على  -عيوب التعليب -مميزات التعليب -التعليب

أن والمميزات التي يجب  -أنواع العبوات -صفات الجودة

اختبار اعمال سنة فيما سبق  -خطوات التعليب  -تميز بها

 دراسة.

: نبذة مختصرة عن  canningحفظ األغذية بالتعليب  -8

وتأثيره على  -عيوب التعليب -مميزات التعليب -التعليب

والمميزات التي يجب أن  -أنواع العبوات -صفات الجودة

يما سبق اختبار اعمال سنة ف -خطوات التعليب  -تميز بها

 دراسة.

 -عيوب التجفيف –الحفظ بالتجفيف: ) مزايا التجفيف  -9

 -طرق التجفيف وتأثيرها على صفات الجودة لألغذية المجففة

أنواع  –مميزات التجفيف الصناعي عن الشمسي أو الطبيعي 

باإلضافة إلى التجفيف باستخدام الطاقة  -المجففات مع الشرح

 -microهى موجات الـالناتجة عن الموجات القصيرة و

wave  الميكروويف أمثلة لبعض األغذية التي تحفظ

مظاهر الفساد التي قد تحدث لألغذية المجففة  –بالتجفيف 
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والمميزات التي  -أنواع العبوات -الجودة

 -خطوات التعليب  -يجب أن تميز بها

 اختبار اعمال سنة فيما سبق دراسة.

 

 وكيفية المحافظة عليها من الفساد.

حفظ األغذية باإلشعاع وهو ما يسمى بالتعقيم على  -10

البارد وهو مازال تحت التجربة ومقارنته بالتعقيم الغذائي 

توضيح  -الحرارة أو المعاملة الحرارية في صناعة التعليب. ب

الفرق بين التلوث االشعاعى لألغذية وبين معاملة الغذاء 

تقييم للطالبات  -مراجعة عامة.  -باإلشعاع لغرض الحفظ

 بعمل امتحان تحريري وشفهي

 مايستجد من موضوعات. -11

اقتصاديات  413ق م   

المالبس 

 والنسيج

مناقشة مقدمة عن المقرر :  .1

محتواه ـ أهدافه ـ تطوره ـ 

 مكوناته.

دراسة مدى تأثير التطور  .2

الحضاري والصناعي على 

نشأة الحضارة  -المالبس 

مالبس اإلنسان  -وتطورها 

  -البدائي 

 

مناقشة محتواه ـ أهدافه ـ تطوره مقدمة عن المقرر :  -1

 مكوناته.ـ 

دراسة مدى تأثير التطور الحضاري والصناعي على  -2

مالبس اإلنسان  -نشأة الحضارة وتطورها  -المالبس 

  -البدائي 

المالبس والزينة  -التربية الملبسية والتذوق الملبسى  -3

 مفهوم التربية الملبسية. -وفتاة اإلسالم 

الوعي الشخصي وعالقته  -الشخصية والملبس  -4

التعبير للشخصية عن  -الشخصية  تعريف -بالملبس 

 طريق الملبس.

الشخصية  -التأثير النفسي واالجتماعي للمالبس  -5

تعليقات على مالبسك,  -الفردية والبحث عن الذات

 أنشطة مقترحة.

االتجاهات  -التعبير عن فرديتنا داخل إختيار مالبسنا  -6

مجلس 

القسم 

 بتاريخ

 

 

مجلس 

 الكلية

بتاريخ 

22/8/

2016 



الفرقة 

 الدراسية

 

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي

عنوان 

 المقرر

 

 الالئحةمحتوي 

 

 المحتوي بعد التحديث

 

تاريخ 

 االعتماد 

 المتعلقة بالشخصية.

معوقات  -الشعور وأثره على اختيار المالبس -7

 استخدام وسائط االتصال التعليمية وحلولها.

العامل  -العوامل المؤثرة والدوافع إلقتناء المالبس  -8

دوافع أقتناء  -العلمي, الجوى, التقاليد, طبيعة العمل 

 -دوافع أولية ـ دوافع عقلية وعاطفية -المالبس 

اختالف دوافع أقتناء الملبس في أولويتها بين شخص 

 وآخر.

تناسب المالبس مع حالة المرآة  - التخطيط للمالبس -9

العوامل الرئيسية  -االجتماعية ومظهرها الخارجي 

 عند أختيار المالبس التي يمكن تنفيذها بالمنزل.

مدى مالئمة البيئة مع اختيارك للمنسوجات  -10

التميز بين  -التميز بين المنسوجات -المناسبة 

الصعوبات التي تعترضك  -المنسوجات المخلوطة 

 فحص الملمس والمظهر . في حالة

األسس التي  -النموذج االساسى  -النماذج  -11

 ضبط مقاييس النموذج . -يبنى عليها النموذج 

أهمية المالبس  -األهمية التاريخية للمالبس -12

 األثر الفسيولوجي أللوان المالبس . -سيكولوجياً 

 أهمية المالبس في الحياة االجتماعية . -13

 . كيف يبنى المجتمع على األزياء -14

 مايستجد من موضوعات. - -15
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التريكو اآللى  414ق م   

 (1واليدوى)

 تاريح التريكو . .1

 أنواع ماكينات التريكو .  .2

والمصطلحات  التعارف .3

 المستخدمة فى مجال التريكو .

 

 تاريح التريكو . -1

 أنواع ماكينات التريكو .  -2

والمصطلحات المستخدمة فى مجال التريكو التعارف  -3

. 

وتشغيلها  80أجزاء ماكينة التريكو باساب ديوماتيك  -4

. 

 الغرز األساسية للتريكو اآللى . -5

االدوات والخيوط المستخدمة فى شغل التريكو  -6

 اليدوى .

 كيفية قراءة الباترون الخاص بالتريكو اليدوى . -7

 الغرز األساسية للتريكو اليدوى . -8

 نية لشغل الخرز وتطريز التريكو .الطرق الف -9

 طرق وصل اجزاء التريكو . -10

 تشغيل التريكو االلى . -11

 العناية بالمالبس التريكو . -12

 مايستجد من موضوعات. -13
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فن التعامل  416ق م   

 واألتيكيت

 –ماهية فن التعامل واإلتيكيت  .1

إتيكيت إعداد المائدة بالمفرش 

واإلرشادات الخاصة بفرش 

 -مواصفات مائدة الطعام –المائدة 

تجميل  –مواصفات حجرة الطعام 

بعض األفكار المبتكرة  –المائدة 

إتيكيت إعداد المائدة  –ماهية فن التعامل واإلتيكيت  -1

 –بالمفرش واإلرشادات الخاصة بفرش المائدة 

 –مواصفات حجرة الطعام  -مواصفات مائدة الطعام

بعض األفكار المبتكرة لتزيين المائدة  –تجميل المائدة 

 الفضية اإلرشادات الخاصة عند استعمالها.ترتيب  –

ترتيب األكواب على المائدة واإلرشادات الخاصة  -2

مجلس 

القسم 

 بتاريخ
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ترتيب الفضية  –لتزيين المائدة 

اإلرشادات الخاصة عند 

 استعمالها.

ئدة ترتيب األكواب على الما .2

 -واإلرشادات الخاصة بترتيبها

ترتيب األطباق واإلرشادات 

 -إعداد مائدة اإلفطار -الخاصة بها

إعداد مائدة  -إعداد مائدة غذاء

تقديم  –إعداد مائدة شاي  -عشاء . 

تقديم  -الشاي في حجرة المائدة 

تقديم  –الشاي في حجرة االستقبال 

 الشاي في الحديقة.

 –مائدة طرق تقديم الطعام على ال .3

يتم شرح سبع طرق للتقديم 

 ومميزات وعيوب كل منها.

 

 -ترتيب األطباق واإلرشادات الخاصة بها -بترتيبها

إعداد مائدة  -إعداد مائدة غذاء -إعداد مائدة اإلفطار

تقديم الشاي في حجرة  –إعداد مائدة شاي  -عشاء . 

تقديم  –ة االستقبال تقديم الشاي في حجر -المائدة 

 الشاي في الحديقة.

يتم شرح سبع  –طرق تقديم الطعام على المائدة  -3

 طرق للتقديم ومميزات وعيوب كل منها.

إيتيكيت تناول الطعام ) منها إتيكيت الجلوس على  -4

 -إتيكيت طريقة الجلسة -إتيكيت وضع الفوط -المائدة

 -لإتيكيت الحديث على المائدة( متى تبدأ تناول األك

 إتيكيت كيف تأكل  –إتيكيت استعمال الفضية 

بعض المواقف المحرجة التي تتعرض لها أثناء تناول  -5

 –الطعام وكيفية التصرف بذوق تجاه هذه المواقف 

إتيكيت تجهيز  –إتيكيت الضيافة )آداب الضيافة( 

إتيكيت  -غرفة الصالون إتيكيت أسلوب الدعوة

 االستعداد الستقبال الضيوف.

إتيكيت الزيارات  –المعاملة ) آداب المعاملة( إتيكيت  -6

)مقدمة( النقاط التي يجب أن تراعى في إتيكيت أو 

 آداب الزيارة. 

الحفالت أو االجتماعات ) مميزاتها ومساؤها ( كيفية  -7

إتيكيت الزيارات في  –التعارف في االجتماعات 

زيارة  -المناسبات الخاصة مثل ) زيارة المريض

 الكلية

بتاريخ 

22/8/
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 المحتوي بعد التحديث

 

تاريخ 

 االعتماد 

 تهنئة(زيارة ال -العزاء

إتيكيت الحديث بالنسبة للمرأة ومنها ) إتيكيت صوت  -8

 -إتيكيت طريقة الحديث -إتيكيت لغة الحديث -المرأة

 إتيكيت الحديث التليفوني( .

إتيكيت  -إتيكيت التحية والقواعد التي يجب أن تتبع  -9

إتيكيت معاملة األصدقاء وما  -المصافحة وقواعدها

إتيكيت  –ران إتيكيت معاملة الجي -يجب مراعاته

 معاملة الجيران الجدد.

إتيكيت معاملة  –إتيكيت معاملة األطفال  -10

والنصائح التي  -إتيكيت معاملة الزوجات -األزواج

إتيكيت  -تقدم للزوج وللزوجة من خبراء اإلتيكيت

إتيكيت تقديم الهدية والقواعد التي تتبع  -إختيار الهدية

 عند التقديم

يكيت في مقر اإلت -إتيكيت ما بعد الحمام -11

إتيكيت أناقة وذوق وملبس  -العمل وقواعده للجنسين

إتيكيت اختيار  -إتيكيت اختيار مالبس الرجل -المرأة

 النظارة.

 -إتيكيت اختيار وارتداء الجوارب والحذاء -12

إتيكيت التزيين للزوج وفى المناسبات والقواعد التي 

إتيكيت اختيار العطر  –إتيكيت العناية بالشعر  -تتبع

إتيكيت  -إتيكيت الجلوس والحركة -التعطر للزوجو

من يتقدم من والقواعد واآلداب التي تتبع عند خروج 
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تاريخ 

 االعتماد 

 الزوج والزوجة.

إتيكيت اختيار الزى المناسب للصباح  -13

والمساء في الشتاء والصيف وفى األوقات العادية 

إتيكيت  –إتيكيت ركوب السيارة  -والمناسبات

 -زيارة لعيادة الطبيبإتيكيت ال -الجلوس في السيارة 

 إتيكيت السير في الطريق.

 مايستجد من موضوعات. -14

ثقافة  417ق م   

 اقتصادية

التنمية الزراعية في مصر: ركائز  .1

آليات تحقيق  -التنمية المتواصلة 

 التنمية المتواصلة .

 

التنمية المتواصلة التنمية الزراعية في مصر: ركائز  -1

 آليات تحقيق التنمية المتواصلة . -

التنمية الزراعية في ظل التحرر االقتصادي: التنمية  -2

أهداف التنمية  -الزراعية والتحرر االقتصادي 

 الزراعية .

التنمية الزراعية في ظل التحرر االقتصادي : برنامج  -3

أهداف  برنامج  -اإلصالح االقتصادي في مصر 

 قتصادي في مصر..اإلصالح اال

التنمية الزراعية في ظل التحرر االقتصادي:  -4

 -مبررات البنك الدولي لإلصالح االقتصادي 

 اإلصالح االقتصادي في قطاع الزراعة .

 -التنمية الزراعية في ظل العولمة: مفهوم العولمة  -5

 مبدأ الشفافية .

التنمية الزراعية في ظل العولمة: مبدأ التخفيضات  -6

 مبدأ المفاوضات التجارية . -الجمركية 

مجلس 

القسم 

 بتاريخ
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تاريخ 

 االعتماد 

التنمية الزراعية في مصر في ظل التحرر  -7

االقتصادي والعولمة:     الدراسات والبحوث المتعلقة 

 بالتنمية في مصر

التنمية الزراعية في مصر في ظل التحرر  -8

االقتصادي والعولمة: الدراسات والبحوث المتعلقة 

 بالتنمية في مصر في ظل التحرر االقتصادي .

 الخدمات التسويقية. –ظائف التسويقية: أهدافها الو -9

أنواعها ,  –األسواق والوسطاء: األسواق  -10

 أنواعها . –الوسطاء 

هيئة دستور األغذية والهيئات التابعة : تاريخ  -11

تأسيس هيئة دستور األغذية  المبادئ العامة لدستور 

 األغذية.

 مايستجد من موضوعات. -12

الصحة  417صن   

نفسية وعلم 

النفس 

 إجتماعي

تعريف علم الصحة النفسية وعلم  .1

 النفس اإلجتماعي.

 مؤشرات الصحة النفسية. .2

 نظريات الصحة النفسية. .3

 

 تعريف علم الصحة النفسية وعلم النفس اإلجتماعي. -1

 مؤشرات الصحة النفسية. -2

 نظريات الصحة النفسية. -3

 والمرض العقلي.المرض النفسي  -4

 التفاعل اإلجتماعي. -5

 مهارات الشخصية القيادية. -6

 مشكلة الشائعات. -7

 مايستجد من موضوعات. -8

مجلس 

القسم 

 بتاريخ

 

 

مجلس 

 الكلية

بتاريخ 

22/8/
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التقنين  421ق م 

 الغذائى

خواص وصفات الجودة للمادة الغذائية -1

الرقابية والتي من خالل القوانين واألجهزة 

تحافظ علي صحة المستهلك .الغرض من 

القوانين والتشريعات الغذائية .الرقابة علي 

 األغذية وحقوق المستهلك .

مواصفات األغذية غير الصالحة -2

مواصفات األغذية  -لإلستخدام األدمي .

مواصفات األغذية  -الفاسدة أو التالفة . 

ية أهداف الرقابة علي األغذ -المغشوشة . 

. 

 

خواص وصفات الجودة للمادة الغذائية من خالل القوانين -1

واألجهزة الرقابية والتي تحافظ علي صحة المستهلك 

.الغرض من القوانين والتشريعات الغذائية .الرقابة علي 

 األغذية وحقوق المستهلك .

 -مواصفات األغذية غير الصالحة لإلستخدام األدمي .-2

مواصفات األغذية  -أو التالفة .  مواصفات األغذية الفاسدة

 أهداف الرقابة علي األغذية . -المغشوشة . 

البنية االساسية للرقابة علي األغذية وهي التشريعات -3

الغذائية ومنها : القسم التشريعي . خدمات التحليل . خدمات 

 التفتيش.خدمات اإلدارة والتنفيذ .

