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 مصطلحات جامعية 
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 من الجامعة، ومعتمدة من القسم العلمي. 

المعدل أو التقدير الفصلي: طريقة لحساب متوسط معدل التقدير الفصلي في نهاية كل فصل   •

 دراسي.
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 إعادته. 

ً إليها درجة االختبار  در • جة االمتحان النهائي: مجموع درجات األعمال الفصلية مضافا
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من   دد ع شراف على المشرف األكاديمي: هو عضو هيئة التدريس المكلف من القسم باإل •

 ب.الطال
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لمقدمة ا  

م حيث  187/1983رقم  )سابقاً( أنشئت جامعة سبها بقرار من اللجنة الشعبية العامة        

م وتضم الجامعة تسعة عشر كلية منتشرة  1976كانت فرع من فروع جامعة طرابلس من سنة 

  قدم الحضاري، وإلى لت ا حو ن  ورسالتها بالمنطقة الجنوبية، وتسعى من خالل رؤيتها، وأهدافها 

تلبيه احتياجات المنطقية المتعددة بصورة عامة، وإلى تحقيق تطور مستمر للرفع من المستوى  

 التعليمي للفرد بالجنوب الليبي، وإلى الدفع بعجلة التقدم العلمي إلى األمام. 

 المؤسسة التعليمية 

 . كلية اآلداب بجامعة سبها 

 الشهادات الممنوحة 

 التالية:  دات التخصصيةشهاالب داآلتمنح كلية ا 

 الدرجة الجامعية الليسانس.  -

 داب )دبلوم عالي(.    اآل دبلوم الدراسات العليا في  -

 العالية ) الماجستير( درجة اإلجازة  -

             لحملة الشهادة الجامعية التربوي التأهيل دبلوم  -

 وتسعى إلى اعتماد درجة اإلجازة الدقيقة ) الدكتوراه(   -

 ل واألالفصل 

 أحكام عامة

 ( 1)  مادة

 الكلية  وأهداف ية ورسالة ؤر

 الكلية رؤية 

 بفروعها المختلفة محليا واقليميا ودوليا  اإلنسانية الريادة في العلوم 

 الكلية رسالة 

 نشر المعرفة وضمان التميز في البحث العلمي وتوظيفه في خدمة المجتمع 

 أهداف الكلية 

 بما يسهم في تنمية و خدمة المجتمع .   ة،اني نسإلا  تطوير البحث العلمي في مجال العلوم .1
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 إعداد الباحثين المتخصصين في فروع العلوم اإلنسانية للدفع بعجلة البحث العلمي .  .2

 عليهما.  والمحافظة   واإلنساني  اإلسالمي إحياء التراث  .3

روح البحث العلمي في نفوس   وتنميةالى الحصول عليها  والسعيغرس حب المعرفة  .4

   الطالب.

 المجتمع. ادر وظيفية مؤهلة تسهم في تنمية د كوإعدا .5

 الطالب. لدى  والمهارات تطبيق المعايير الحديثة في االداء لقياس المستوى العلمي  .6

 2مادة 

 تربوي الدبلوم ال

  او  جامعة سبها إلى إعداد الطلبة ليكونوا معلمين  –يهدف برنامج الدبلوم التربوي بكلية اآلداب 

قبل الطلبة الحاصلين على الدرجة الجامعية األولى أو ما  تس وي وي،ال التربفي المج غيرهم 

نة التدريس،  يعادلها من كليات ال تمنح الدبلوم التربوي لخرجيها، ويرغبون في االلتحاق بمه 

يحصل المتقدمون على شهادة الدبلوم في التربية، بحسب الشعبة التي   . بواقع فصلين دراسيين 

كمعلمين في مراحل التعليم األساسي   العمل من  كنهمحيث تم بها، يرغبون في االلتحاق 

 .  او غيرها والمتوسط ورياض األطفال أو مع إحدى فئات األطفال ذوي االحتياجات الخاصة

 الرؤية: 

 الريادة في إعداد معلمين وقادة تربويين قادرين على تنمية أنفسهم.          

 الرسالة 

 على التعلم والبحث والتكنولوجيا.   تحين منف ربويين، إعداد معلمين وقادة ت         

 األهداف:  

التربوية ومسار تطورها التاريخي، مع بيان العالقة  والعملية اكتساب المعارف النظرية . 1 

 . المتبادلة بين النظام التعليمي والتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمع

الذي ينبغي أن تضطلع به التربية   دوروال  بيا،عليمي في ليفلسفة وأهداف النظام التعزيز ت. 2 

 لتحقيق آمال وطموحات المجتمع. 

أحدث المناهج التربوية، وطرائق التدريس،  م خداع من مستوى التعليم العام باستفالر. 3 

تربوية وكفاءاتهم التدريسية عند تخطيط  وتكنولوجيا التعليم والتقويم، بما يخدم تطور قدراتهم ال 

 لم والتعليم. لتعية اعمل  نفيذ وتقويموت 

 التدريس  مهنةً ورسالةً تدعيم .  4
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 . على مهارات التواصل . تطوير قدرات الطلبة  5

 ل التعليم المختلفة. . تزويد مدارس المجتمع المحلي بمدرسين مؤهلين في مراح6

 3مادة 

 لبرنامج الدراسي وعاء الزمني لال

 لين دراسيين فص ة من تكون سية كاملة م الدبلوم التربوي: هو دبلوم مدته سنة درا

 4 مادة

 غة الدراسة ل

حسب  هي لغة الدراسة واستثناء من ذلك يجوز استخدام لغة أجنبية في التدريس  اللغة العربية

 . البرنامج المعد لذلك

 5 دةما

 والمقررات الدراسية   دليل الطالب لنظام الدراسة

راسة، واألحكام  الد  نظام الشعب ومنا على الكلية إعداد دليل خاص بالدبلوم التربوي متض

إلنذار، والفصل، وإجراءات التحقيق، والتأديب، ويجب على  األساسية للوائح المعمول بها، 

للطلبة في   اهر معلوم، ويصدر في كل سنة ويُعطىفي مكان ظ الكلية اإلعالن عنها، ووضعها 

التي   السنةدليل مل الطالب بالخريف( ويعمل بتاريخه، على أن يعا )فصل بداية العام الجامعي 