دور الهيئات الدولية في قانون الرقابة علي األغذية  -4

وحماية المستهلك .الخدمات المكلمة والمدعمة للرقابة علي 

األغذية وفيها : دور المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في 

دور المؤسسات  -توعية وتثقيف المستهلك وتعريفه بحقوق .

لحماية دور المنظمات األهلية  -الصناعية والتجارية .

 المستهلك 

 حقوق المستهلك وحماية مصالحه .-5

بعض الهيئات العالمية التي وضعت المواصفات القياسية -6

 لألغذية .

بعض الوزارات في مصر التي تشارك في التشريعات -7

 وقوانين الرقابة علي األغذية 

مجلس 
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 بتاريخ
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تحديد اإلحتياجات الغذائية اليومية للبالغين االصحاء  -8

 WHOولية التي أخذتها منظمة ال حسب التوصيات الد

ً من قبل مجلس  FAOومنظمة ال  . والموصي بها أيضا

 البحث العلمي األمريكي .

ً )للجنس والسن  -9 تخطيط الوجبات للبالغين األصحاء تبعا

 والوزن وطبيعة العمل والحالة 

 مايستجد من موضوعات. -10

االستهالك  422ق م   

وتوزيع 

 األسعار

 مقدمة عن المقرر : .1

نظرية سلوك  –أنواع االستهالك  .2

 –العرض  –المستهلك الطلب 

 .هيكل األسواق 

 نظرية سلوك المستهلك :                 .3

أوال : الطريقة الكالسيكية للمنفعة  .4

. 

 ثانياً : منحنيات السواء . .5

 الثمن وأهميته . ثالثا : خط .6

 

 عن المقرر :مقدمة  -1

 –نظرية سلوك المستهلك الطلب  –أنواع االستهالك  -2

 .هيكل األسواق  –العرض 

 نظرية سلوك المستهلك :                 -3

 أوال : الطريقة الكالسيكية للمنفعة . -4

 ثانياً : منحنيات السواء . -5

 الثمن وأهميته . ثالثا : خط -6

        الكالسيكية نظرية المنفعة :                       -7

 لفروض األساسية لنظرية المنفعة الكالسيكية . -8

توازن المستهلك فى ضوء نظرية المنفعة  شروط -9

 الكالسيكية

 الطلب :                 -10

 العوامل المؤثرة على الطلب . -11

 أنواع الطلب . -12

 المؤثرة على الكمية المطلوب . العوامل -13

مجلس 

القسم 

 بتاريخ
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 مرونة الطلب :                   -14

 وأنواعها .معنى المرونة  -15

 أهم العوامل المؤثرة في مرونة .  -16

 دراسة مرونة الطلب . أهمية -17

 العرض :                -18

 تعريف العرض . -19

 مرونة العرض . -20

 المحددة لمرونة العرض . العوامل -21

 تحديد السعر :    -22

تأثير تغير العرض والطلب على سعر  -23

 التوازن في السوق 

 .  حماية المنتجين –حماية المستهلك  -24

 الطلب والعرض وتحديد الثمن :      -25

 مرونة الطلب . -26

 األنواع المختلفة لمرونة الطلب . -27

 مرونة الطلب الداخلية . -28

 هيكل األسواق وتوازن المنتج في السوق :         -29

 أوال : مفهوم السوق و هيكل األسواق. -30

 أ : مفهوم السوق . -31

 ب:هيكل السوق -32

    هيكل األسواق وتوازن المنتج في السوق :      -33

ً : توازن المنتج في سوق المنافسة  -34 ثانيا



الفرقة 

 الدراسية

 

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي

عنوان 

 المقرر

 

 الالئحةمحتوي 

 

 المحتوي بعد التحديث
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 وسوق االحتكار

 الرقابة علي األغذية وحقوق المستهلك :    -35

 حقوق المستهلك وحماية مصالحة . -36

نماذج لمنظمات المستهلكين في الدول  بعض -37

 النامية .

 هيئة دستور األغذية والهيئات التابعة : -38

 تاريخ تأسيس هيئة دستور األغذية  . -39

 العامة لدستور األغذية.المبادئ  -40

 مايستجد من موضوعات. -41

نماذج وتنفيذ  423ق م   

المالبس 

 2الخارجية 

األقمشة المناسبة لعمل الجونلة  .1

 الحريمي.

األطوال والتصميمات المختلفة  .2

 لعمل الجونالت.

أهمية البطانات وانواعها بالنسبة  .3

 الجونالت الحريمي.ألقمشة 

معايير الحياكة الجيدة المالئمة  .4

 للجونلة الحريمي.

 

 األقمشة المناسبة لعمل الجونلة الحريمي. -1

 األطوال والتصميمات المختلفة لعمل الجونالت. -2

أهمية البطانات وانواعها بالنسبة ألقمشة الجونالت  -3

 الحريمي.

 معايير الحياكة الجيدة المالئمة للجونلة الحريمي. -4

 اعة المالبس الجاهزة وتطور وسائل انتاجها.صن -5

أنواع مصانع المالبس الجاهزة فى جمهورية مصر  -6

 العربية.

 مراحل إعداد المالبس الجاهزة بالمصانع. -7

 تصميم المنتج الملبسي بالمصانع. -8

 إعداد األقمشة قبل عملية التشغيل. -9

 مرحلة التشغيل ) الحياكة (. -10

 مرحلة الفحص, الكي, التغليف. -11
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استخدام الكمبيوتر فى مصانع المالبس  -12

 الجاهزة.

 معايير الجودة للمالبس الجاهزة. -13

 تحليل العمل وتحديده بالمصانع. -14

 مايستجد من موضوعات. -15

 

التريكو اآللى  424ق م   

 (2) واليدوى

التعارف والمصطلحات  .1

 المستخدمة فى مجال التريكو

 االلى  .

الخامات المستخدمة فى اعداد  .2

 خيوط التريكو .

 انواع اقمشة التريكو . .3

ماكينة التريكو االلكترونية  .4

 واجزائها .

 تنفيذ بعض غرز التريكو االلى .5

 

التعارف والمصطلحات المستخدمة فى مجال التريكو  -1

 االلى  .

 الخامات المستخدمة فى اعداد خيوط التريكو . -2

 . انواع اقمشة التريكو -3

 ماكينة التريكو االلكترونية واجزائها . -4

 تنفيذ بعض غرز التريكو االلى -5

 طرق شغل اقمشة التريكو والخطوات المتبعة  . -6

 اوضاع االبر المختلفة فى شغل اقمشة التريكو  . -7

 الزخرفة البارزة والتحدير على التريكو  . -8

انواع وتخانات الخيوط المستخدمة فى التريكو  -9

 اليدوى .

 التنقيص فى التريكو اليدوى التزويد و -10

 تنفيذ بعض غرز التريكو اليدوى.  -11

التنويهات التى يجب االخذ بها عند شغل  -12

 التريكو اليدوى .

 مايستجد من موضوعات. -13
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تسويق  325ق م   

المنتجات 

 األسرية

 ماهية  علم التسويق. .1

التعريف بعلم التسويق وتسويق  .2

 المنتجات األسرية 

نشأة وتطور علم التسويق "  .3

التسويق قديما والتسويق 

 المعاصر"    

 

 ماهية  علم التسويق. -1

 التعريف بعلم التسويق وتسويق المنتجات األسرية  -2

نشأة وتطور علم التسويق " التسويق قديما والتسويق  -3

 المعاصر"    

 التخطيط التسويقي للمنتجات األسرية ودراسة السوق   -4

 نماذج التخطيط لتسويق المنتجات األسرية. -5

 عملية االتصال التسويقي    -6

 عناصر عملية االتصال التسويقي    -7

 اإلعالن  التسويقي    -8

 طرق الدعاية واإلعالن التسويقي للمنتجات األسرية   -9

 انتشار المستحدثات السلعية األسرية    -10

 عملية اتخاذ القرارات التسويقية  -11

 تابع عملية اتخاذ القرارات التسويقية -12

 عمليات ما بعد البيع    -13

دراسة بحثية في مجاالت االقتصاد المنزلي  -14

 التسويقية

 مايستجد من موضوعات - -15

مجلس 

القسم 

 بتاريخ

 

 

مجلس 

 الكلية

بتاريخ 

22/8/

2016 

التربية  426ترم   

المقارنة 

واإلدارة 

مقدمة عن المقرر ومحتواه - .1

 وأهدافه

 أهدافها  –تعريف التربية المقارنة  .2

 مقدمة عن المقرر ومحتواه وأهدافه- -1

 أهدافها  –تعريف التربية المقارنة  -2

 مجاالت البحث في التربية المقارنة  -3

مجلس 

القسم 

 بتاريخ



الفرقة 

 الدراسية

 

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي

عنوان 

 المقرر

 

 الالئحةمحتوي 

 

 المحتوي بعد التحديث

 

تاريخ 

 االعتماد 

مجاالت البحث في التربية  .3 التعليمية

 المقارنة 

صعوبات البحث فى التربية  .4

 المقارنة.

 مراحل تطور التربية المقارنة. .5

 

 صعوبات البحث فى التربية المقارنة. -4

 مراحل تطور التربية المقارنة. -5

 أهدافها. –مفهوم اإلدارة العامة  -6

 نظريات اإلدارة. -7

 مفهوم اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية. -8

 الفرق بين اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية. -9

 إدارة الفصل. -10

 د من موضوعات.مايستج - -11

 

 

مجلس 

 الكلية

بتاريخ 

22/8/

2016 

علم النفس  427 نفث  

 التربوى

مقدمة عن المقرر ومحتواه  .1

 وأهدافه

 مفهوم الفروق الفردية  .2

 تعريف الفروق الفردية .3

 قوانين الفروق الفردية .4

 مظاهر الفروق الفردية .5

 مجاالت الفروق الفردية . .6

األسس العامة للتغلب على الفروق  .7

 الفردية 

 أساليب مواجهة الفروق الفرديةا .8

 

 مقدمة عن المقرر ومحتواه وأهدافه

 مفهوم الفروق الفردية 

 تعريف الفروق الفردية 

 قوانين الفروق الفردية

 مظاهر الفروق الفردية

 مجاالت الفروق الفردية .

 األسس العامة للتغلب على الفروق الفردية 

 أساليب مواجهة الفروق الفرديةا

 المقصود بالذكاء

 نظرية ثرستون نظرية جيلفورد نظرية سبيرمان

 المتغيرات المرتبطة بالذكاء

نظرية الذكاءات المتعددة ـــــــ عالقة الذكاءات المتعددة 

 بالتعليم

 النظرية الثالثية للذكاء

مجلس 

القسم 

 بتاريخ

 

 

مجلس 

 الكلية

بتاريخ 

22/8/

2016 



الفرقة 

 الدراسية

 

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي

عنوان 

 المقرر

 

 الالئحةمحتوي 

 

 المحتوي بعد التحديث

 

تاريخ 

 االعتماد 

 الذكاء االنفعالي
 نماذج الذكاء االنفعالي

ً  عادات األشخاص  األذكياء انفعاليا

 الكفايات االنفعالية ـ الشخصية ـ االجتماعية

 الذكاء األخالقي

 نظرية بوربا للذكاء األخالقي

 الدافعية : قضايا وتفسيرات

 معنى الدافعية وأنواعها

مداخل الدافعية " السلوكي ـ اإلنساني ـ المعرفي ـ االجتماعي 

" 

 الدافعية للتعلم في المدرسة :

 اف والدافعية :أنواع األهد

 التغذية الراجعة وتقبل الهدف 

 الحاجات والدافعية  " نظرية ماسلو" 

 توكيد الذات والدافعية لإلنجاز      

 التعلم المنظم ذاتيا

 معرفة اإلنجاز : التعاون والتنافس

  استراتيجيات تشجيع الدافعية للتعلم

 المعزوات والمعتقدات والدافعية
 مفهوم للدافعية للتعلمنظرية المعزوات وبناء 

 التخلف العقلي تعريف التخلف العقلي 

 الخصائص النمائية لألفراد المتخلفين عقليا



الفرقة 

 الدراسية

 

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي

عنوان 

 المقرر

 

 الالئحةمحتوي 

 

 المحتوي بعد التحديث

 

تاريخ 

 االعتماد 

 أسباب التخلف العقلي

 تدريس المتعلمين ذوي التخلف العقلي

 ما يستجد من موضوعات

مشروع    

 التخرج

مناقشة المشروعات . تحديد موضوع  -

عمل دراسة المشروع كل مجموعة 

جدوى لكل مشروع على حدة . اسناد 

 المراجع للطالب للقراءة عن المشروع.

مناقشة الطالب في الطرق الالزمة لبناء -2

 وضع جدول زمني لذلك . المشروع 

 تنفيذ المشروعات وفق الجدول الزمني-3

شرح نظري لطرقة بناء وكتابة -4

المشروع وإعداد التقرير مناقشة مفتوحة 

عرض  لعرض الطالب لما تم انجازه 

التقييم  مبدئي لمخرجات المشروع 

 المبدئي للمشروعات وتعديلها .

تسليم  عرض نهائي للمشروع  -5

 المشروع النهائي . 

 عرض على لجنة المشاريع للتحكيم.-6

 عات.مايستجد من موضو -7

مناقشة المشروعات . تحديد موضوع المشروع كل  -1

عمل دراسة جدوى لكل مشروع على حدة . اسناد مجموعة 

 المراجع للطالب للقراءة عن المشروع.

وضع  مناقشة الطالب في الطرق الالزمة لبناء المشروع -2

 جدول زمني لذلك .

 تنفيذ المشروعات وفق الجدول الزمني-3

شرح نظري لطرقة بناء وكتابة المشروع وإعداد التقرير -4

عرض  مناقشة مفتوحة لعرض الطالب لما تم انجازه 

التقييم المبدئي للمشروعات  مبدئي لمخرجات المشروع 

 وتعديلها .

 تسليم المشروع النهائي .  عرض نهائي للمشروع  -5

 عرض على لجنة المشاريع للتحكيم.-6

 موضوعات.مايستجد من  -7

مجلس 

القسم 

 بتاريخ

 

 

مجلس 

 الكلية

بتاريخ 

22/8/

2016 

التدريب    

 الميداني

أهداف عملية التدريب وأهداف المادة  -1

 التعليمية.

ظروف عملية التدريب شرح عن  -2

 ادة التعليمية.أهداف عملية التدريب وأهداف الم -1

ظروف عملية التدريب شرح عن المؤسسة وظروف  -2

العمل , والتجهيزات واألقسام الموجودة فيها , ومجموع 

مجلس 

القسم 

 بتاريخ



الفرقة 

 الدراسية

 

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي

عنوان 

 المقرر

 

 الالئحةمحتوي 

 

 المحتوي بعد التحديث

 

تاريخ 

 االعتماد 

المؤسسة وظروف العمل , والتجهيزات 

واألقسام الموجودة فيها , ومجموع 

األعمال / الخدمات التي تقدمها المؤسسة 

 التعليمية . 

تصميم مصادر التعلم التي يشارك فيها  -3

 خالل فترة التدريب وكذلك المحنوي .

خالل فترة التدريب  المستخلصةالنتائج  -4

 في المؤسسة التعليمية .