 بل بها في الجامعة. قُ 

 6مادة 

 الدبلوم شعب

 اآلتية:  دبلوم التأهيل التربوي من الشعب تكون ي

 العام  الدبلوم -

 التربية الخاصة  -

 رياض األطفال  -

 مات المعلوو  مكتبات ال -

رار  ويصدر بها ق اعتمادها من مجلس الكلية يتم والمجتمع  خدمجديدة تللقسم اقتراح شعب ز يجو

 معة من مجلس الجا

 7مادة 



6 

 

 الشهادة الممنوحة 

بعد اعتماد   المسجل العام كلية ويد الرئيس القسم وعم مسجل ومن عتمد وي  التاهيل التربوي  م لودب

 الجامعة ئيس دفعة من ر ال

 8مادة 

 البرنامج الدراسي 

 أسبوعاً.   16. مدة الدراسة في الدبلوم فصلين دراسيين مدة كل منهما 1

 ( وحدة.  28من )التربية  . يتألف برنامج دبلوم عام في2

 . أسبوعيا ة دريسي اعات تثالث سمقرر دراسي ب لكل . تحس3

 . ونصف  ـ تعادل الوحدة الدراسية ساعة واحدة 4

 ية إجبارية  سيتكون برنامج الدبلوم من مقررات درا 5

 9مادة 

 التربوي  التأهيل  دبلوم متطلبات الحصول على الدراسية ل الحد األدنى واألعلى للوحدات

  وحدة  (28) ل على الدبلوم التربوي هي مطلوبة للحصوالدراسية ال الوحدات ن م  األدنى حد ال

 . وحدة 30 واألقصى 

 10 مادة

 الوحدات الدراسية لكل فصل دراسي 

للوحدات الدراسية التي يجوز للطالب التسجيل فيها في الفصل الدراسي   األقصى يكون الحد 

من صفر  ب في كل مقرر ات الطالتقدر درج األحوالوفي جميع  ة.دراسي  وحدة 14الواحد هو 

 : األتي ئة درجة ويحسب تقديره حسب الجدول إلى ما

 حدات عدد الو التقدير النسبة ترقيم

 14 ممتاز 100إلى   85من  1

 14 جيد جداً  84إلى   75من  2

 14 جيد 74إلى   65من  3

 12 مقبول 64  إلى 50من  4

 10 ضعيف 50إلى أقل من   35من  5

 8 جداً  ضعيف 35ن  أقل م 6

 

 ني الفصل الثا

 القبول والدراسة واالمتحان
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 11 مادة

 يتم قبول طالب وفق نظام قيد منتظم فقط 

 12 مادة

 نظام الدراسة 

الدراسة بالدبلوم التربوي نظام فصلي بواقع فصلين دراسيين في العام الدراسي فصل الخريف،  

  دراسية عند الحاجة، ع بيأسا 8ن وفصل الربيع، ويجوز إضافة فصل دراسي صيفي ال يقل ع 

 جلس الكلية، وموافقة مجلس الجامعة. وذلك باقتراح من م

 13مادة 

 شروط القبول 

في بداية كل فصل دراسي تحدد الكلية عدد الطالب الذين يتم قبولهم وفقاً إلمكانيات الكلية وقسم  

 تالية: وط البلوم الشريتقدم للدراسة بالد   منفيالدبلوم التربوي واحتياجات المجتمع، ويشترط 

ر الطالب بنفسه إلكمال إجراءات التسجيل، وال يجوز أن ينوب عنه أحد في  ن يحضيجب أ أـ 

 ذلك.

 أن يكون الطالب حاصالً على الدرجة الجامعية األولى على األقل في أي تخصص. ب ـ 

خصية  باإلضافة إلى وثيقة إثبات الشبخلفية بيضاء على الطالب إحضار ست صور شخصية  ج ـ  

   جواز السفر(، البطاقة،  قم الوطني)الر

 أن يكون الئقاً صحياً موثقاً بشهادة صحية معتمدة. دـ 

 أن يكون حسن السيرة، والسلوك. هـ ـ 

 أن يتفرغ تفرغاً كامالً للدراسة. زـ 

أن ال يقل تقديره العام في المرحلة الجامعية األولى عن النسبة المحددة، والمعتمدة للقبول  ح ـ 

طالب فيها بالتسجيل لنيل شهادة الدبلوم التربوي،  لتي يرغب الفي السنة ا التربويل التأهيوم دبلب

 ويستثنى من ذلك العاملون بقطاع التعليم العام. 

يجوز إجراء امتحان القبول، والمقابلة الشخصية الذي تقرره الكلية، ويكون قرار لجنة  ط ـ 

 ية. مجلس الكلالقبول، والمقابلة نهائياً بعد اعتماده من 

من غير الليبيين بدفع رسوم ونفقات الدراسة وفق اللوائح المعمول   الب المتقدمن يلتزم الطأ ي ـ 

بها بالجامعات الليبية، مع األخذ بعين االعتبار االتفاقيات الموقعة بشأن المعاملة بالمثل، والطلبة  

 يبية. الوافدين على منح دراسية وفقاً لما هو معمول به بالجامعات الل
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بعد  إحضار الرقم المرجعي الصادر منها، و طلبة الجدد، وومة إدارة الفي موقع منظ التسجيل  ك ـ 

ل حسابه  يتفع رقم دراسي، وبالتالي ب صدربأالمسجل العام  إدارة استكمال اإلجراءات من

اإللكتروني ويتحصل الطالب مباشرة على كلمة المرور واسم المستخدم عبر البريد اإللكتروني  

ً البريد اإللكتروني الخاص   مرة، ل أول م للتسجيلمسجل به المستخد ا ويمنح الطالب تلقائيا

 بالجامعة، وله كل الحقوق والمزايا الستخدامه طيلة فترة دراسته 

 14مادة 

 إجراءات التسجيل 

داخل الكلية  دراسة المتنظمين بالالتربوي معاملة الطلبة التأهيل دبلوم يعامل المسجلون ب -

 ءات راالجث ا من حي

للطالب خالل أسبوعين قبل   ول، وتجديد القيد للفصل الدراسي األ همتتم إجراءات تسجيل -

بدء الدراسة بمكتب التسجيل، وبعد خمسة عشر يوماً من تجديد القيد تفرض غرامات  

 تأخير بالخصوص في األسبوع الثالث. 