ذكر اقتراحات أو توصيات يري  -5

الطالب أن من شأنها التعديل والتطوير في 

عملية التدريب بما يتالئم مع تحقيق 

 األهداف المتوخأة من عملية التدريب 

 تقييم الطالب لعملية التدريب كاملة . -6

 ضوعات.مايستجد من مو -7

 األعمال / الخدمات التي تقدمها المؤسسة التعليمية . 

تصميم مصادر التعلم التي يشارك فيها خالل فترة  -3

 التدريب وكذلك المحنوي .

ل فترة التدريب في المؤسسة خال المستخلصةالنتائج  -4

 التعليمية .

ذكر اقتراحات أو توصيات يري الطالب أن من شأنها  -5

التعديل والتطوير في عملية التدريب بما يتالئم مع تحقيق 

 األهداف المتوخأة من عملية التدريب 

 تقييم الطالب لعملية التدريب كاملة . -6

 ضوعات.مايستجد من مو -7

 

 

مجلس 

 الكلية

بتاريخ 

22/8/

2016 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية الموسيقيةبرنامج تحديثات المقررات الدراسية ل

 قسم التربية الموسيقية

 كلية التربية النوعية

 جامعة المنيا

 

  

 كلية التربية النوعية
 

 التربية الموسيقيةقسم 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

ي
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 (1تدريب سمع) 111ت م 

التعريف باألساسيات النظرية للمادة من خالل  .1

 الشرح والقراءة والتدريب.

الصولفيج اإليقاعي : وينقسم بدورة إلي تمارين  .2

 تحريرية .أدائية, تمارين 

الصولفيج القرائي : ويشمل قراءة في مفتاحي  .3

 صول الكمان و فا الباص.

الصولفيج الغنائي : وينقسم إلي  )تمارين أدائية  .4

 وتمارين تحريرية(.

الصولفيج الهارموني : وينقسم إلي )األداء  .5

 واالستماع(.

التعريف باألساسيات النظرية للمادة من خالل  .1

 الشرح والقراءة والتدريب.

الصولفيج اإليقاعي : وينقسم بدورة إلي تمارين  .2

 أدائية, تمارين تحريرية , ومقابالت.

الصولفيج القرائي : ويشمل قراءة في مفتاحي  .3

 صول الكمان و فا الباص.

الصولفيج الغنائي : وينقسم إلي  )تمارين أدائية  .4

 وتمارين تحريرية(.

الصولفيج الهارموني : وينقسم إلي )األداء  .5

 ع(.واالستما

 ما يستجد من موضوعات .6

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 

 112ت م 
قواعد الموسيقي 

 (1النظرية)

التعرف علي المدرج الموسيقي ,مفتاح صول ,  .1

الصوت الموسيقي من حيث الشدة والدرجة 

 والنوع.

 دراسة جميع المسافات اللحنية والهارمونية. .2

 استنساخ الساللم الكبيرة.دراسة كيفية  .3

دراسة كيفية استنساخ الساللم الصغيرة بأنواعها  .4

 الثالثة )طبيعي , هارموني , ميلودي(.

 دراسة األقارب المجاورة للساللم الكبيرة. .5

دراسة التالفات الثالثية األربعة أنواع في الوضع  .6

 األساسي.

 دراسة المفاتيح بأنواعها الثالثة. .7

ة مع البدء بتدريس عالمة دراسة اللوحة اإليقاعي .8

الروند وتقسيماتها حتى الوصول إلي الكواتر 

 كروش وكذلك السكتات المقابلة لكل عالمة.

 دراسة اإلشارات الخاصة باالختصار. .9

دراسة الموازين البسيطة المقابلة لكل عالمة لكل  .10

 عالمة.

 دراسة الرباط الزمني. .11

 .دراسة االصطالحات الخاصة بالتحليل .12

المدرج الموسيقي ,مفتاح صول , التعرف علي  .1

الصوت الموسيقي من حيث الشدة والدرجة 

 والنوع.

 دراسة جميع المسافات اللحنية والهارمونية. .2

 دراسة كيفية استنساخ الساللم الكبيرة. .3

دراسة كيفية استنساخ الساللم الصغيرة بأنواعها  .4

 الثالثة )طبيعي , هارموني , ميلودي(.

 للساللم الكبيرة.دراسة األقارب المجاورة  .5

دراسة التالفات الثالثية األربعة أنواع في الوضع  .6

 األساسي.

 دراسة المفاتيح بأنواعها الثالثة. .7

دراسة اللوحة اإليقاعية مع البدء بتدريس عالمة  .8

الروند وتقسيماتها حتى الوصول إلي الكواتر 

 كروش وكذلك السكتات المقابلة لكل عالمة.

 ختصار.دراسة اإلشارات الخاصة باال .9

دراسة الموازين البسيطة المقابلة لكل عالمة لكل  .10

 عالمة.

 دراسة الرباط الزمني. .11

 .دراسة االصطالحات الخاصة بالتحليل .12

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 
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 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر
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 (1صولفيج عربي) 113ت م 

لألجناس والمقامات العربية شرح اإلطار النظري  .1

 والتعرف علي مكوناتها.

غناء االجناس االتية علي درجاتها االصلية وعلي  .2

درجات مختلفة : ) الراست, البياتي, نهاوند , 

 عجم(.

غناء المقامات اآلتية صعودا وهبوطا في حدود  .3

 االوكتاف : )راست, بياتي, نهاوند , عجم(.

السابقة علي  غناء تمارين تطبيقية علي المقامات .4

ايقاع البمب سماعي طائر, سماعي دارج , 

 سماعي سرابند.

 اعطاء امالء لحنية من المقامات السابقة. .5

دراسة القوالب االلية والغنائية غي الموسيقي  .6

 العربية.

شرح اإلطار النظري لألجناس والمقامات  .1

 العربية والتعرف علي مكوناتها.

صلية غناء االجناس االتية علي درجاتها اال .2

وعلي درجات مختلفة : ) الراست, البياتي, 

 نهاوند , عجم(.

غناء المقامات اآلتية صعودا وهبوطا في حدود  .3

 االوكتاف : )راست, بياتي, نهاوند , عجم(.

 غناء تمارين تطبيقية علي المقامات السابقة. .4

غناء بعض المقطوعات الغنائية القصيرة علي  .5

 المقامات السابقة.

 وعاتما يستجد من موض .6

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 

 114ت م 
قواعد الموسيقي 

 (1العربية )

دراسة االجناس والمقامات وااليقاعات واالوزان  .1

 العربية وفق المنهج.

 عالمات التحويل في الموسيقي العربية. .2

 الدراسة التطبيقية لالجناس علي درجاتها االصلية .3

 وعلي درجات مختلفة.

الدراسة التطبيقية للمقامات مع ذكر اسمائها  .4

 وتحليلها.

 الضرب واالوزان في الموسيقي العربية. .5

تحليل بعض المقطوعات الموسيقية الصغيره من  .6

 نفس المقامات.

اعطاء بعض الموشحات ذات ضروبات صغيره   .7

 من نفس المقامات والضروبات السابقة.

واالغاني الشعبية من نفس اعطاء بعض التقاطيق  .8

 المقامات السابقة.

 التخت العربي. آالتدراسة  .9

 

 دراسة عالمات الرفع والخفض. .1

دراسة األجناس األساسية في الموسيقي العربية   .2

 بأسمائه الشرقية.

دراسة مبادئ وطرق التصوير لجناس ومقامات  .3

 الموسيقي العربية.

دراسة المقامات األساسية للموسيقي العربية )  .4

 -كرد -بياتي –نوي اثر  –نهاوند –راست 

سيكاه( بأسمائه  -عجم عشيران-صبا -حجاز

 الشرقية

دراسة أسماء النغمات الشرقية في الديوان  .5

 األول.

 دراسة الضروب التي تحتوي على وحدة النوار. .6

 دراسة الضروب التي تحتوي على وحدة الكروش.

 ما يستجد من موضوعات-7

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 
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بتاريخ 

22/8/2016 
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 115م ت
تاريخ الموسيقي 

 العالمية

شرح العصور الموسيقية وكيف تطورت  .1

عصر  –الموسيقي منذ نشأتها ) عصر الباروك 

القرن  –العصر الرومنتيكي  -الكالكسيكي

 العشرين(.

 الموسيقي البدائية  .1

 نشأة اآلالت الموسيقية وتطورها .2

الموسيقي في الحضارات القديمة) الموسيقي في  .3

الحضارة الفرعونية, الموسيقي البابلية 

واألشورية, الموسيقى الهندية, الموسيقي 

الصينية, الموسيقي اليونانية, الموسيقي اليابانية 

 ,والرومانية(.

 الموسيقي القبطية وآالتها. .4

 الموسيقي الشعبية. .5

 ما يستجد من موضوعات .6

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 

 

 116م ت

 

 

 تدريب صوت

 

 

التدريب الصوتي الكتساب المهارات التكنيكية  .1

 المطلوبة.

اداء االغاني العربية والعالمية علي اختالف  .2

 اشكالها.

استخدام الصوت بطريقة سليمة دون ارهاق  .3

 للجهاز الصوتي.

االداء الغنائي الوصول بالصوت الي اسلوب فن  .4

 الفردي او الجماعي الجديد.

 التدريب اللغوي الصحيح وتقويم عملية النطق. .5

 

التدريب الصوتي الكتساب المهارات التكنيكية  .1

 المطلوبة.

اداء االغاني العربية والعالمية علي اختالف  .2

 اشكالها.

استخدام الصوت بطريقة سليمة دون ارهاق  .3

 للجهاز الصوتي.

اسلوب فن االداء الغنائي  الوصول بالصوت الي .4

 الفردي او الجماعي الجديد.

 التدريب اللغوي الصحيح وتقويم عملية النطق. .5

 التعرف على كيفية غناء )الفوكاليذ(. .6

أداء تدريبات مناسبة لكل طالب إلنماء الصوت  .7

 )فوكاليذ( في حدود التآلفات الثالثية.

 التدريب على غناء تمرين كونكوني. .8

 التدريب على غناء تمرين بانوفكا. .9

 ما يستجد من موضوعات .10

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 

 علم الصوت 117ت م

دراسة مكونات السلم الموسيقي مع تحديد عدد  .1

 الذبذبات الصادرة من كل صوت في الثانية.

تدريب الطالب علي إمكانية إصدار األصوات  .2

 الموسيقية المختلفة.

 

دراسة علم  دراسة لمبادئ هندسية الصوت .1

 الصوتيات: كيفية إصداره , ذبذباته .

دراسة مكونات السلم الموسيقي مع تحديد عدد  .2

 الذبذبات الصادرة من كل صوت في الثانية.

تدريب الطالب علي إمكانية إصدار األصوات  .3

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 الموسيقية المختلفة.

أنماط تطبيقات علم  -تطبيقات علم الصوت: .4

 الصوت فى اآلالت الموسيقية 

 استوديوهات البث المباشر. .5

 صوتيات المباني والمواد الماصة للصوت.  .6

 -مبادئ هندسة الصوت: .7

 أنواع أجهزة مازج األصوات وكيفية تشغيلها. .8

 أستوديو الميدى. .9

 ما يستجد من موضوعات .10

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 

  

 عروض شعري 118 ت م

حركات 000ميزان الشعر العربي: البيت  .1

 وسكنات, وما يطرأ علية من تغيرات.

دراسة علم القوافي: أقسامه واشكاله , وما يطرأ  .2

 عليه من عيوب.

حركات 000ميزان الشعر العربي: البيت  .1

 وسكنات, وما يطرأ علية من تغيرات.

دراسة علم القوافي: أقسامه واشكاله , وما  .2

 يطرأ عليه من عيوب.

 ما يستجد من موضوعات .3

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 

 119مت 

 

األداء:آلة أساسية 

لكل طالب  2بيانو) 

) 

الشرح والتدريب علي التقنيات العزفية واساليب  .1

 .علي الة البيانو األداء

 فا الكبير. –صول  –دو سلم  .1

 5استكاتو +  5( تمارين لونجو 10عدد ) .2

 ليجاتو.

 ( تمرين بيال بارتوك.15عدد) .3

 .35( تمرين بير ابتداءا من تمرين 2عدد ) .4

 مقطوعة شرقي. .5

 مقطوعة غربي. .6

 ما يستجد من موضوعات .7

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 

 120ت م
لكل  1)آلة ثانية 

 طالب(

 الفيولينة

 –تعلم الوضع الصحيح للقبض علي القوس وااللية 

 المؤلفات العالمية.–المقطوعات  –التمترين  –الساللم 

 قانون ثانية آلة

التعرف على آلة القانون وأسماء األوتار وأهمية   .1

 العُرب واستخدامها في اآللة . 

التدريب على كيفية وضع اآللة وكيفية الجلوس  .2

السليم عليها واستخدام اليدين والريشة في 

العزف على اآللة و طرق العزف المختلفة على 

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 اآللة . 

عزف دوالب في مقامات )الراست. مقام البياتى.  .3

 مقام النهاوند(.

 -عزف قالب السماعي) سماعي دارج راست .4

 .سماعي ثقيل(  -سماعي دارج بياتي

 عزف مقطوعة صغيرة حسب مستوي الطالب. .5

 ما يستجد من موضوعات .6

 ثانية عود آلة

 التعرف على آلة العود وأسماء األوتار. - .1

التدريب على كيفية وضع اآللة واستخدام  .2

العزف على اآللة و طرق العزف -الريشة في 

 المختلفة على اآللة.

عزف دوالب في مقامات )الراست. مقام - .3

 النهاوند(.البياتى. مقام 

 -عزف قالب السماعي) سماعي دارج راست- .4

 سماعي ثقيل(.  -سماعي دارج بياتي

عزف مقطوعة صغيرة حسب مستوي - .5

 الطالب.

 ما يستجد من موضوعات .6

 الة ثانية ناي

 التعرف على آلة الناي وأنواعها . - .1

التعرف على طرق العزف المختلفة على - .2

 اآللة . 

 –الراست التدريب على عزف مقامات )- .3

 الحجاز  ( علي آلة الناي.  -الكرد -البياتى

دوالب  -دوالب بياتي  -دوالب) راست- .4

 صبا(.

 التدريب على عزف دارج راست حجاز.- .5

 ما يستجد من موضوعات .6

بتاريخ 

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 الة ثانية كمان

التعرف علي مسكة االلة والقوس وأماكن - .1

 العفق ومكونات االلة.

 دو( الكبير علي اوكتاف –صول  -سلم )ري- .2

 واحد.

 . (little sevcik)بعض التمارين من كتاب - .3

 مقطوعة شرقي.- .4

 مقطوعة غربي.- .5

 ما يستجد من موضوعات .6

 الة ثانية ترمبون

  التدريب على إصدار صوت  باستخدام المبسم

 الخاص باآللة.

  التدريب على عزف أكثر من نغمة على السبع

 مسافات للمجر الخاص باآللة

  السبع مسافات الخاصة أداء بعض التمارين على

 باآللة.

 دو الكبير اوكتاف  -التدريب على أداء سلم فا

 واحد.

 ( مقطوعات ذات لحن 3التدريب على أداء عدد )

 معروف

 ما يستجد من موضوعات 
  

 121ت م

آلة تربوية ) 

لكل  2ريكورد () 

 طالب ( 5

 التعريف بااللة وكيفية العزف عليها. .1

 التدريب علي اصدار الصوت. .2

الساللم الموسيقية والتمارين التكنيكية وعزف  .3

 المقطوعات المصرية والعربية والعالمية.

 التعريف بااللة وكيفية العزف عليها. .1

 التدريب علي اصدار الصوت. .2

 الساللم الموسيقية والتمارين التكنيكية. .3

 مصرية والعربية والعالمية.عزف المقطوعات ال .4

 ما يستجد من موضوعات .5

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 122ت م

قراءات باللغة 

العربية في 

 التخصص

دراسة احدث البحوث والدراسات العربية  .1

والدوريات في مجال التخصص واالستفاده من 

ومعالجتها  تصميم البحوث التعليمية وادواتها

 االحصائية ونتائجها التربيوية.

 

دراسة احدث البحوث والدراسات العربية  .1

 والدوريات في مجال التخصص.

 الكمبيوتر والتدوين الموسيقي. .2

الكمبيوتر وشبكة االنترنت في توفير المادة  .3

 العلمية لمادة التربية الموسيقية.

موسيقي الجاز, موسيقي الروك, موسيقي  .4

 الراب.

 ( .20:  13القرون من )موسيقي  .5

إحياء الموسيقي المصرية القومية )قومية عربية  .6

 قومية غربية(. –

 ما يستجد من موضوعات .7

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 

  

 123ت م
مدخل الي 

 تكنولوجيا التعليم

نبذة تاريخية عن تطور المسميات التي اطلقت  .1

 علي هذا المجال.

مفهوم االتصال ونماذجه ومكوناته ومعوقاته في  .2

 ضوء دراسة عملية االتصال التعليمي.

مفهوم تكنولوجيا التعليم مع االشاره الي اسلوب  .3

 المقطوعات.

وظائف تكنولوجيا التعليم والفرق بينها وبين  .4

 وسائل االتصال التعليمية.

اهمية تكنولوجيا التعليم في عمليتي التعليم والتعلم  .5

همه في حل بعض المشاكل التربوية والمسا

 المعاصرة.

 .التصنيفات المختلفة للوسائل التعليمية .6

امثلة لبعض الوسائل التعليمية التقليدية مثل  .7

المطبوعات والسبورات بانواعها واللوحات 

والملصقات والخرائط والرسومات والرحالت 

التعليمية والمعارض التعليمية واالفالم الثابته 

 فافة واالفالم المتحركه وغيرها.والشرائح الش

امثلة لبعض الوسائل التعليمية الحديثه مثل االالت  .8

التعليمية وااللعاب التعليمية والحزم التعليمية 

عرض اهداف المقرر, ومتطلباته, وقواعد  .1

العمل وبناء الثقة, وتوزيع مجموعات العمل 

 الصفية

 توقعات الطالب من دراستهم للمقرر .2

تحديد استراتيجيات التدريس )العصف الذهنى,  .3

لكبيرة , التدريس التعلم التعاونى للمجموعات ا

 المصغر (

التطور التاريخى للتكنولوجيا التعليم وتطبيقاتها  .4

 التربوية

 تعريف تكنولوجيا التعليم ,واهميتها ,وعناصره .5

مفهوم االتصال , نظرية االتصال وعالقتها  .6

 بتكنولوجيا التعليم وعرض نماذجه

 عناصر االتصال واشكاله ومعوقاته .7

ماهية مصادر التعلم ,وتصنيفها , واسس  .8

 اختيارها

النظم انواعها, واهميتها, وخصائصها ,وعالقتها  .9

 بتكنولوجيا التعليم

معوقات توظيف واستخدام تكنولوجيا التعليم فى  .10

العملية التعليمية , والحلول المقترحة للتغلب 

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

الفيديو -التليفزيون –ووسائل محاكاة الواقع 

 –الهاتف التعليمي -الكمبيوتر التعليمي -التعليمي

 ووسائل االتصال عن بعد وغيرها.

جيا التعليم في بناء المواقف توظيف تكنولو .9

 التعليمية واستخدام الوسائل المختلفة متكاملة.

 عليها

عالقة تكنولوجيا التعليم بالكمبيوتر ومكونات  .11

 وتروحدات الكمبي

تعريف المستحدثات التكنولوجية واهميتها  .12

وعرض نماذج وامثله لبعض المستحدثات 

 التكنولوجية

 ما يستجد من موضوعات .13
  

 124ت م
األصول 

 االجتماعية للتربية

المدرسة  –االجتماعية للتربية  ماهية االصول

 –المدرسة والثقافة  –والمؤسسات االجتماعية 

المدرسة والضبط  –المدرسة والتنشئة االجتماعية 

 –المدرسة والحراك االجتماعي  –االجتماعي 

 المدرسة وصنع المستقبل.

خصائص المفهوم  -التربية : معناها ومجالتها .1

 الشامل للتربيةأبعاد المفهوم  -الشامل للتربية 

عناصر   -نظريات تفسير المجتمع  -المجتمع   .2

الشروط الواجب توافرها في   -المجتمع 

أشكال  -تركيب المجتمع   -المجتمع المتماسك 

أهمية التربية   -خصائص المجتمع   -المجتمع 

-حاجات المجتمع التربوية   -للفرد والمجتمع 

  -أسباب ضرورية لتربية الفرد والمجتمع 

أهمية دراسة أصول    -مفهوم أصول التربية 

 التربية.

خصائص التنشئة   -مفهوم التنشئة االجتماعية  .3

أنواع   -شروط التنشئة االجتماعية  -االجتماعية 

 التنشئة االجتماعية.

وظائف التنشئة  -حدود التنشئة االجتماعية  .4

 مؤسسات التنشئة االجتماعية.   -االجتماعية 

أهمية وطبيعة   -ه الثقافة دور التربية تجا - .5

اعتبارات ألهمية دراسة الثقافة للمعلمين  -الثقافة 

 الثقافة والمجتمع والتربية  -

صفات   -عناصر الثقافة   -مميزات الثقافة  .6

 أهمية دراسة الثقافة بالنسبة للمعلم  -الثقافة 

العوامل التي أثرت على دراسة التغير  .7

ر من المنظور االجتماعي . مفهوم الثبات والتغي

 التاريخي . مفهوم التغير االجتماعي.

 

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 
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بتاريخ 
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الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

التغيّر االجتماعي والمصطلحات األخرى .  .8

أشكال التغير االجتماعي . عوامل التغير 

 االجتماعي

 في التربية معوقات التغير االجتماعي . دور .9

 االجتماعي التغير

 وتعريفات أسبابة العنف المدرسي مفاهيم .10

 فسرت التي وأشكاله :  النظريات وعوامله

 المدرسي . العنف

العنف . إستراتيجيات حل  ظاهرة معالجة أساليب .11

أساليب  -مشكالت العنف المدرسي لدى الطالب 

حسنـات  -سيئـات العقـاب  -العقاب  وأشكاله 

 العقـاب

 ما يستجد من موضوعات .12
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 (1)إيقاع حركي 123ت م 

المشي البطئ  –الجري  –التعبير عن المشي  .1

الحجل ثم التدرج الي اداء جميع النماذج  –

 الشائعة. اإليقاعية

 الدراسة الغلب النماذج االيقاعية الشائعة. .2

التعبير عن الموازين واداء التمارين  .3

 التطبيقية.

 دراسة الضروب العربية وادائها حركيا. .4

التدريب على أداء عالمات اللوحة اإليقاعية  .1

 وتقسيماتها على وحدة النوار حركيا.

التدريب على أداء تمرينات إيقاعية في الموازين  .2

 .4/4و  3/4و  2/4البسيطة 

االيقاعية   C.Pالتدريب على اداء تمارين  .3

بع مع بتصفيق اإليقاعات وملئها بفرقعة األصا

 . 6/4المشي حركيا في ميزان 

حركيا  3مقابل  2أداء التمرينات التي تشمل  .4

 إقدام وإحجام.

تقسيم الطالب إلى مجموعات واشتراك كل  .5

مجموعة من الطالب في أداء التشكيل الحركي 

 للموشح المعطى اإلشارات.

 ما يستجد من موضوعات .6

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 

تذوق الموسيقي  127ت م

 العالمية

 المبدع والمتلقي ووسائل االتصال بينهما. .1

المادة الخام للموسيقي التذوق الموسيقي :  .2

 مفهومه ومستوياته.

 التعرف علي عناصر الموسيقي. .1

 دراسة بعض الصيغ الموسيقية. .2

 أساليب التعبير الموسيقي. .3

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

العالقة بين الموسيقي وخصائصها والعناصر  .3

 الموسيقية.

اشكال التأليف الموسيقي وانواع الصيغ  .4

التي يمكن التعرف عليها  البنائية البسيطه

 بالسماع.

 التفسير الموسيقي وسائله وادواته .5

 لمحه عن األوبرا وتطورها. .4

 االوركسترا السيمفوني. .5

تاريخ الموسيقي في العصور الوسطي إلي القرن  .6

 العشرين.

 ؤلفة من كل عصر.االستماع إلي م .7

 ما يستجد من موضوعات .8

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 

  

 130ت م
آلة تربوية 

 2)إكسليفون () 

 طالب( 5لكل 

 التعريف باآللة وكيفية العزف عليها. .1

 التدريب علي فنيات األداء علي آلة االكسليفون. .2

 المناسبة.عزف التمارين والمقطوعات الموسيقية  .3

 التعريف باآللة وكيفية العزف عليها. .1

 التدريب علي فنيات األداء علي آلة االكسليفون. .2

عزف التمارين والمقطوعات الموسيقية  .3

 المناسبة.

 ما يستجد من موضوعات .4

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 

 131ت م
قراءات باللغة 

اإلنجليزية في 

 التخصص

دراسة احدث البحوث والدراسات األجنبية في  .1

مجال التربية الموسيقية واالستفاده من تصميم 

البحوث التعليمية وادواتها االحصائية ونتائجها 

 التربوية.

دراسة احدث البحوث والدراسات األجنبية في  .1

 مجال التربية الموسيقية

ترجمة بعض النصوص من االنجليزية إلي  .2

ال التخصص باستخدام العربية والعكس في مج

 القاموس ثنائي اللغة.

 ما يستجد من موضوعات .3

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 
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 (2تدريب سمع) 211ت م

التعريف باألساسيات النظرية للمادة من خالل  -1

 الشرح والقراءة والتدريب.

تمارين  –) تمارين ادائية الصولفيج االيقاعى -2

 تحريرية (.

الصولفيج القرائى) قراءة فى مفتاح دو ألطو  -3

 ومفتاح دو تينور(.

 استماع (. –الصولفيج الهارمونى ) أداء  -4

التعريف باألساسيات النظرية للمادة من خالل  -1

 الشرح والقراءة والتدريب.

تمارين  –الصولفيج االيقاعى) تمارين ادائية  -2

 تحريرية (.

ولفيج القرائى) قراءة فى مفتاح دو ألطو الص -3

 ومفتاح دو تينور(.

الصولفيج الغنائي : وينقسم إلي  )تمارين أدائية  -4

 وتمارين تحريرية(.

 استماع (. –الصولفيج الهارمونى ) أداء  -5

 ما يستجد من موضوعات -6

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 212ت م
الموسيقي قواعد 

 النظرية

مراجعة عامه للمسافات والساللم التي درست في  -1

 الفرقة االولي.

دراسة المقامات الجريجورية ومقارنتها بالساللم  -2

الحديثة ) السلم الكبير والصغير ودراسة كيفية 

 تصويرها ( .

السلم الملون ) الكروماتيك ( بأنواع الميلودى  -3

 والتونال والهارمونى.

 االشارات اللحنية.التصوير ودراسة  -4

 دراسة بعض أنواع الحليات وكيفية أدائها.

دراسة المقامات الجريجورية ومقارنتها بالساللم  -1

الحديثة ) السلم الكبير والصغير ودراسة كيفية 

 تصويرها ( .

السلم الملون ) الكروماتيك ( بأنواع الميلودى  -2

 والتونال والهارمونى.

 التصوير ودراسة االشارات اللحنية. -3

 دراسة بعض أنواع الحليات وكيفية أدائها.

 ما يستجد من موضوعات -4

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 

  

 (2)إيقاع حركي 213ت م

الموضوعات الداكروزية التى تؤخذ فيها  -1

 التمرينات.

 التمرينات التي يقوم بتأديتها الطالب في االمتحان -2

 

الداكروزية التى تؤخذ فيها الموضوعات  -1

 التمرينات.

بأشكال االشارات  3مقابل  4التدريب على  -2

 السريعة.

بأشكال االشارات  3مقابل  5التدريب على  -3

 السريعة.

تدريب كل مجموعة من الطالب على كيفية  -4

تكوين فريق من كل مجموعة وعمل تشكيل 

حركى ومعرفة كيفية تكوين التشكيل وكيفية اداء 

 عة داخله.حركات متنو

 ما يستجد من موضوعات -5

 

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 

 214ت م
عزف وغناء 

 األناشيد

الشرح الألسس الفنية الختيار كلمات األناشيد  -1

وأيضاً األلحان المناسبة لكل مرحلة دراسية 

 وعمرية.

 ( أناشيد تون أعلى وتون4تصوير ما ال يقل عن ) -2

 أسفل.

( أناشيد صلح للصفين 10غناء ما ال يقل عن ) -3

 الرابع والخامس االبتدائى.

غناء أحد األناشيد وابتكار مصاحبة ايقاعية على  -4

الشرح الألسس الفنية الختيار كلمات األناشيد  -1

وأيضاً األلحان المناسبة لكل مرحلة دراسية 

 وعمرية.

( أناشيد تون أعلى 4عن )تصوير ما ال يقل  -2

 وتون أسفل.

( أناشيد صلح للصفين 10غناء ما ال يقل عن ) -3

 .االبتدائيالرابع والخامس 

غناء أحد األناشيد وابتكار مصاحبة ايقاعية على  -4

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 االكسليفون تبعا لطريقة أورف. االكسليفون تبعا لطريقة أورف.

 ما يستجد من موضوعات -5

22/8/2016 

 (2صولفيج عربي) 215ت م

شرح اإلطار النظري لألجناس والمقامات  -1

 العربية والتعرف علي مكوناتها.

الراست , {التدريب على غناء المقامات االتية  -2

 . }النهاوند , النوأثر , البياتى , الكرد , الحجاز 

التدريب على غناء المقامات االتية في الفصل  -3

 . )لسيكاالدراسي الثاني )العجم , الصبا , ا

غناء تمارين مشتملة على االنتقاالت المقامية من  -4

 مقام الخر.

التدريب على كتابة امالء لحنية من هذه المقامات  -5

 على موازين مختلفة.

 

 

شرح اإلطار النظري لألجناس والمقامات  -1

 العربية والتعرف علي مكوناتها.

الراست , {التدريب على غناء المقامات االتية  -2

  }النوأثر , البياتى , الكرد , الحجاز النهاوند , 

التدريب على غناء المقامات )العجم , الصبا ,  -3

 . )السيكا

غناء تمارين مشتملة على االنتقاالت المقامية  -4

 من مقام الخر.

التدريب على كتابة امالء لحنية من هذه  -5

 المقامات على موازين مختلفة.

 دراسة الضروب العربية بوحدة الكروش. -6

وين الضروب العربية بوحدة تدريس تد -7

 الكروش.