انتهاء األسبوع  عد ب جديد القيد دراسي األول، أو ت ال يجوز قبول الطلبة الجدد بالفصل ال -

 هذه المدة. يتحمل الطالب نتائج تأخيره عن الدراسة في األول من بداية الدراسة، و 

القيام بدفع رسوم التسجيل، والمصروفات الدراسية، وإجراء الكشف الطبي عند التسجيل   -

 ألول مرة، وجميع اإلجراءات األخرى التي تُطلب منه. 

دنى  األ أو  راسية بما ال يتجاوز الحد األقصىد  قاط مقررات إضافة، أو إس يحق للطالب  -

الدراسية المقررة خالل فترة ال تتجاوز خمسة عشر يوماً من بداية الدراسة في   لوحدات ل

 اسي. كل فصل در

تتم عملية تسجيل المقررات للطالب بعد التشاور مع مشرفه األكاديمي، ويتحمل الطالب   -

 عليمات. ه بالتنتيجة جهل مسؤولية أي قصور، أو أخطاء تحدث 

يل المعتمدة من مجلس الكلية يُعد منقطعاً  فترة التسج  إذا لم يسجل الطالب أي مقرر خالل -

 . منقطع لعدم التسجيل يوضع في نظام معلومات الطالب عبارة:و  عن الدراسة،

 15مادة 

 البطاقة الدراسية 

 الطالب الذين أكملوا إجراءات التسجيل يحق لهم الحصول على: 

 جل الكلية. شؤون الطالب بمكتب مس قسم م استخراجها منيتالذكية: البطاقة  ـأ

 بطاقة مكتبية: يتم استخراجها من إدارة المكتبة. ب ـ 
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يتم استخراج بطاقة الكلية للطالب مع دفع الرسوم المستحقة لذلك، عند تسجيله في غضون  ج ـ 

، أو أداء  ى الكليةخول إلب بالد األسبوع األول من إكمال إجراءات التسجيل، وال يسمح ألي طال

 لبطاقة. االمتحانات إال بعد صدور ا

 16 مادة

 الخطط الدراسية

للكلية، وتنتهي بتخرجه، ولكل   هي عبارة عن خطة أكاديمية متكاملة تبدأ من بداية دخول الطالب 

 مل بصورة عامة على: تخطة مستقلة لطلبته، وتش ةعلمي   شعبة

جاح فيها للحصول على  نب على الطالب اللتي يجررات االمقررات الدراسية: وهي المقأـ 

 الممنوحة. الدرجة 

ً  لدراسية، والتي تعد عنصراً التراتبية: وهي المتطلبات السابقة للمقررات اب ـ  في بناء   أساسيا

  ات فالمتطلب ، إال بنجاح الطالب  ا الخطة الدراسية، وال يجوز في أي حال من األحوال تجاوزه

ً ة تُ السابق  . ا ليهتي  ات التمقررال  لفهم عد مفتاحا

 17مادة 

 مواعيد الدراسة 

الخريف في منتصف شهر سبتمبر، وينتهي في منتصف شهر يناير من السنة   فصل يبدأ -

 الموالية. 

 يبدأ فصل الربيع في بداية شهر فبراير، وينتهي في منتصف شهر يونيو.  -

ل  اية فصهي ببد تبدأ بنهاية فصل الخريف، وتنت عطلة نصف السنة، ومدتها أسبوعان  -

خالل العطلة المشار إليها إقامة   لشعب ه من كل عام دراسي، ويجوز ليلي الربيع الذي

 برامج دراسية علمية، أو ميدانية. 

 يجوز لمجلس الكلية تعديل مواعيد بدء وانتهاء الدراسة لكل فصل دراسي  -

 18 مادة

 إلى البرنامج  االنتقال

دبلوم  الجامعة إلى برنامج  خارجيحق االنتقال من برنامج دبلوم تأهيل تربوي من  -

ة مع شرط إجراء معادلة وفق ما تنص عليه لوائح الكلية بهذا  جامعبال التربوي التأهيل 

 الخصوص. 

بها  يحق للطالب االنتقال من شعبة إلى أخرى مرة واحدة فقط وفق الضوابط المعمول  -

 بالكلية. 
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   العلمية  باألقسام داخل الكلية  الب االنتقال يحق للط  ال -

   19 دةما

 للبرنامجالخطة الدراسية 

التربوي  التأهيل دبلوم للبرنامج للحصول على دراسية الخطة لاية بالكلقسم علم النفس يضع 

جوز لمجلس  اً فيها عدد الوحدات الدراسية، وتوصيف المقررات، وي نتعتمد من مجلس الكلية مبي

يتم   أخرىب شع في حالة  اأم و من القسم المختص الكلية تعديل تلك الخطة بناء على اقتراح 

 . وضع خطتها حسب االختصاص 

 20 دةما

 المقررات تقسيم

   دراستهاعلى الطالب   بات التخصص( إلزاميةتكون جميع المقررات التخصصية )متطل

 21 مادة

 ياب الحضور والغ

ة، والمناقشات والتمرينات في  محاضرات والدروس العملييجب على الطالب حضور ال -

ب  لك، وإذا غالذ جل بها حسب الساعات الدراسية المخصصة جميع المقررات المس

شرعي  دون عذر  لمقرر من مجموع الساعات المخصصة ل ( % 25)ثر من الطالب أك

 ي المقرر. حرم من التقدم لالمتحان النهائي، ويُعطى درجة )صفر( فيقبله مجلس الكلية يُ 

خالل الفصل   من مجموع الساعات المخصصة للمقرر  ( فأكثر % 25)إذا غاب الطالب  -

ة؛ يحق له الدخول لتأدية االمتحان النهائي  يقبله مجلس الكلي الدراسي، وبعذر مشروع

 في المقرر. 