 ما يستجد من موضوعات -8

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 

  

 216ت م
قواعد الموسيقي 

 (2العربية)

 مراجعة ماسبق دراسته في الفرقة االولي. .1

 -الحجاز -الكرد -بياتي -دراسة مقامات )النوأثر .2

الصبا( وفصيلته وتحليلها الى أجناس  -السيكاه

 ونوع وأسماء نغماته وتقسيم أبعاده الى أرباع.

 تحليل بعض األلحان المدروسة الى أجناس. .3

 -الحجاز -الكرد -بياتي -دراسة مقامات )النوأثر .1

الصبا( وفصيلته وتحليلها الى أجناس  -السيكاه

 الى أرباع.ونوع وأسماء نغماته وتقسيم أبعاده 

 تحليل بعض األلحان المدروسة الى أجناس. .2

 ما يستجد من موضوعات .3

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 

 غناء جماعي 217ت م

تدريب الطالب على األغاني القومية , الشعبية ,  -1

الدينية , التراث المحلى و العالمى ,تشمل 

المقدمة للتدريب على التوزيع الصوتى  األغانى

الذى يتناسب مع المستوى الفنى لمجموعة 

 الطالب.

تدريب الطالب على األغاني القومية , الشعبية  -1

 , الدينية , التراث المحلى و العالمى.

تشمل األغانى المقدمة للتدريب على التوزيع  -2

الصوتى الذى يتناسب مع المستوى الفنى 

 لمجموعة الطالب.

 يستجد من موضوعات ما -3

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 218ت م
تاريخ وتحليل 

 الموسيقي العالمية

دراسة كيف تطورت الموسيقى ورسخت  -1

قواعدها النظرية وكذلك كيف تطور أسلوب 

الغناء والتأليف فى العصور الوسطى وعصر 

 النهضة.

 دراسة عصر الفن الحديث. -2

 تحليل الموسيقى العالمية. -3

 القالب الثنائى والثالثى البسيط والمركب. -4

القالب االستطرادى وقالب المينويت والتربو  -5

والروند مع التركيز على االستماع والشرح 

المبسط بالنماذج الواضحة التركيب مع المرونة 

 الموسيقية للمؤلفات.

 

دراسة كيف تطورت الموسيقى ورسخت  -1

وكذلك كيف تطور أسلوب قواعدها النظرية 

الغناء والتأليف فى العصور الوسطى وعصر 

 النهضة.

 دراسة عصر الفن الحديث. -2

 تحليل الموسيقى العالمية. -3

 القالب الثنائى والثالثى البسيط والمركب. -4

القالب االستطرادى وقالب المينويت والتربو  -5

والروند مع التركيز على االستماع والشرح 

حة التركيب مع المبسط بالنماذج الواض

 المرونة الموسيقية للمؤلفات.

 تحليل مينويت أنا مجدالينا لباخ. -6

 ما يستجد من موضوعات -7

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 

   

 219ت م

 

 

 

األداء:آلة أساسية 

لكل  2بيانو ) 

 طالب (

والتدريب  مراجعه ما سبق دراسته في الفرقة االولي

علي قواعد وتمارين والمقطوعات الموسيقية المحددة 

 بالمنهج.

عزززززف سززززلم ال ك , سززززي بيمززززول الكبيززززر  -1

 وأربيجة

 باخ انا ماجدالينا. -2

 سوناتين حركة واحدة. -3

 مقطوعة حرة. -4

 (تمارين لونجو.10عدد ) -5

 ( جزيرني10عدد ) -6

 ما يستجد من موضوعات -7

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 

 220ت م
لكل 1آلة ثانية )

 طالب(

 الفيولينة

 مراجعة ما سبق دراسته في الفرقة االولي. -1

التدريب علي تكنيك اليد اليسري من كتاب سفشك  -2

 الصغير.

التدريب علي تكنيك اليد اليمني من كتاب سفشيك  -3

 الصغير.

التدريب علي الساللم الموسيقية , التمارين ,  -4

 المؤلفات العالمية.المقطوعات , 

 آلة الترمبون

سزلم  -سلم سى بيمول الكبير -سلم رى الكبير -1

 مى الكبير اوكتاف واحد

 اداء بعض التمارين على ايقاع الثالثية -2

التززدريب علززى مقطوعززة تحتززوى علززى ايقززاع  -3

 الثالثية

التززدريب علززى اداء مقطوعززات بسززيطه ذات  -4

 لحن معروف.

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 ما يستجد من موضوعات -5

 آلة العود

 األوتار وأماكن النغمات على اآللة . أسماء -1

التدريب علزى مهزارات اسزتخدام اليزد اليمنزي  -2

واليسرى وطرق العزف المختلفة على اآللزة 

. 

 -عجزززم -عززززف دوالب فزززي مقامزززات )هززززام -3

 حجاز(.

عزززززززف قالززززززب السماعي)سززززززماعي بيززززززاتي  -4

 راست طاتيوس أفندي(. -العريان.

 عزف قالب اللونجا. -5

 لطالب.مقطوعة صغيرة حسب مستوي ا  -6

 ما يستجد من موضوعات -7

 آلة القانون

التعززرف علززى آلززة القززانون وأسززماء األوتززار  -1

 وأهمية  العُرب واستخدامها في اآللة . 

التزززدريب علزززى كيفيزززة وضزززع اآللزززة وكيفيزززة  -2

الجلززززوس السززززليم عليهززززا واسززززتخدام اليززززدين 

والريشزززة فزززي العززززف علزززى اآللزززة و طزززرق 

 العزف المختلفة على اآللة .

 -عجززم  –فززي مقامززات )هزززام عزززف دوالب  -3

 حجاز(.

عزززززف قالززززب السززززماعي) سززززماعي بيززززاتي  -4

 راست طاتيوس أفندي(. -العريان.

 عزف قالب لونجا. -5

عززززف مقطوعزززة صزززغيرة حسزززب مسزززتوي 

 الطالب.



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 ما يستجد من موضوعات-6

 آلة الناي

 التعرف على تطور آلة الناي. -1

التعززرف علززى تقنيززات العزززف المختلفززة مززن  -2

الشفاه وكيفية إصزدار خالل وضع اآللة على 

 الصوت منها .

 –التززدريب علززى عزززف مقامززات )الراسززت  -3

العجززم ( علززي آلززة  -الحجززاز -الكززرد -البيززاتى

 الناي.

 التدريب على عزف دارج بياتي. -4

 بشرف مربع بياتي. -5

 مقطوعة بنت البلد. -6

 ما يستجد من موضوعات -7

 الة الكمان

التعززرف علززي مسززكة اآللززة والقززوس وأمززاكن  -1

 العزف المختلفة.العفق ومدارس 

 2سززززي بيمززززول( الكبيززززر علززززي  –سززززلم )ال  -2

 اوكتاف.

 (little sevcik)بعض التمارين من كتاب  -3

 كونشيرتو للكمان -4

 مقطوعة غربي. -5

 ما يستجد من موضوعات -6
  

 221ت م

آلة تربوية 

لكل 2)أكورديون()

 طالب ( 5

علي التمرينات التكنيكية لليد اليمني التدريب  .1

 علي لوحة المفاتيح

 التدريب علي استخدام الباصات لليد اليسري. .2

 عزف الساللم الكبيرة. .3

 عزف التمارين الدراسية. .4

عزف المقطوعات الموسيقية المصرية  .5

التدريب علي التمرينات التكنيكية لليد اليمني  .1

 علي لوحة المفاتيح

 دريب علي استخدام الباصات لليد اليسري.الت .2

 عزف الساللم الكبيرة. .3

 عزف التمارين الدراسية. .4

عزف المقطوعات الموسيقية المصرية  .5

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 والعالمية المناسبة. والعالمية المناسبة.

 ما يستجد من موضوعات .6

بتاريخ 

22/8/2016 

 علم نفس )طفولة( 222صن

, موضوعاته , تاريخه ,  علم النفس , اهميته

مناهج البحث في علم النفس , العوامل 

المؤثرة في النمو , قوانين النمو , دراسة 

مراحل النمو من مرحلة الطفولة الي مرحلة 

 الشيخوخه , مشكالت الطفوله والمراهقة.

مقدمة عن المقرر, ومناقشة محتواه وأهدافه  .1

 العوامل المؤثرة فى –)مقدمة عن مفهوم النمو 

مراحل  -مناهج البحث فى علم النفس -النمو

 بعض مشكالت األطفال( -النمو

مفهوم النمو , بعض االتجاهات الحديثة لدراسة  .2

 النمو .مطالب النمو.

قوانين النمو. االهمية النظرية والتطبيقية  .3

 لدراسة علم نفس النمو.

العوامل  -العوامل المؤثرة في عملية النمو .4

 عوامل أخري (. –ية العوامل البيئ –الحيوية 

مناهج البحث في علم نفس النمو:) المنهج  .5

 المنهج الوصفي( –التاريخي 

مناهج البحث في علم نفس النمو: )المنهج  .6

 المنهج األكلينكي(. –التجريبي 

 –المقابلة  –أدوات جمع المعلومات :) االستفتاء  .7

 –المالحظة العلمية المنظمة  –بحث الحالة 

 تاريخ الحالة(

 –جمع المعلومات: السيرة الخاصة  أدوات .8

 –الوئائق الشخصية  –القياس األجتماعي 

 اختبارات اللعب(. –االساليب االسقاطية 

مراحل نمو الطفل ومظاهره والفروق بين  .9

) مرحلة الجنين الجنسين , وتطبيقاته التربوية :

 مرحلة المهد( –مرحلة الوليد  –

مراحل نمو الطفل ومظاهره والفروق بين  .10

مرحلة الطفولة جنسين , وتطبيقاته التربوية : )ال

مرحلتي الطفولة الوسطي والمتأخرة  –المبكرة 

 ) المدرسة األبتدائية (

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

 بتاريخ

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

بعض مشكالت األطفال :) مشكلة النشاط  .11

 الزائد(

 .بعض مشكالت األطفال : )مشكلة السرقة( .12

 ما يستجد من موضوعات .13
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 222ت م
هارموني )نظري 

 وعملي(

شرح كيفية التألفات ) الثالثية الى الدرجات  -1

 األساسية ( والرباعية.

عزف متتابع لما سبق ايضاحه مع ابتكار نماذج  -2

 ايقاعية ألداء تلك التتابعات.

فى قراءة وهلية لبعض التمارين التطبيقية وبيانها  -3

سوبرانو مرقوم وغير مرقوم وباص مرقوم وغير 

 مرقوم.

شرح كيفية التألفات ) الثالثية الى الدرجات  -1

 األساسية ( والرباعية.

عزف متتابع لما سبق ايضاحه مع ابتكار نماذج  -2

 ية ألداء تلك التتابعات.ايقاع

قراءة وهلية لبعض التمارين التطبيقية وبيانها  -3

م وباص مرقوم سوبرانو مرقوم وغير مرقو فى

 وغير مرقوم.

 ما يستجد من موضوعات. -4

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 

  

 226ت م
تاريخ وتذوق 

 الموسيقي العربية

التعرف على العصر العباسي واإلطالع على  .1 ال يوجد محتوي بالالئحة

 أهم مالمح ومظاهر الموسيقي في هذا العصر.

التعرف على مدارس الموسيقي العربية في   .2

 العصر العباسي. 

دراسة بعض القوالب اآللية والغنائية في العصر  .3

 العباسي .

 ما يستجد من موضوعات. .4

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 

 عروض الموسيقي 227ت م

التعرف بالشعر وكذلك اإليقاع الموسيقى وكيف أن  .1

 العروض الموسيقية هى حلقة الوصل بينهما.

تطويع تفاعيل الشعر للموازين الموسيقية لضمان  .2

 سالمة تلحين الشعر.

 

 

التعرف بالشعر وكذلك اإليقاع الموسيقى وكيف  .1

 أن العروض الموسيقية هى حلقة الوصل بينهما.

ر العربى: البيت.. ميزان الشع -التعرف علي  .2

 حركات وسكنات و وما يطرأ عليها من تغيير. 

دراسة علم القوافى: أقسامه, أشكالها, وما يطرأ  .3

 عليها من عيوب. 

كيفية  تطويع المقاطع اللفظية في العروض  .4

الموسيقي للمقاطع العروضية في العروض 

 الشعري

دراسة نموذج لعروض موسيقي لبعض أبيات   .5

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 .العربيمن الشعر الغنائي 

 ما يستجد من موضوعات .6

 231ت م
األصول الفلسفية 

 للتربية

 –العالم العربي والفكر التربوي المعاصر  .1

 –االتجاهات التربوية في اوروبا قديما 

 –حركة االصالح الديني  –الحركة االنسانية 

الفكر  –الحركه الواقعية  –الحركه الطبيعية 

الفكر التربوي  –التربوي االسالمي 

 –الفكر التربوي الماركسي  –الرأسمالية 

دراسة لحياة واراء بعض الفالسفة المسلمين 

دراسة لحياة واراء بعض الفالسفة  –

 الغربيين.

ماهية   -معني أصول التربية  -طبيعة التربية  -1

  -ة للفلسفة المالمح الرئيسي  -الفلسفة ووظيفتها 

 أهم وظائف التفكير الفلسفي. 

وظيفة فلسفة   -المباحث  الرئيسية للفلسفة  -2

 أساليب دراسة فلسفة التربية.  -التربية 

  -الميتافيزيقا والمثالية   -مبادي الفلسفة المثالية  -3

الطبيعة   -القيم والمثالية   -المعرفة والمثالية 

 اإلنسانية والمثالية.

 التربوية للفلسفة المثالية.التطبيقات  -4

  -الطبيعة اإلنسانية والواقعية   -أنماط الواقعية  -5

التطبيقات   -القيم والواقعية   -المعرفة الواقعية 

 التربوية للفلسفة الواقعية.

المبادئ األساسية  -البراجماتية وجون ديوي  -6

الميتافيزيقا عند   -للفلسفة البراجماتية 

  -البشرية عند البراجماتية الطبيعة   -البراجماتية 

 القيم عند البراجماتية  -ماتية المعرفة عند البراج

 التطبيقات التربوية للفلسفة البراجماتية -7

الوجودية الملحدة   -الوجودية الدينية )المؤمنة(  -8

الطبيعة   -مرتكزات الفلسفة الوجودية   -

 القيم والوجودية.-اإلنسانية والوجودية 

 ة للفلسفة الوجودية.التطبيقات التربوي -9

أهم خصائص اإلنسان وفقاً   -نظرة اإلسالم للوجود  -10

القيم   -المعرفة في اإلسالم   -للتصور اإلسالمي  -

 في اإلسالمية.

 التطبيقات التربوية للفلسفة اإلسالمية. -11

مناقشة التكاليف التي تقدم بها الطالب تحقيقا  -12

 لتنمية القيم الديمقراطية داخل حجرة الصف.

 ما يستجد من موضوعات.-13

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

  

 

 232صن
 علم نفس المراهقة

 –تاريخه  –موضوعه  –اهميته  –علم النفس  .1

العوامل  –مناهج البحث في علم النفس 

دراسة  –قوانين النمو  –المؤثرة في النو 

مرحلة  مراحل النمو من مرحلة الطفولة الي

 مشكالت الطفولة والمراهقة. –الشيخوخه 

مقدمة عن المقرر, ومناقشة محتواه وأهدافه  -1

العوامل  –)مقدمة عن مفهوم المراهقة وطبيعتها 

المؤثرة فى شخصية المراهق التغييرات الجسمية 

بعض مشكالت  -والفسيولوجية للمراهق

 المراهقة(

مفهوم المراهقة وطبيعتها ـــــ بعض  -2

 ت الحديثة لدراسة نمو المراهقاالتجاها

مطالب النمو في مرحلة المراهقة ــــ االهمية  -3

 النظرية والتطبيقية لدراسة سيكولوجية المراهقة.

العوامل المؤثرة فزي نمزو شخصزية المراهزق :)  -4

عوامزززل  –العوامزززل البيئيزززة  –العوامزززل الحيويزززة 

 أخري (

الصززعوبات التززي يواجههززا المراهززق فززي ضززوء  -5

 ع وكيفية التغلب عليهاثقافة المجتم

 التغييرات الجسمية والفسيولوجية للمراهق. -6

طبيعزززة التزززأثيرات النفسزززية للبلزززو  فزززي ضزززوء  -7

 الجنس وكيفية للتعامل معها.

مراحززل نمززو المراهززق ومظززاهره والفززروق  -8

بزززين الجنسزززين , وتطبيقاتزززه التربويزززة :) مرحلزززة 

 مرحلة المراهقة المبكرة( –البلو  

مراحززل نمززو المراهززق ومظززاهره والفززروق  -9

بززززين الجنسززززين , وتطبيقاتززززه التربويززززة: مرحلززززة 

 مرحلة المراهقة المتأخرة (  –المراهقة المتوسطة 

بعض مشكالت المراهقة :) األغتراب  -10

 مشكلة اضطرابات النوم( –النفسي 

بعض مشكالت المراهقة :) مشكلة الشهية  -11

 القلق (مشكلة  –مشكلة قضم األظافر  –المفرطة 

 ما يستجد من موضوعات

 ما يستجد من موضوعات-12

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر
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 311ت م 

 

 (3تدريب سمع )

 إدراك العالقات اإليقاعية المختلفة. .1

إدراك أسزززززلوب قزززززراءة النغمزززززات علزززززى المفزززززاتيح  .2

 المختلفة.الموسيقية 

 التمييز السمعي للنغمات والتآلفات بأنوعها. .3

تمزززارين  –الصزززولفيج اإليقزززاعي : )تمزززارين أدائيزززة  .4

 تحريرية(.

الصزززولفيج القرائزززي: قزززراءة فزززي مفتزززاح دو سزززبرانو  .5

عززالوة علززى مززا سززبق دراسززته المسززتوى اإليقززاعي 

 الذي يدرس.

تمززززارين  –الصززززولفيج الغنززززائي : )تمززززارين أدائيززززة  .6

 تحريرية(.

ن( 5 -ز4لصولفيج الهارموني : غناء مسزافات : )ا  .7

عالوة على المسافات السزابقة , وغنزاء التزآلف فزي 

شززززكل أربززززيج , وتحديززززد نززززوع التززززآلف , وتمييززززز 

 القفالت الموسيقية.

 إدراك العالقات اإليقاعية المختلفة. .1

إدراك أسززززلوب قززززراءة النغمززززات علززززى المفززززاتيح  .2

 الموسيقية المختلفة.

 التمييز السمعي للنغمات والتآلفات بأنوعها. .3

تمززارين  –الصززولفيج اإليقززاعي : )تمززارين أدائيززة  .4

 تحريرية(.

الصززولفيج القرائززي: قززراءة فززي مفتززاح دو سززبرانو  .5

عالوة على ما سزبق دراسزته المسزتوى اإليقزاعي 

 الذي يدرس.

تمزززارين  –الصزززولفيج الغنزززائي : )تمزززارين أدائيزززة  .6

 تحريرية(.

 -ز4هزززارموني : غنزززاء مسزززافات : )الصزززولفيج ال  .7

ن( عزززالوة علزززى المسزززافات السزززابقة , وغنزززاء 5

التزآلف فزي شزكل أربزيج , وتحديزد نزوع التززآلف , 

 وتمييز القفالت الموسيقية.

 ما يستجد من موضوعات .8

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 

 (1ارتجال ) 312ت م

 التكنيك.أساسيات تلحين  -1

دينيززة (  –نصززفية  –إتقززان عزززف القفززالت ) تامززة  -2

لإلستفادة منها عنزد تزدريس الصزولفيج فزي صزورة 

 قفلة تشمل الثالثة.

 

 أساسيات تلحين التكنيك. -1

دينيزة (  –نصزفية  –إتقان عزف القفزالت ) تامزة  -2

لإلستفادة منها عند تدريس الصولفيج في صورة 

 قفلة تشمل الثالثة.

 – Legatoدراسزززززززة تمزززززززارين تكنيزززززززك )  -3

Staccato–Arm touch) 

 V7دراسة هرمنة سلم )دو( , المارش المهرمن )

-  I .) 

 ما يستجد من موضوعات -4

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 

 313ت م
تاريخ وتحليل 

 الموسيقي العالمية

األوبرا في إيطاليا ,  –دراسة عصر الباروك  -1

فرنسا , إنجلترا , ألمانيا , والمؤلفات الغنائية 

 –القناس  –الباسيون  –األخرى األوراتوريز 

الموتيت ..... إلخ , اآلالت في عصر الباروك 

التحول إلى  –هاندل (  –وأهم األعالم به ) باخ 

األوبرا في إيطاليا ,  –دراسة عصر الباروك  -1

فرنسا , إنجلترا , ألمانيا , والمؤلفات الغنائية 

 –القناس  –الباسيون  –األخرى األوراتوريز 

الموتيت ..... إلخ , اآلالت في عصر الباروك 

التحول إلى  –هاندل (  –وأهم األعالم به ) باخ 

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 الكالسيكية.

, الفيوج , واإلستماع إلى  التحليل : لإلبتكارات

 نماذجها.

 سيكية.الكال

التحليل : لإلبتكارات , الفيوج , واإلستماع إلى  -2

 نماذجها.

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 

  

 (1هارموني) 314ت م

 ( , والحليات.V13,V9دراسة التألفات الرباعية )-1 .1

 التطبيق على التآلفات السابقة.

والتدريب علي  –مصاحبة لبعض االناشيد  -3

 اساسيات مصاحبة االناشيد المدرسية.

( , V13,V9دراسة التألفات الرباعية )-1 .2

 والحليات.

 التطبيق على التآلفات السابقة. -2

 ما يستجد من موضوعات -3

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 

 315ت م
تاريخ وتحليل 

 الموسيقي العربية 

في العصر العباسي :  ءتاريخ الموسيقى , والغنا

 نظرياته , أهم األعالم ومراجع العصر.

 في العصر المملوكي. ءالموسيقى , والغنا  - -2

في العصر  ءأهم ظواهر الموسيقى , والغنا  -3 -3

 الفاطمي.

مراجعة عائالت المقامات : " راست , بياتي ,   -4 -4

 نهاوند , حجاز 

مراجعة القوالب اآللية , ومراجعة الضروب  -5  -5

 بقة.السا

تحليل بعض المؤلفات األلية البسيطة إلى أصغر  -6

 هيئة لحنية في المقامات السابقة.

في العصر العباسي :  ءتاريخ الموسيقى , والغنا -1 -6

 نظرياته , أهم األعالم ومراجع العصر.

 في العصر المملوكي. ءالموسيقى , والغنا  -2 -7

في العصر  ءأهم ظواهر الموسيقى , والغنا  -3 -8

 الفاطمي.

مراجعة عائالت المقامات : " راست , بياتي ,   -4 -9

 نهاوند , حجاز 

مراجعة القوالب اآللية , ومراجعة الضروب  -10

 السابقة.

تحليل بعض المؤلفات األلية البسيطة إلى أصغر  -11

 هيئة لحنية في المقامات السابقة.

 ما يستجد من موضوعات -12

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 الكلية مجلس

بتاريخ 

22/8/2016 

 غناء عربي 316ت م

–الدور  –القصيدة  –غناء نماذج من قوالب : الموشح 

 اداء مسرحي.

 التدريب على غناء موشح "شاغلي يالحسن"  -1 .1

 التدريب على غناء موشح "آه تعالى هللا ".  -2 .2

التدريب على غناء طقطوقة  " عليك صالة هللا  -3 .3

 وسالمه

 التدريب على غناء أحد المونولوجات  -4 .4

 التدريب على غناء دور "العفو يا سيد المالح" -5 .5

 التدريب على غناء موشح "ياشادي االلحان"-6 .6

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 22/8/2016 ما يستجد من موضوعات -7 .7

 317ت م
حاسب آلي في 

 التخصص

 النصوص.التعريف ببرامج معالجة  .1

قواعد معالجة الصوت وتوظيفها في المجال  .2

 الموسيقي.

دراسة تطبيقية لبعض التطبيقات المستخدمة  .3

في تحرير النصوص ومعالجة االصوات مثل 

word – bad –microsoft word. 

مقدمززة عززن المقززرر, ومناقشززة محتززواه, أهدافززه,  .1

مقدمة عن الكمبيزوتر التعليمزي واسزتخداماته فزى 

 التربية.

 دام الحاسب فى عمليتى التعليم والتعلماستخ .2

 مميزات التعليم بمساعدة الحاسب .3

 معوقات استخدام الحاسب فى التعليم. .4

األسس النفسزية والتربويزة وراء الزتعلم باسزتخدام  .5

 الوسائل الحاسب اآللى.

 الحاسب والموسيقى.  .6

 الموسيقي وبرمجيات الحاسب. .7

 دور الحاسب فى تعلم الموسيقي.  .8

المصزززممة لمجزززاالت العمزززل  تصزززنيف البزززرامج .9

 الموسيقي.

 الحاسب والتدوين الموسيقي. .10

 استخدام الحاسب فى التأليف واألداء الموسيقي. .11

 التأليف بمساعدة الحاسب. .12

 التأليف القائم على الحاسب. .13

 كيف يصدر الحاسب النغم. .14

 رقمنة الصوت. .15

 مميزات وعيوب الصوت الرقمي. .16

 مراحل تطور الصوت الرقمى. .17

سززات التززي تناولززت فعاليززات األبحززاث والدرا .18

 توظيف الحاسب في تعلم 

 ما يستجد من موضوعات .19

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 

  

 318ت م
األداء:آلة أساسية 

لكل  2بيانو ) 

 طالب (

 مراجعة ما سبق دراسته. .1

الفنززي , والتحليززل  ءإدراك المفززاهيم النظريززة لززألدا .2

الموسزززززيقي للمقطوعزززززات مزززززن حيزززززث الصزززززياغة 

 والهارمونية.

الفنززززي ,  ءإدراك المفززززاهيم النظريززززة لززززألدا .1

والتحليزززززل الموسزززززيقي للمقطوعزززززات مزززززن حيزززززث 

 الصياغة والهارمونية.

الساللم : سلم )مي , سزي , مزي بيمزول( مزاجيير  .2

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 العزف لبعض المقطوعات الغربية والشرقية. .3

 

 أوكتاف. 2

 ( تمرين هانون.2عدد ) .3

 ( تمرين لونجو3عدد ) .4

 .849تمرين من كتاب تشرني مصنف  .5

 حركتان من صوناتين. .6

 Shortمقطوعززززة واحززززدة مززززن كتززززاب بززززاخ ) .7

Prelude and Fuge) 

 مقطوعة غربي. .8

 ما يستجد من موضوعات .9
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بتاريخ 
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 319ت م
لكل  1آلة ثانية )

 طالب (

 الفيولينه

 مراجعة ما سبق دراسته. .1

 2ال ماجير  –اوكتاف  2الساللم ) ري ماجير  .2

سلم مي  –اوكتاف  1ري مانير  –اوكتاف 

 اوكتاف(. 2ماجير 

المدارس  –التمارين : من المدرسة القومية  .3

 العالمية.

المدارس  –المقطوعات: من المدرسة القومية  .4

 العالمية.

 آلة الترمبون

التززززدريب علززززى أداء بعززززض تمززززارين الززززروتين  .1

اليزززومى الخزززاص بزززالتحكم فزززى عضزززالت الشزززفاة 

وعضلة اللسان , ومن خزالل الزتحكم فزى سزرعة 

 حركة اليد اليمنى وتوافقها مع عملية التنفس.

التدريب على بعض الساللم الكبيرة ) فا , صول  .2

 , ال بيمول , مي (.

التززدريب علززى بعززض التنويعززات فززي سززلم )فززا ,  .3

 صول(.

 التدريب على أداء الصوناتا بمصاحبة البيانو. .4

 ما يستجد من موضوعات .5

 آلة العود

التعرف على طرق استخدام الريشة المختلفة في  .1

العزف والتدريب على مهارات استخدام اليد 

 .اليمني واليسرى للعزف

 عزف سماعي نوا أثر جميل عويس. .2

 عزف سماعي جهاركاه صفر على . .3

 لونجا رياض.التدريب على عزف  .4

 عزف تحميلة بياتى العريان.  .5

 التدريب على عزف مقطوعة عزيزة . .6

مجلس القسم 

 بتاريخ
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بتاريخ 
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الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 ما يستجد من موضوعات .7

 آلة القانون

التززدريب علززى مهززارات إسززتخدام اليززد اليمنززي ,  .1

واليسزززرى للعززززف مزززن خزززالل عززززف مقامزززات 

الموسززيقى العربيززة صززعوداً, وهبوطززاً فززى حززدود 

 األكتاف وبسرعات مختلفة.

 عزف سماعي نوا أثر جميل عويس. .2

 عزف سماعي جهاركاه صفر على . .3

 عزف لونجا رياض. .4

 عزف تحميلة بياتى العريان.  .5

 عزف مقطوعة عزيزة . .6

 ما يستجد من موضوعات .7

 الة الناي

التعززرف علززى تطززور آلززة النززاي عبززر العصززور  .1

 المختلفة.

التعرف على تقنيات العزف المختلفزة مزن خزالل  .2

وضزززع األصزززابع علزززى اآللزززة , وكيفيزززة إصزززدار 

 الصوت منهافي األوضاع المختلفة.

التدريب على كيفيزة اسزتخدام اليزدين فزي العززف  .3

علزززى اآللزززة مزززن خزززالل عززززف بعزززض النغمزززات 

 .السريعة والقفزات

التزززدريب علزززى أداء مهزززارة النغمزززات الممتزززدة ,  .4

 الفتحات على آلة الناي. ومهارة أنصاف

التعززرف علززـى الهيكززل البنززائي للقوالززب اآلليززة )  .5

 السماعي , اللونجا , البولكا , المقطوعة(. 

 ما يستجد من موضوعات .6

 الة الكمان

 أوكتاف. 2الساللم : سلم )رى( ماجيير  .1



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 (.Hans Sittبعض التمارين من كتاب )  .2

 مقطوعة غربي.  .3

 كونشيرتو.  .4

 ما يستجد من موضوعات .5
  

 320ت م
آلة تربوية 

لكل  2)مندولين ()

 طالب( 5

عليهزا , وشزرح  التعرف على اآللزة , فنيزات األداء .1

 تركيبها.

أداء التمزززارين األساسزززية , وكيفيزززة العززززف علزززى  .2

 األوتار , وإستخدام الريشة.

 .وعالميةعزف مقطوعات موسيقية عربية  .3

عليها , وشرح  التعرف على اآللة , فنيات األداء .1

 تركيبها.