م كل عضو هيئة تدريس بمتابعة حصر حضور الطالب في المقرر الذي يقوم  يقو  -

ثار  وتنبيه الطالب لآلقسم العلمي ل عن طريق الاب إلى المسجوتقديم الغي ، بتدريسه

 ذلك.  المترتبة على

الغياب غير المشروع بكافة   هايدخل فيحسب نسبة الغياب من بداية الفصل الدراسي، و تُ  -

 عه. أنوا

 22مادة 

 إيقاف القيد 

  فقط  للطالب إيقاف قيده خالل شهر من بداية الدارسة بحسب األحوال لفصلين دراسيين  يحق 

يجوز لمجلس الجامعة  طيلة فترة دراسته، وال تحسب مدة إيقاف القيد من ضمن مدة الدراسة، و
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ت ظروفه ذلك في مدة  نائية لفصلين دراسيين آخرين إذا تطلبقبول وقف قيد الطالب بصورة استث

 . برنامج بالال تزيد عن شهر من بداية التسجيل 

 23مادة 

 إلغاء قيد الطلب

سة  لية وال يلتفت إلى أي عذر يقدمه، إذا انقطع عن الدراعد مفصواًل من الكيُلغى قيد الطلب ويُ 

 . إليقاف القيد فصلين دراسيين خالل دراسته بالبرنامج ولم يتقدم  

 24مادة 

 إلغاء المقرر 

من عدد الساعات المعتمدة   ( %75)من تغطية  حالت ظروف قاهرة دون تمكن أي شعبة  إذا

( من الالئحة، وجب عليه إلغاء  7لمنصوص عليها في مادة رقم )للدراسة في مقرر ما، وا

رصة  في أول فتسجيله  ي ذلك الفصل لجميع الطالب المعنيين، وعليهم تسجيل ذلك المقرر ف 

 يُعرض فيها للدراسة.                                            

 الفصل الثالث

 االمتحانات والتقييم العلمي 

 24مادة 

 لتحصيل العلمي للطالبتقييم ا

انات النهائية واإلشراف عليها  يُشكل مجلس الكلية نهاية الفصل الدراسي لجنة لتسيير االمتح

تعلقة بسير االمتحانات وتنظيمها وعلى  اقبة( تتولى األمور المُ نات والمرة االمتحا وتُسمى )لجن

 األخص ما يلي:ـ 

 أـ تسليم أوراق اإلجابة واستالمها. 

 ط درجات كل طالب ورصدها. ب ـ وضع متوس

 ج ـ إعداد قوائم النتائج وقوائم الخريجين والمفصولين. 

  مراقبة سير االمتحانات. الجداول وم في وضع نة أن تستعين بأعضاء هيئة التدريس وغيرهلجول

جرى امتحان عام نهاية كل فصل دراسي لجميع المقررات التي أعطيت في ذلك الفصل والتي  يُ 

 يث: سجلها الطالب ح 

عقد امتحان نهائي لكل مقرر في نهاية الفصل الذي يدرس فيه مرة واحدة لجميع  يُ  -

، ويجوز  لقسم المختص مع ابالتنسيق مجلس الكلية  الب المعنيين، في موعد يحددهالط

للكلية أن تسمح بعقد امتحان نهائي في مقرر أو أكثر قبل نهاية الفصل إذا كانت هناك  

م عقد  ، كما يجوز للقس دون إرجائه إلى ذلك الوقت  ظروف خاصة بالقسم تحول 

 الفصل الدراسي.  من كمها في أي وقت االمتحانات، والندوات العلمية، وما في ح
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أداء االمتحان النهائي في أي مقرر إذا تأخر عن الموعد المحدد  فيه طالب حق يفقد ال -

قاعة االمتحان   الخروج من له  يحقفيه، كما ال عد راسبًاويُ دقيقة ( 15حان لفترة )لالمت

 بداية االمتحان.   دقيقة من( 40قبل مضي )

ن  ثنيل عن ا ي على امتحانات دورية ال تقة للفصل الدراستشتمل امتحانات أعمال السن -

علن عنها في حكم االمتحانات  تدخل االمتحانات الشفوية والتقارير المفاجئة غير المُ و

 . عضاء هيئة التدريس ورؤساء الشعب أل الدورية، ويترك أمر تحديد مواعيدها 

 25مادة 

 رصد أعمال السنة 

الشعبة  إلى رئيس ل السنة مرصودة في صورتها النهائية يقوم كل عضو هيئة تدريس بتقديم أعما

لرصدها في   ائية، وذلك في موعد مناسب تمهيًداالمختص لتقديمها إلى لجنة االمتحانات النه

 استمارة درجات الطالب، وعلى كل عضو هيئة تدريس إدراجها بمنظومة الكلية. 

 26مادة 

 االمتحاناتإعداد أسئلة 

وبة بإجابتها  دراسية، وتقديمها مصح إعداد أسئلة مقرراته ال يتولى كل عضو هيئة تدريس 

كما يقوم بتصحيح   ، أسبوعينلجنة االمتحانات قبل بدء االمتحانات النهائية ب ى لنموذجية إال

 وتسليمها للجنة االمتحانات والمراقبة.  ، إجاباتها في مدة ال تتجاوز األسبوع

 27مادة 

 جراءات االمتحاناتإ

أو القيام بأي عمل من شأنه  ، ةمتحانات التحريرية أو العملي الكالم أثناء االحضر على الطالب يُ 

رفع اليد وحضور المراقب أو االستفسار حول نص  قبل االستئذان ب اإلخالل بنظم االمتحانات 

 األسئلة بعد مغادرة أستاذ المادة. 

 28مادة 

 ت النهائية غياب الطالب خالل االمتحانا

م  ك االمتحان ما لطى درجة )صفر( في ذلد االمتحانات الدورية يُعأـ إذا تغيب الطالب عن أح 

 لمختص. ستاذ المقرر، ورئيس القسم ايتقدم بعذر شرعي يقبله أ

الطالب على تقدير )غ(  ب ـ إذا تغيب الطالب عن أداء االمتحان النهائي في أي مقرر يحصل 

إال إذا   ؛ا كانت األسباب متحان مهمإعادة اال وال يحق  ن وبالتالي راسبًاعد غائبًا عن االمتحا ويُ 

وافقة القسم  م الكلية أو القسم بشرط أن يعاد لكل الطلبة بعد ظروف إلى  شرعيًا عائًداكان سببًا 

 المختص. 

 29مادة 
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 توزيع درجات المقررات

ضافاً إليها  نهاية الفصل مُ  جرى في تكون النتيجة لمقرر ما محسوبة من واقع االمتحانات التي تُ 

طالب خالل الفصل الدراسي كله، وتكون  لعلمية التي يقوم بها ال ختبارات والنشاطات ادرجات اال

 مقرر مائة درجة توزع على النحو التالي:  النهاية العظمى لدرجة كل 

مية  من النهاية العظمى لالختبارات الفصلية على األقل، والنشاطات العل (%40)أـ تكون نسبة 

درجة   (20)واألول  درجة لالختبار الفصلي  ( 20)ث توزع الفصل الدراسي بحي في جرى التي تُ 

 لالختبار الفصلي الثاني. 

هاية العظمى على ورقة االمتحان النهائي، وال ترصد درجة  من الن ( %60)ب ـ تكون نسبة 

ة االمتحان  درجة( من درج 18)  (%30) أعمال السنة في حالة عدم تحصله على نسبة أقل من 

 النهائي. 

 30 مادة

 جات والتقدير لدرع اتوزي

ر من صفر إلى مائة درجة ويحسب تقديره حسب تقدر درجات الطالب في كل مقر

 الجدول األتي: 
 رمزال التقدير النسبة ترقيم

 A ممتاز 100إلى  85من  1

 B جيد جداً  84إلى  75من  2

 C جيد 74إلى  65من  3

 D مقبول 64إلى 50من  4

 E ضعيف  50إلى أقل من  35من  5

 F ضعيف جداً  35من ل أق 6

 

 31 مادة

 سط التقدير الفصلي للطالبحساب معدل متو

عام للطالب بضرب الدرجة لكل مقرر  دراسي يحسب متوسط معدل التقدير الفصل في نهاية كل 

ت التي  عتمدة له، وقسمة مجموع حاصل الضرب لجميع المقررانجح فيه في عدد الوحدات المُ 

متوسط  ل بالنهاية العظمى، ويقرب معد  للوحدات مضروبًا على العدد الكلي درسها الطالب 

 التقدير إلى أقرب رقمين عشريين. 

 32 مادة

 العام للطالبحساب معدل متوسط التقدير 

حسب متوسط التقدير العام للطالب بضرب الدرجة المتحصل عليها الطالب لكل عند التخرج يُ 

التي  صل الضرب لجميع المقررات عتمدة له، وقسمة مجموع حالوحدات المُ مقرر في عدد ا

ير إلى  قرب معدل متوسط التقد بالنهاية العظمى، ويُ  د الكلي للوحدات مضروبًا على العد  درسها

جميع  إذا استوفى  نفسه الفصل الدراسي  أقرب رقمين عشريين، ويُعدُّ الطالب ضمن خريجي

 تطلبات التخرج. مُ 

 33 مادة
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 مقرر  دةإعا

 ما اجتازه بنجاح.   قررال يحق للطالب إعادة دراسة م

 34 مادة

 سب فيه الطالبقرر رم  مراجعة 

ب فيها على أال  ورستم البطلب المراجعة الموضوعية في المقررات التي يحق للطالب التقدم 

 مقررين وفق اإلجراءات والضوابط التالية:  تتعدى 

الكلية؛  مسجل الكلية خالل المدة التي تحددها أن يقدم طلب المراجعة إلى يحُق للطالب  .أ

 إعالن النتائج. ن تاريخ على أن ال تزيد عن أسبوعين م 

ا هو موضح  ( ديناًرا للمقرر الواحد، كم50مالية قدرها ) قيمةرفق بالطلب أن ي  .ب 

 بالكشف المرفق بهده الالئحة. 

التدريس على أن   يتولى القسم الدراسي تشكيل لجنة للمراجعة من ثالثة أعضاء من هيئة .ت 

،  خصيًا ب المراجعة، وبحضور الطالب شالمقرر موضوع طل يكون من بينهم أستاذ 

من   وعلى اللجنة إعداد تقرير بالخصوص وتقديمه إلدارة الكلية في ظرف ثالثة أيام 

قبل اللجنة،   تاريخ التكليف، وإذا تأخر الطالب عن الموعد المحدد؛ تراجع الورقة من

 أخرى. ، وال يحق للطالب طلب المراجعة مرة اويعد قرارها نهائيً 

 لنتيجة، وتودع نسخة من التقرير في ملف إذا تبث صحة إدعاء الطالب يتم تصحيح ا  .ث 

 التدريس لعدم دقته في التصحيح.  ، ويسأل عضو هيئة الطالب، وتعاد إليه القيمة

لكلية،  إلى ا القيمة الماليةإذا لم يثبت صحة إدعاء الطالب يترتب على ذلك تحويل  . ج

اإلجراءات دارة الكلية إخطار الطالب بهذه إدعاءه وعلى إالذي ال يثبت ومساءلة الطالب 

 والضوابط عند تقديم طلب المراجعة. 

 35 مادة

 ريجينإعداد قوائم بالطلبة الخ

يقوم القسم المختص بعد نهاية كل فصل دراسي بإعداد قوائم بأسماء الطالب الدين استوفوا  

ويتم إحالتها إلى قسم التسجيل   ،هميان متوسط معدل التقدير العام لكل منشروط التخرج مع ب 

 عتمادها بعد مراجعتها ومقارنتها بسجل الرصد. ال  بالكلية 

 36 مادة

 هائية اعتماد االمتحانات الن

، وتعتمد النتائج النهائية للخريجين  في النظام الفصلي من القسم المختص تعتمد النتيجة النهائية 

 جلس الكلية. ها من مواعتماد   س الجامعة بعد التصديق عليهامن قبل مجل

 37 مادة

 للطالبمنح مرتبة الشرف 

في متوسط  تمنح مرتبة الشرف األولى للطالب الذي يتحصل على تقدير عام ممتاز  .أ

 (، وأن ال يكون قد% 85)امتحانات الفصلين األخيرين، ومعدل عام ال يقل عن 

 . البرنامج بسة خالل دراسته  رسب في أي مقرر من مقررات الدرا

جداً في   عام جيد  لثانية للطالب الذي يتحصل على تقدير ة الشرف اتمنح مرتب .ب 

  أن ال يكون قد  ( و%  75) ، ومعدل عام ال يقل عن متوسط امتحانات الفصلين

 . لبرنامج بارسب في أي مقرر من مقررات الدراسة خالل دراسته  
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 الفصل الرابع 

 اإلنذار والفصل من الدراسة 

 38 مادة

 اإلنذار 

ل من فصول  في أي فص على تقدير عام ضعيف أو ضعيف جًدا  صل ينذر الطالب إذا تح

 الدراسة.