أداء التمززارين األساسززية , وكيفيززة العزززف علززى  .2

 األوتار , وإستخدام الريشة.

 .عزف مقطوعات موسيقية عربية وعالمية .3

 ما يستجد من موضوعات .4

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 

 321ت م
تاريخ التربية 

 ونظام التعليم

التربية  –التربية عند الفراعنه  –التربية البدائية  .1

التربية عند  –التربية اليونانية  –عند الرومان 

التربية  –التربية في مصر الحديثه  –المسلمين 

التربية والتعليم  –والتعليم في عصر محمد علي 

التربية  –في عهد سعيد وعباس واسماعيل 

التربية والتعليم  –م في عصر االحتالل والتعلي

التربية والتعليم  -1952و  1919بين ثورتي  

 وحتي االن. 1952عام 

 اوال تاريخ التربية -

 مقدمة عن المقرر ومحتوياته وأهدافه

أهمية دراسة تاريخ التربية وطرق دراسة تاريخ 

 التربية.

 التربية في المجتمعات البدائية.

 القديمة) الهند والصين(. التربية في المجتمعات -

 التربية في المجتمعات القديمة) مصر الفرعونية

 التربية في المجتمعات القديمة) اليونان(. 

 التربية في المجتمعات القديمة) الرومان(.

 التربية في العصور الوسطي المسيحية -

 التربية في العصور الوسطي اإلسالمية.

 المية.بعض المفكرين من العصور الوسطي اإلس

 اتجاهات التربية في العصر الحديث.

 احد مفكري العصر الحديث.

 ثانيا نظام التعليم

 مقدمة عن موضوعات المقرر وأهدافه  1

 نظام التعليم : المفهوم 2

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 
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بتاريخ 
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الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 نظام التعليم: الخصائص. 3

 نظام التعليم: المقومات 4

 نظام التعليم: المقومات 5

 العناصر والمكونات. نظام التعليم: 6

 إدارة التعليم في مصر. 7

 المستويات اإلدارية 8

 المركزية والالمركزية في إدارة التعليم 9

10 
القوى والعوامل الثقافية المؤثرة في النظام 

 التعليمي

11 
القوى والعوامل الثقافية المؤثرة في النظام 

 التعليمي

12 
النظام  القوى والعوامل الثقافية المؤثرة في

 التعليمي

  ما يستجد من موضوعات. 13
  

 التدريب الميداني 

 أهداف عملية التدريب وأهداف المادة التعليمية. -1 

ظروف عملية التدريب شرح عن المؤسسة  -2

وظروف العمل , والتجهيزات واألقسام الموجودة 

فيها , ومجموع األعمال / الخدمات التي تقدمها 

 المؤسسة التعليمية . 

تصميم مصادر التعلم التي يشارك فيها خالل  -3

 فترة التدريب وكذلك المحنوي .

رة النتائج التي استخلصها الطالب خالل فت -4

 التدريب في المؤسسة التعليمية .

ذكر اقتراحات أو توصيات يري الطالب أن من  -5

شأنها التعديل والتطوير في عملية التدريب بما يتالئم 

 مع تحقيق األهداف المتوخأة من عملية التدريب 

 تقييم الطالب لعملية التدريب كاملة . -6

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 
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 325ت م
وسائل تعليم في 

 التخصص

تصنيف الوسائل التعليمية لكل تخصص من  .1

التخصصات والوسائل التي لها اولوية في هذا 

 التخصص.

يدرس الطالب قوائم تصنيف الوسائل  .2

يكون  التعليمية لدي جميع التخصصات حتي

 علي بينه بالنسبة للتخصصات االخري.

1. 

مقدمة عن المقرر, ومناقشة محتواه, أهدافه ـــ مفهوم 

تكنولوجيا التعليم ونشأتها وتطورها التاريخي ــــــ دواعي 

 االهتمام بتكنولوجيا التعليم ووظائفها.

2. 
تصنيف مصادر التعلم حسب الحواس, المستفيد, الدور, 

 ج, الخبرة, الغرض وطرق العرض.الهدف, طرق اإلنتا

3. 
مفهوم االتصال التعليمي وخصائصه.  -االتصال التعليمي: 

 عناصر عملية االتصال التعليمي . 

4. 
-صور وأنماط االتصال التعليمي والعوامل المؤثرة فيه. 

 معوقات نجاح عملية االتصال داخل البيئات التعليمية.

5. 
مفهومه النظم  -مدخل النظم والتصميم المنهجي للتعليم: 

 وخصائصها المشتركة. 

6. 
عالقة مدخل النظم -مكونات المنظومة التعليمية وأنواعها. 

 بتصميم التعليم.

7. 
األسس التربوية لتصميم واختيار واستخدام المصادر 

 التعليمية.

8. 
ر األسس النفسية لتصميم واختيار واستخدام المصاد

 التعليمية.

9. 

 -مفهوم العرض الضوئي.  -أساسيات العروض الضوئية: 

 -مميزات العرض الضوئي.  -أساسيات العرض الضوئي. 

 ظاهرة تشوه الصورة.

.10 
 -مفهوم الكمبيوتر وحداثة مكوناته.  -الكمبيوتر والتعليم: 

 أنواع البرمجيات 

11. 
 توظيف البرمجيات في العملية التعليمية

 -مفهوم االنترنت ونشأته.  -االنترنت والتعليم: 

12. 
استخدامات االنترنت في  -أنواع الشبكات ومكوناتها. 

  التعليم.

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 
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 329ت م

 

 

 

مناهج وطرق 

 تدريس التخصص

 اسباب التطوير والمنهج المدرسي. .1

 تطوير المنهج. اسس .2

 –خطوات التطوير  –اساليب التطوير  .3

 المشكالت والمعوقات.

 اسلوب المخاطبة للتالميذ. .4

مفهوم التدريس والفرق بين التدريس والتدريب  .1

 والتعليم والتعلم, التدريس فن أم موهبة أم علم.

أدوار كل من المعلم والمتعلم في العملية  .2

 التعليمية

 )المحاضرة( .بعض أساليب التدريس  .3

 بعض أساليب التدريس )المناقشة( . .4

 بعض أساليب التدريس )العصف الذهني( . .5

بعض أساليب التدريس)البيان العملي والممارسة  .6

 والتدريب( .

 عيوب ومميزات طرق وأساليب التدريس . .7

 العوامل المؤثرة في عملية التدريس. .8

 اتجاهات حديثة في طرق التدريس. .9

 التخطيط للتدريس. .10

م المنهج القديم والحديث واثر كل منهما مفهو .11

 على العملية التعليمية 

أسس بناء المنهج المدرسي: األساس النفسي,  .12

 األساس الفكري, األساس االجتماعي.

 العوامل المؤثرة على بناء المناهج الدراسية. .13

مكونات المنهج المدرسي ) األهداف وأهمية  .14

 هذا المكون وعالقته بغيره من المكونات.

بع مكونات المنهج المدرسي )المحتوى( تا .15

وأهمية كل من هذه المكونات وعالقة كل منهما 

 باألخر .

تابع مكونات المنهج المدرسي )طرق التدريس  .16

والوسائل التعليمية( وأهمية كل من هذه 

 المكونات وعالقة كل منهما باألخر .

تابع مكونات المنهج المدرسي )واألنشطة  .17

هذه المكونات وعالقة  والتقويم( وأهمية كل من

 كل منهما باألخر .

التنظيمات القديمة للمنهج: منهج المواد  .18
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 بتاريخ

1/8/2016 
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الدراسية المنفصلة, منهج المجاالت الواسعة, 

 منهج المواد المترابطة.

أهم تنظيمات المناهج ) خصائص ومزايا  .19

وعيوب كل من التنظيمات التالية وبيان دور كل 

 من المعلم والتلميذ فيه

التنظيمات حديثة للمنهج: )منهج النشاط,  .20

منهج المشروع, منهج الموديوالت المنهج 

 .المحوري, منهج الوحدات(

 ما يستجد من موضوعات .21
  

 330ت م
علم نفس 

تعليمي)نظريات 

 تعلم(

 –سروندايك  –النظريات السلوكية : بافلوف  .1

 سكنير.

 تولمان. –النظريات االرتباطية : واطسون  .2

 بعض التطبيقات علي نظريات التعلم. .3

 مقدمة عن المقرر ومحتواه وأهدافه           1

 التعلم مفهومه وشروطه 2

 التعلم مفهومه وشروطه 3

 تحسين عملية التعلم 4

 العوامل المؤثرة على تحسين عملية التعلم 5

 منحنيات التعلم 6

 نظريات التعلم السلوكي 7

 نماذج التعلم السلوكي 8

 نماذج التعلم المعرفى 9

 نماذج التعلم المعرفى 10

 االنتقادات -- االستخدامات 11

 التطبيقات التربوية 12

 ما يستجد من موضوعات 13
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 411ت م 

 

 (4تدريب سمع )

التعريف باألساس المنهجي للمادة , كيفية التمييز  -1

, واألداء بصززززززورة متقنززززززة للتآلفززززززات الثالثيززززززة 

 والرباعية وإنقالباتها.

تمززارين  –الصززولفيج اإليقززاعي : )تمززارين أدائيززة  -2

 تحريرية(.

 الصولفيج القرائي. -3

تمزززارين  –الصزززولفيج اللحنزززي : )تمزززارين أدائيزززة   -4

 تحريرية(.

الصزززولفيج الهزززارموني : أداء بغنزززاء مسزززافات : )   -5

ن ( باإلضافة إلى المسافات السزابق 3 –ن 7–ز 2

دراسزززتها , التآلفزززات الثالثيزززة وإنقالباتهزززا ,دراسزززة 

النززوع الخززامس مززن التآلفززات الرباعيززة ذو المسززافة 

 الناقصة.

التعريززف باألسززاس المنهجززي للمززادة , كيفيززة  -1

التمييزززز , واألداء بصزززورة متقنزززة للتآلفزززات 

 الثالثية والرباعية وإنقالباتها.

تمزارين  –الصولفيج اإليقاعي : )تمارين أدائية  -2

 تحريرية(.

 الصولفيج القرائي. -3

تمززارين  –الصززولفيج اللحنززي : )تمززارين أدائيززة   -4

 تحريرية(.

أداء بغنززاء مسززافات : )  الصززولفيج الهززارموني :  -5

ن ( باإلضزززززافة إلزززززى المسزززززافات 3 –ن 7–ز 2

 السابق دراستها , التآلفات الثالثية وإنقالباتها .

دراسة النزوع الخزامس مزن التآلفزات الرباعيزة ذو  -6

 المسافة الناقصة.

 ما يستجد من موضوعات -7
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 (2ارتجال ) 412ت م

شززرح المفززاهيم النظريززة المرتبطززة بفنيززة االرتجززال  -1

الموسززيقى ومصززاحبة األلحززان المعطززاة ب سززتخدام 

 التآلفات الهارمونية.

تصزززوير ألحزززان معطزززاة تزززون أعلزززى وتزززون أسزززفل  -2

بمصزززاحبة بوليفونيزززة األلحزززان معطزززاة ب سزززتخدام 

 الثالثات والسادسات.

اإليطاليزة والمفاجئزة  ثزم  قفلة ينوع عليها من القفلة -3

 ينوع عليها ب يقاع مبتكر من الطالب .

 إبتكار صيغة ثالثية تتكون من جملتين.  -4

 

 تنمية توظيف موسيقى القصص الحركية. -1

شرح المفاهيم النظرية المرتبطة بفنية االرتجزال  -2

الموسيقى ومصاحبة األلحزان المعطزاة ب سزتخدام 

 التآلفات الهارمونية.

اة تززون أعلززى وتززون أسززفل تصززوير ألحززان معطزز -3

بمصززاحبة بوليفونيززة األلحززان معطززاة ب سززتخدام 

 الثالثات والسادسات.

قفلززة ينززوع عليهززا مززن القفلززة اإليطاليززة والمفاجئززة   -4

 ثم ينوع عليها ب يقاع مبتكر من الطالب .

 إبتكار صيغة ثالثية تتكون من جملتين.  -5

 ما يستجد من موضوعات -6

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 
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بتاريخ 

22/8/2016 

  2غناء عربى 413ت م

غنززاء نمززاذج مززن قالززب الموشززح لضززروب مززا بعززد  .1

 العاشرة ال تقل عن ثالثة.

 غناء نموذج لقالب القصيدة. .2

 غناء نموذج لقالب الدور. .3

 غناء نموذج الداء مسرحي. .4

غناء نماذج من قالزب الموشزح لضزروب مزا بعزد  .1

 العاشرة ال تقل عن ثالثة.

 غناء نموذج لقالب القصيدة. .2

 غناء نموذج لقالب الدور. .3

 غناء نموذج لقالب الطقطوقة. .4

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 
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 غناء نموذج لقالب المونولوج. .5

 ما يستجد من موضوعات .6

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 

  

 414ت م

تاريخ وتحليل 

الموسيقى 

 4العالمية

, وأهم التغيرات  التعريف بالعصر الرومانتيكي -1

التي طرأت على الموسيقى , والمؤلفات الموسيقية 

والشخصيات الرائدة في مجال التأليف الموسيقي 

 وأهم القيم الجمالية.

التحليل الموسيقي : بتحليل قالب الحركة األولى  -2

بيتهوفن (  –موتسارت  –من صوناتات ) هايدن 

ا تحليالً تفصيلياً دقيقاً , والتعرف على أقسامه

 إعادة العرض(. –التفاعل  –الثالثة )العرض 

التعريف بالعصر الكالسيكي والرومانتيكي ,  -1

وأهم التغيرات التي طرأت على الموسيقى , 

والمؤلفات الموسيقية والشخصيات الرائدة في 

 مجال التأليف الموسيقي وأهم القيم الجمالية.

التحليل الموسيقي : بتحليل قالب الحركة األولى  -2

بيتهوفن  –موتسارت  –ناتات ) هايدن من صو

( تحليالً تفصيلياً دقيقاً , والتعرف على أقسامها 

 إعادة العرض(. –التفاعل  –الثالثة )العرض 

 ما يستجد من موضوعات -3
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 بتاريخ
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 415ت م
تاريخ وتحليل 

 الموسيقي العربية 

الفنية للموسيقى العربية دراسة الخصائص  -1

ومظاهرها في القرنين التاسع عشر والعشرين , 

وأهم رواده الموسيقيين الذين ساهموا في تطوير 

 الموسيقى فيه.

دراسة المقامات التي ترتكز على درجة الدوكاه  -2

 والعجم.

تحليل نماذج من مؤلفات اآللية والغنائية إلى  -3

 أجناس ومقامات

 24/4, وحتى  16/4دراسة الضروب من بعد  

دراسة الخصائص الفنية للموسيقى العربية  -1

ومظاهرها في القرنين التاسع عشر والعشرين 

, وأهم رواده الموسيقيين الذين ساهموا في 

 تطوير الموسيقى فيه.

دراسة المقامات التي ترتكز على درجة الدوكاه  -2

 والعجم.

تحليل نماذج من مؤلفات اآللية والغنائية إلى  -3

 ماتأجناس ومقا

 24/4, وحتى  16/4دراسة الضروب من بعد   -4

 ما يستجد من موضوعات -5

مجلس القسم 

 بتاريخ
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 416ت م
هارمونى + 

 1كونترابينت

شزززززرح اإلطززززززار النظزززززري لمواضززززززيع التطعززززززيم  .1

 والتحويل.