 39 مادة

 حرمان من االمتحان ال

يحرم الطالب من أداء االمتحان النهائي )النظري والعملي( في أي مقرر في حالة غيابه ألكثر  

 . ( صفر) درجة  ى له دة لذلك المقرر، وتعط %( من الساعات المحد  25من ) 

 40 مادة

 لدراسة الفصل من ا

 إحدى الحاالت التالية:  في يفصل الطالب 

 بالبرنامج. مرتين متتاليتين خالل دراسته   إذا تحصل على معدل فصلي ضعيف جًدا .أ

 . بالبرنامج ه إذا تحصل على معدل فصلي ضعيف ثالث مرات متتالية خالل دراست .ب 

 إذا تكرر رسوب الطالب في مقرر ما مرتين متتاليتين.  .ت 

 ين دراسيين متتالين. دون سبب مشروع مدة فصلإذا انقطع عن الدراسة ب .ث 

ا قضى ضعف المدة المقررة بالنسبة للطالب الذي اختار االستمرار في الدراسة عن  إذ  . ج

 طريق دفع الرسوم الدراسية للتخصص. 

 41 مادة

 ائية الفرصة االستثن

ة،  بناء على توصية القسم العلمي، ومجلس الكليللدراسة يجوز منح الطالب فرصة استثنائية 

بط والشروط التي تنظمها اللوائح  ولمرة واحدة، وذلك وفق الضوا ومجلس إدارة الجامعة، 

 العامة. 

 الفصل الخامس

 المخالفات التأديبية 

 42 مادة

 المخالفات

ل مخالفة للقوانين واللوائح، واألنظمة المعمول بها في  شكيخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعال يُ 

اب فعل محظور  في أي مكان من ملحقاتها، وتقع المخالفة بارتك  خلها أوالجامعة سواء تم الفعل دا

ألحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة   قانونًا، ويظل الطالب خاضعًا

 بتخرجه أو إلغاء تسجيله. 

 للطالب ارتكاب المخالفات التالية: حقال ي

       ، بالضرب أو اإليذاءن بالجامعةطالب أو العاملي ة التدريس أو الاالعتداء على أعضاء هيئأـ 

 . برنامج و التهديد بأي شكل، ويعاقب الطالب عليها بالفصل نهائياً عن الدراسة بال أ

عن الدراسة مدة ال تزيد عن فصلين  ب ـ السب أو القذف واإلهانة يعاقب الطالب عليها بالوقف 

 دراسيين. 
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ات ة لها بإتالف أو تخريب األدوات أو المعد لمرافق التابعالجامعة أو ا الاالعتداء على أموج ـ 

 لمرفقها سواء بجعلها غير صالحة لالستعمال أو بتغير وجه استعمالها كلياً أو جزئيا. 

أو غيرها من ممتلكات الجامعة أو االستيالء  د. سرقة األموال أو األدوات أو المعدات أو الكتب 

 عليها. 

 أو اإلعارة وعدم إرجاعه.  لى سبيل األمانة ما سلم للطالب عه. االحتفاظ ب

 بنظام سير الدراسة واالمتحانات.  اإلخالل و ـ 

 . ارتكاب أي سلوك مناف لألخالق، أو يمس النظام العام واآلداب العامة. ي

43ة ماد  

( 2مخالفات )  

 نظام سير الدراسة واالمتحانات وتشمل: اإلخالل ب

صادرة عن  و الشهادات أو الوثائق الرسمية سواء كانت أ. تزوير المحررات الرسمية مثل اإلفادات أ 

 لجامعة. جامعة أو من خارجها ما دامت ذات صلة بإجراءات الدراسة أو االنتفاع بمرافق اال

للشخصية دخول الطالب محل طالب   انتحاالً منفعة له أو لغيره، ويعد ب. انتحال الشخصية لتحقيق 

 فيها من الطالب. من كان شريًكا الطالبين وكل آخر ألداء االمتحان، وتسري العقوبة على 

 الفوضى أو الشغب، وعرقلة سير الدراسة أو االمتحانات بأي صورة كانت.  ج. إثارة 

          حانات أو التقييم أو النتائج أثير على األساتذة أو العاملين فيما يخص سير الدراسة واالمت . التد 

 نات. أو غيرها مما يتعلق بشؤون الدراسة واالمتحا

من قبيل   يها بأي صورة من الصور، ويُعد ف ه. ممارسة أعمال الغش في االمتحانات أو الشروع

اعة االمتحانات أية أوراق أو أدوات أو أجهزة لها عالقة  الشروع في الغش مجرد إدخال الطالب لق

 نهج الدراسي موضوع االمتحان ما لم يكن مرخصاً بإدخالها من قبل لجنة االمتحانات. بالم

أو مجالس التأديب المشكَّلة وفقاً ألحكام هذه  و. االمتناع عن اإلدالء بالشهادة أمام لجان التحقيق 

 الالئحة. 

 ين واللوائح والنظم المتعلقة بالتعليم العالي. ز. أي مخالفة للقوان

 44 مادة

 ( 3) فاتمخال

خالق واآلداب العامة  ارتكاب أي سلوك مناف لألخالق أو يمس النظام العام وكل ما يتعارض مع األ

 يم الذي ينبغي أن يكون عليه الطالب الجامعي، وتشمل: ويُعد سلوكاً منافياً للخلق القو 

ف اآلخر  ه الحالة يكون الطرعلى العرض ولو تمت برضا المعتدى عليه، وفي هذ  أ. جرائم االعتداء

 في الفعل.  شريًكا

 من الصور.   ةب. تعاطي المخدرات والمسكرات أو التعامل فيها بأي صور

 عرضها. ج. تداول األشياء الفاضحة أو توزيعها أو 

 وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.  . كل ما من شأنه أن يخل بالشرف أو يمس اآلداب العامة واألخالق د 

 45 مادة

عات النافذة،  المنصوص عليها بهذه الالئحة بالعقوبات المنصوص عليها بالتشري ال تخل أحكام التأديب 

دون أن يؤثر   جهات االختصاص فوًرا الكلية إبالغ جريمة جنائية تعين على شكل سلوك الطالب  وإذا

 ذلك على سير اإلجراءات التأديبية في مواجهته. 

 46 ةماد
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  أصليًا أو كان شريًكا  ارتكاب المخالفة بصفته فاعاًل تسري أحكام التأديب على الطالب سواء أقدم على 

 ساعدة. ق أو التحريض أو الم باالتفا 

 47مادة 

  ل ال الحصر، ويُعد ( على سبيل المثا 44ـ  43ـ  42ـ  41ـ  40ـ  39عد التعداد الوارد في المواد )يُ 

للتشريعات   دام مخالفًا في المواد السابقة ما ألي من المخالفات أو الجرائم المذكورة  كونًا السلوك مُ 

 فى مع األخالق واآلداب العامة. ناتوالنظم المعمول بها وي 

 

دسالفصل السا  

 العقوبات التأديبية 

48 مادة  

( 1) لتأديبيةالعقوبات ا  

هذه الالئحة  فقرة ) أ، ب ( من  ( 40)كل سلوك يشكل إحدى المخالفات المنصوص عليها في مادة 

  يفصل من  دراسية، وإذا كان عائًدا ينلفصمدة ال تقل عن  يعاقب مرتكبه باإليقاف عن الدراسة

 .  ي الدراسة بالدبلوم التربو

49 مادة  

( 2) العقوبات التأديبية  

إذا ارتكب أحد األفعال   ين دراسي ين فصلب باإليقاف عن الدراسة لمدة ال تقل عن يعاقب الطال

،  ة العقوبة عند العود  ضعف ئحة، وتمن هذه الال ( فقرة )ج ـ د ـ هـ(40)المنصوص عليها في مادة 

 ضرار التي أحدثها بأموال الجامعة. وال يجوز إعادة الطالب لدراسته إال إذا دفع قيمة األ 

50ة ماد  

( 3)بات التأديبية العقو  

 من هذه الالئحة على النحو التالي:  ( 43)عاقب الطالب على المخالفات المنصوص عليها في مادة يُ 

ليهما في الفقرتين ) أ ، ب ( من المادة المذكورة يعاقب عليهما باإليقاف  أ. المخالفتان المنصوص ع

فصول دراسية، ويفصل الطالب   عن أربعةدة ال تقل عن فصل دراسي واحد، وال تزيد عن الدراسة م

 من الدراسة نهائياً عند العودة لهذا الفعل. 

ذا ارتكب المخالفات المحددة في  إ الحرمان من دخول االمتحانات كليًا أو جزئيًا ب. يعاقب عليها ب 

ي  في المادة الت يعتبر امتحانه ملغيًا وال الفقرتين ) ت،  ث( من المادة المذكورة، وفي جميع األح

 فيها المخالفة. ارتكب 

 ج. المخالفتان المنصوص عليهما في الفقرتين )ج( من المادة المذكورة تتخذ بشأنها اإلجراءات التالية: 

المتحانات والمراقبة أو عميد الكلية أو رئيس قاعة االمتحانات مباشرة أو بناء  يحق لرئيس لجنة ا  -1

بأن   وجدت قرائن قوية تدعو إلى االشتباه يشه إذا مر بتفتأي مراقب أن يفتش الطالب وأن يأ ب على طل

 لها عالقة بالمقرر موضوع االمتحان.  أوراقًا  في حيازته 

خرج من  لجنة االمتحانات والمراقبة أو من يكلفه أن يُ  يحق لعميد الكلية ومن في حكمه أو رئيس -2

في   انه ملغيًا امتح عد والمراقبة، ويُ قاعة االمتحانات كل طالب مخالف لتعليمات لجنة االمتحانات 

 المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة، ويعطى فيه درجة )صفر( 
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قة بالمقرر عدا ما هو  كل طالب يحاول الغش بأي صورة كانت، أو يعثر معه على ما له عال -3

في ذلك االمتحان   الفصلية يعتبر ملغيًا  ة موضوع االمتحان في االمتحانات مسموح به مع ورقة األسئل

 المخالفة، ويعطى درجة )صفر( . تكب فيه الذي ار

  ةرإلغاء نتيجة امتحان الطالب في دور واحد على األقل إذا ارتكب المخالفة الوارد بيانها في الفق -4

امتحانه لسنة كاملة ) أي فصلين دراسيين(  المادة المذكورة، ويجوز لمجلس التأديب إلغاء  ( مند )

 . ة ويفصل الطالب فصالً نهائياً عند العود 

نصوص عليها في الفقرتين)ح،خ( من المادة المذكورة بالحرمان من  ميعاقب على المخالفات ال .) ه( 

 ال تزيد عن فصل دراسي واحد. حقوق الطالب النظامي أو اإليقاف عن الدراسة مدة  

51 مادة  

( 4) التأديبيةالعقوبات   

اف عن الدراسة مدة ال  من هذه الالئحة باإليق (44) المخالفات المنصوص عليها في مادةعاقب على يُ 

عند العودة لهذا   ين دراسيين، ويفصل الطالب نهائيًاتقل عن فصل دراسي واحد، وال تزيد على فصل

ره إلى سلوكه، وتحذيره من  عميد الكلية استدعاء ولي أمر الطالب، ولفت نظ الفعل، كما يتوجب على

 ي إجراءات التأديب.مغبة هذا السلوك، فإن أصر الطالب على مسلكه توجب االستمرار ف

52 ادةم  

 اإليقاف عن الدراسة 

  عند  جرىأ. يترتب على اإليقاف المؤقت عن الدراسة حرمان الطالب من التقدم لالمتحانات التي تُ 

 النهائية.  بما في ذلك االمتحانات   سريان مدة اإليقاف

ة في هذه الالئحة ال  ي مدة زمنية نتيجة للعقوبات التأديبية الوارد ب. إيقاف الطالب عن الدراسة أل 

 من هذه الالئحة.  ( 6) الدراسة المنصوص عليها في مادة فصولتحسب من ضمن 

 

السابعالفصل   

 إجراءات التأديب 

53 مادة  

سنة  الالئحة يحسب كل فصلين دراسيين )طبيق األحكام التأديبية المنصوص عليها في هذه في ت

 (واحدة

54 مادة  

  ا عنها مول بها في الكلية أن يقدم بالغً نين واللوائح واألنظمة المعم بوقوع مخالفة للقوا على كل من يعل

 ً  ة. عن الواقعة إلى الجهات المختصة أو مجلس الكلي  مكتوب   تقرير  ب  مرفقا

55 مادة  

( على عميد الكلية أو من في حكمه  من تاريخ البيان ل ثالثة أيامخالفور اإلبالغ عن الواقعة يتعين ) 

 ثة أعضاء من هيئة التدريس يكون أحدهم مقرراً للجنة. تكليف لجنة تحقيق من ثال

56 مادة  

م الذي تّم فيه  تقوم لجنة التحقيق بإبالغ الطالب قبل يوم من موعد التحقيق، وال يحتسب اليو 

ًرا إذا كان يُخشى ضياع األدلة للمسائل العاجلة بشكل عام،  فوإبالغه، ويجوز أن يتم التحقيق 
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أقوال الطالب المخالف، وسماع كل من له عالقة بموضوع المخالفة  وتقوم لجنة التحقيق بسماع 

 وبعدها تقوم اللجنة بتقديم تقريرها إلى الجهات التي كلفتها.  