نغمزات مزن  التطعيم ويشمل : اإلستعارة ب سزتخدام  .2

السلم الصغير إلى الكبيزر وبزالعكس باإلضزافة إلزى 

تززآلف النابوليتززاني والتززدريب علززى ذلززك مززن خززالل 

تمززززارين السززززوبرانو والبززززاص )المرقززززوم والغيززززر 

 مرقوم(. 

شزززززرح اإلطزززززار النظزززززري للتطعزززززيم ويشزززززمل :  .1

اإلسززتعارة ب سززتخدام نغمززات مززن السززلم الصززغير 

إلززززى الكبيززززر وبززززالعكس باإلضززززافة إلززززى تززززآلف 

النابوليتزززاني والتزززدريب علزززى ذلزززك مزززن خزززالل 

وم والغيزززر تمزززارين السزززوبرانو والبزززاص )المرقززز

 مرقوم(.

( ب نقالباتهزا مزع V7 – VII7التآلفزات الدخيلزة ) .2

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 
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( ب نقالباتهززا مززع V7 – VII7التآلفززات الدخيلززة ) .3

توضيح كيفية اإلستخدام والتدريب على ذلك سواء 

اص )المرقززززوم والغيززززر أللحززززان السززززوبرانو والبزززز

 مرقوم(.

التحويل : عن طريق التآلف المشترك )دياتوني أو  .4

مطعززم( والتززدريب علززى ذلززك مززن خززالل تمززارين 

 السوبرانو أو إبتكارات يقوم بها الطالب.

الهارموني العملي : ب ستخدام ما دُرس في التطعيم  .5

 في تمرين أو أكثر يؤديه الطلبة في ساللم مختلفة.

توني البسزززيط فزززي حزززدود عالمزززة أو التحويززل الزززديا .6

 إثنين.

 قراءة تمارين باص مرقوم في حدود المدروس. .7

توضززيح كيفيززة اإلسززتخدام والتززدريب علززى ذلززك 

سزززواء أللحزززان السززززوبرانو والبزززاص )المرقززززوم 

 والغير مرقوم(.

شززرح اإلطززار النظززري للتحويززل : عززن طريززق  .3

أو مطعزم( والتزدريب  التآلف المشزترك )ديزاتوني

علززززى ذلززززك مززززن خززززالل تمززززارين السززززوبرانو أو 

 إبتكارات يقوم بها الطالب.

الهزززارموني العملزززي : ب سزززتخدام مزززا دُرس فزززي  .4

التطعززيم فززي تمززرين أو أكثززر يؤديززه الطلبززة فززي 

 ساللم مختلفة.

التحويززل الززدياتوني البسززيط فززي حززدود عالمززة أو  .5

 إثنين.

 لمدروس.قراءة تمارين باص مرقوم في حدود ا .6

 ما يستجد من موضوعات .7

22/8/2016 

  

 الة أساسية بيانو 417ت م

تأدية الساللم الكبيره والصغيره الهارمونية  .1

والميلودية السابق تحديدها علي نطاق او 

اوكتاف واحد وفي االتجاه المتوازي لليدين 

 وفي االتجاه العكسي.

يؤدي االربيج في الساللم المذكوره وفي  .2

 الوضع االساسي لمسافة اوكتاف واحد.

 

الفنزي , والتحليزل  ءإدراك المفاهيم النظرية لزألدا -1

الموسززززيقي للمقطوعززززات مززززن حيززززث الصززززياغة 

 والهارمونية.

الساللم : سزلم )فزا، , دو، , ال بيمزول( مزاجيير   -2

 أوكتاف. 2

 ( تمرين هانون.5عدد ) -3

 .299تمرين من كتاب تشرني مصنف   -4

 مقطوعة غربي من مؤلفات القرن العشرين.  -5

 حركة واحدة من صوناتا.  -6

 Two Partمقطوعة واحدة من كتاب باخ ) 

Invention) 

 ما يستجد من موضوعات -7
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 418ت م
لكل  1آلة ثانية ) 

 طالب (

 لفيولينها

 مراجعة ما سبق دراسته. .1

سلم  –اوكتاف  3الساللم : سلم ال ماجير  .2

 آلة الترمبون

التززززدريب علززززى أداء بعززززض تمززززارين الززززروتين  -1

اليززززززومى الخززززززاص بززززززالتحكم فززززززى عضززززززالت 

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 
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 اوكتاف. 3صول ماجير 

التمارين : دراسة الوضعين الثاني والثالث  .3

 ومتحرك من المدارس العالمية.

 طرق تدريس الة الكمان. .4

 من المؤلفات العالمية. .5

 

 القانون

تمارين تستعرض  4تكنيك :  اداء تمارن .1

 مهارات لمستوي الطالب.

سماعي ) هزام  2اداء معزوفات تقليدية: اختيار  .2

 فرحفزا(. –شدعريان  –

محمد  –اداء معزوفات حديثه :ذكرياتي   .3

 القصبجي

 عود

 –اداء معزوفات تقليدية  –اداء تمارين تكنيك  .1

 اداء معزوفات حديثة.

الشفاةوعضززلة اللسززان , ومززن خززالل الززتحكم فززى 

سززرعة حركززة اليززد اليمنززى وتوافقهززا مززع عمليززة 

 التنفس.

التززدريب علززى بعززض السززاللم الكبيززرة ) ال , مززي  -2

 الصغير , صول الصغير (. 

, ري  التدريب على بعض التنويعات في سلم )ال -3

 الصغير , مي الصغير(.

 التدريب على أداء الكونشيرتو بمصاحبة البيانو. -4

 ما يستجد من موضوعات -5

 آلة العود

 شرح فنيات األداء العزفي على آلة العود. -1

 ( نموذج لقالب السماعي.2عزف ) -2

 عزف نموذج لقالب اللونجا. -3

عزززف نمززوذج لمقطوعززة حززره حسززب مسززتوي  -4

 الطالب.

 ما يستجد من موضوعات -5

 آلة القانون

التززدريب علززى مهززارات إسززتخدام اليززد اليمنززي ,  -1

واليسزززرى للعززززف مزززن خزززالل عززززف مقامزززات 

الموسززيقى العربيززة صززعوداً, وهبوطززاً ب سززتخدام 

 أنواع متعددة للريشة وبسرعات مختلفة.

 ( نموذج لقالب السماعي.2عزف ) -2

 عزف نموذج لقالب اللونجا. -3

عزززف نمززوذج لمقطوعززة حززره حسززب مسززتوي  -4

 .الطالب

 ما يستجد من موضوعات -5

 الة الناي

التزززدريب علزززى كيفيزززة إسزززتخدام اليزززدين فزززي  -1
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العزززف علززى اآللززة مززن خززالل عزززف بعززض 

أداء مهزززارة  والنغمزززات السزززريعة والقفززززات 

النغمزززات الممتزززدة , ومهزززارة اإلسزززتكاتو مزززن 

 خالل ضرباب اللسان على آلة الناي.

 ( نموذج لقالب السماعي.2عزف ) -2

 اللونجا.عزف نموذج لقالب  -3

عزف نموذج لمقطوعة حره حسب مسزتوي  -4

 الطالب.

 ما يستجد من موضوعات -5

 الة الكمان

 3السزززاللم : سزززلم )ال مزززاجير , صزززول مزززاجير(  -1

 أوكتاف.

 (.Krudzerبعض التمارين من كتاب )  -2

 مقطوعة غربي.  -3

 كونشيرتو -4

 ما يستجد من موضوعات -5
  

 419ت م
آلة تربوية ) 

 جيتار( 

 ء على آلة الجيتار.التعرف على فنيات األدا -1

 دراسة تكنيك األصابع على األوتار. -2

دراسة التمارين الدراسية من الكتب التعليمية آللة   -3

 .الجيتار

عزف المقطوعات الغنائيزة والموسزيقية المشزهورة  -4

 العربية واألجنبية.

 ء على آلة الجيتار.األداالتعرف على فنيات  -1

 دراسة تكنيك األصابع على األوتار. -2

دراسززة التمززارين الدراسززية مززن الكتززب التعليميززة   -3

 .آللة الجيتار

عزززززززف المقطوعززززززات الغنائيززززززة والموسززززززيقية  -4

 المشهورة العربية واألجنبية.

 ما يستجد من موضوعات -5
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22/8/2016 

 ثقافة موسيقية 420ت م

يقدم هذا المقرر كل ما هو جديد في عالم الموسيقي 

وما تتضمنه المقررات سواء من حيث انماط االجهزه 

وسبل  –ومواصفاتها وانماط النوته الموسيقية 

االستفاده منها داخليا وخارجيا واالساليب الحديثه 

النتاجها بما يغطي الفكر العام للثقافه الموسيقية في 

ماهية الموسيقي وعناصرها, وتطور اآلالت  .1

 طرق(.  –نفخ  -الموسيقية ) وترية

 فن القيادة والمايسترو وتكوين االوركسترا.  .2

القوالب الموسيقية العالمية والعربية )اآللية  .3

 والغنائية(.
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 بتاريخ
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الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

  .20تطور العناصر الموسيقية في القرن  .4 ميادين الحياه عامة والميدان التربوي بصفة خاصه.

 .التكنولوجيا في الموسيقيأثر 

 ما يستجد من موضوعات-5

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 

  

 421ت م 
صحة نفسية وعلم 

 نفس اجتماعى

التوافق في حياتنا اليومية من حيث : معناه  .1

اضطرابات  –وتحليله ودوافعه ونتائجه 

السلوك العصابية الوظيفية كالفصام 

والبارانويا واضطرابات الشخصية النفسية 

 والجسمية.

مفهوم علم النفس االجتماعي وتعريفاته  .2

المختلفه والعالقات القائمة بينه وبين العلوم 

 االخري وتاريخه ومراحل تطوره.

تعريف علم الصحة النفسية وعلم النفس  -1

 اإلجتماعي.

 مؤشرات الصحة النفسية. -2

 نظريات الصحة النفسية. -3

 النفسي والمرض العقلي.المرض  -4

 التفاعل اإلجتماعي. -5

 مهارات الشخصية القيادية. -6

 مشكلة الشائعات. -7

 ما يستجد من موضوعات -8

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 

 
 

 مشروع التخرج

دراسززة أسززاليب القيززادة وطززرق توزيززع المؤلفززات  .1 

 االلية والغنائة في األداء الجماعي.

التزززدريب علزززى االداء الجمزززاعي االلزززي لزززبعض  .2

 القوالب اآللية للتخت العربي.

التدريب على االداء الجماعي الغنائي لبعض 

 القوالب الغنائية للتخت العربي.

 ما يستجد من موضوعات-3

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 

 التدريب الميدانى 

التدريب وأهداف المادة أهداف عملية  -1 

 التعليمية.

ظروف عملية التدريب شرح عن المؤسسة  -2

وظروف العمل , والتجهيزات واألقسام الموجودة 

فيها , ومجموع األعمال / الخدمات التي تقدمها 

 المؤسسة التعليمية . 

تصميم مصادر التعلم التي يشارك فيها خالل  -3

 فترة التدريب وكذلك المحنوي .

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

تائج التي استخلصها الطالب خالل فترة الن -4

 التدريب في المؤسسة التعليمية 

ذكر اقتراحات أو توصيات يري الطالب أن  -5

من شأنها التعديل والتطوير في عملية التدريب بما 

يتالئم مع تحقيق األهداف المتوخأة من عملية 

 التدريب 

 تقييم الطالب لعملية التدريب كاملة -6

 موضوعاتما يستجد من  -7
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 428ت م
تربية مقارنه 

 واداره تعليمية

تطوير مناهج  –التعريف بالتربية المقارنه  .1

العوامل المؤثره في النظم  –التربية المقارنه 

المختلفة  دراسات مقارنه لالنماط –التعليمية 

دراسات مقارنة العداد  –للبيئة التعليمية 

 )نماذج عالمية ومحلية(. –المعلم 

 مقدمة عن المقرر ومحتواه وأهداف -1

 أهدافها  –تعريف التربية المقارنة  -2

 مجاالت البحث في التربية المقارنة -3

 صعوبات البحث فى التربية المقارنة. -8

 مراحل تطور التربية المقارنة. -9

 أهدافها. –مفهوم اإلدارة العامة   -10

 نظريات اإلدارة.  -11

 مفهوم اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية. -12

الفرق بين اإلدارة التعليمية واإلدارة  -13

 المدرسية.

 إدارة الفصل

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 

 علم نفس تربوي 429نفت

 -تطور حركة القياس النفسي والحركي .1

انواع االختبارات النفسية  –الفروق الفردية 

 والعقلية .

 –الصدق  –شروط االختبار الجيد )الثبات  .2

 المعايير(.

 –تحليل المحتوي  –تحديد االهداف التربوية  .3

انواع االسئله  –اعداد جداول المواصفات 

 الموضوعية.

 وأهدافهمقدمة عن المقرر ومحتواه  -1

مفهوم الفروق الفردية ــــ تعريف الفروق  -2

 الفردية

مظاهر الفروق ــــ  قوانين الفروق الفردية

 الفردية

مجاالت الفروق الفردية .األسس العامة للتغلب  -3

على الفروق الفردية أساليب مواجهة الفروق 

 الفرديةا

 المقصود بالذكاء -4

نظريززززة ثرسززززتون نظريززززة جيلفززززورد نظريززززة 

مجلس القسم 

 بتاريخ

1/8/2016 

 

 

 مجلس الكلية

بتاريخ 

22/8/2016 



الفرقة 

 الدراسية

الفصل 

 الدراسي

الرمز 

 الكودي
 عتماداالتاريخ  المحتوي بعد التحديث محتوي الالئحة عنوان المقرر

 ما يستجد من موضوعات

 سبيرمان

 المتغيرات المرتبطة بالذكاء

نظريزززززة الزززززذكاءات المتعزززززددة ــــــزززززـ عالقزززززة 

 الذكاءات المتعددة بالتعليم

 النظرية الثالثية للذكاء

نماذج الذكاء االنفعالي ــــ الذكاء االنفعالي ـــ  -5
عادات األشخاص األذكياء انفعالياً ـــــ 

 االنفعالية ـ الشخصية ـ االجتماعية الكفايات

 الذكاء األخالقي نظرية بوربا للذكاء األخالقي -6

الدافعية : قضايا وتفسيرات .معنى الدافعية  -7

 وأنواعها

مززززداخل الدافعيززززة " السززززلوكي ـ اإلنسززززاني ـ 

 المعرفي ـ االجتماعي "

الدافعيززة للززتعلم فززي المدرسززة :أنززواع األهززداف  -8

 والدافعية :

 التغذية الراجعة وتقبل الهدف 

الحاجززات والدافعيززة  " نظريززة ماسززلو" توكيززد  -9

الززذات والدافعيززة لإلنجززاز الززتعلم المززنظم ذاتيززا, 

 معرفة اإلنجاز : التعاون والتنافس

استراتيجيات تشجيع الدافعية للزتعلم المعززوات  -10

وبنززاء  والمعتقززدات والدافعيةنظريززة المعزززوات

 مفهوم للدافعية للتعلم

 التخلف العقلي تعريف التخلف العقلي  -11

 الخصائص النمائية لألفراد المتخلفين عقليا

أسباب التخلزف العقلزي تزدريس المتعلمزين ذوي  -12

 التخلف العقلي

 