57 مادة  

للتحقيق رغم إعالمه، على لجنة التحقيق  الب االنتهاء من التحقيق أو عند عدم حضور الط بعد 

 . هاوًعا بالمحاضر التي أعدتالمكلفة تقديم تقرير مشف 

58 مادة  

يتم تشكيل مجلس التأديب بقرار من عميد الكلية، ويتكون من ثالثة أعضاء من هيئة التدريس  

بة،  اتحاد الطل  مكتب القانوني بالجامعة، ومندوب عن من ذوي الخبرة والدراية، وعضو من ال

ورة  من تمت إحالته على اللجنة المذك م أعضاء هيئة التدريس، ويتم إبالغويرأس المجلس أقد 

سب اليوم الذي  وذلك بمدة ال تقل عن ثالثة أيام، وال يحت ،بالموعد الذي ينبغي فيه مثوله أمامهم

 الحضور يُحاكم غيابيًّا.  من بينها، وفي حالة عدم  تم فيه إبالغ

59 مادة  

المجلس التأديبية التي تصدر طبقًا ألحكام هذه الالئحة نهائية بعد اعتمادها، وال   قرارات  تُعد 

 االعتراض عليها إال بالطعن فيها أمام المحاكم المختصة.  يجوز 

60 مادة  

 .بشعبه الثالث  لمراحل المختلفة بالبرنامج هذه الالئحة على جميع الطلبة باأحكام  تسري 

61 ادةم  

م االطالع على ما نُشر بهذه  ، أو بعد اونظامه الكليةبعدم علمه بلوائح يحتج  ال يحق للطالب أن

 ت وقت نشره. من معلوما اللوائح 

62 مادة  

 . ها التنظيمية والمذكرات التفسيرية لهذه الالئحة جزء ال يتجزأ من القرارات     

63 مادة  

تنظيم التعليم  ئحة بها نص في هذه الالئحة تطبق بشأنها أحكام ال  الحاالت والظروف التي لم يرد 

والئحة   م2010( لسنة 501بقة رقم )الصادرة بقرار أمانة اللجنة الشعبية العامة الساالعالي 

 . كلية االداب جامعة سبها
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 الدبلوم  توصيف المقررات

 :أولاً :التربية الخاصة

 التوحد رر: مق

 :مفرداتًالمقرًرً**

 .ًمفهومًاضطرابًالتوحدً،ًوسماتًطفلًالتوحًد •

أعراضًوعالماتًاضطرابًالتوحد:)أعراضًاجتماعية،ًوسلوكية،ًوجسمية،ًً •

 .)وانفعالية،ًونفسية

 .النظرياتًالمفسرةًلضطرابًالتوحًد •

 .أنماطًسلوكًالتوحًد •

 .أسبابًاضطرابًالتوحًد •

 .العواملًالجينيةًوالبيولوجيةًوالجتماعيةًالمؤثرةًفيًاضطرابًالتوحًد •

 .مظاهرًقصورًالتواصلًلدىًطفلًالتوحًد •

 .نسبةًانتشارًالتوحًد •

 .أساليبًتشخيصًالتوحًد •

 .طرقًعالجًاضراباتًالتوحًد •

 .أهمًبرامجًتعديلًسلوكًطفلًالتوحًد •

 :المراجعًوالمصادر  **

 .اضطراباتًاللغةًوالتواصل،ً)2011ً(:ًزينبًمحمود،ًدارًالزهراء:ًالرياًض •

 

اضطرابات التواصل    :مقرر

**ً قرًرمفرداتًالم : 

 .معنىًالتواصلًوأهميته،ًومكوناته،ًوأشكالًه •

 .تصنيفًاضطراباتًالتواصل •
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 .اللغةًواضطراباتًالتواصلًاللفظًي •

 .تطورًنموًاللغةًفيًالطفولًة •

 .جهازًالنطًقًًوالكالم،ًوتأخرًالكالم،ًمظاهرةًوالعواملًالمرتبطةًبهًوالتدخلًالعالجي •

 .صعوباتًاللغةًالشفوية،ًوالتعبيرية،ًوالتكاملية،ًوالمختلطة)ًتشخيصًوعالجً( •

اضطراباتًالنطق:)ًمفهومها،ًومظاهرها،ًوالعواملًالمسببة،ًوتشخيصه،ًوالتدخالتً •

 .)العالجية

اضطراباتًالصوت:ً)ًنوعيةًالصوت،ًًطبقةًالصوت،ًارتفاعًالصوت،ًالعواملًً •

 .)المسببةًلضطرابًالصوت،ًوتشخيصه،ًوالتدخالتًالعالجية

اللجلجةًفيًالكالم:ً)ًتعريفها،ًخصائصها،ًأشكالها،ًالنظرياتًالمفسرة،ًوأساليبًً •

 .التشخيصًو)تعريفها،ًوالمالمحًاإلكلينيكيةًًله،ًأسبابه،ًأساليبًالتشخيصًوالعالًج

 .احتباسًالكالم:ً)تعريفها،ًوالمالمحًاإلكلينيكيةًًله،ًأسبابه،ًأساليبًالتشخيصًوالعالج(

اضطرابًالخرسًالختياري:ً)تعريفها،ًوالمالمحًاإلكلينيكيةًًله،ًأسبابه،ًأساليبًالتشخيصًً •

 .)والعالج

اضطراباتًمهاراتًالتواصلًالغيرًلفظية:ً)ًمظاهرًقصورًمهاراتًالتواصل،ًالتدريبً •

 .)علىًمهراتًالتواصلًغيرًاللفظية،ًأساليبًالتشخيصًوالعالج

 .اضطراباتًالتواصلًلدىًالمعاقين:ً)ًمظاهرها،ًوفنياتًتحسينًالمهارات( •

 .اإلعاقةًالسمعيةًواضطراباتًالتواصل:ً)ًمظاهرها،ًوأساليبًالتواصلًمعًالمعاقين( •

 :المراجعًوالمصادرًً**ًًً

اضطراباتًالتواصل)ًالسباب،ًوالتشخيص،ًالعالج(ً،)2014ً(:ًسهيرًمحمد،ًً •

 .مكتبةًالزهراءًالشرق:ًالقاهرة

 مقرر:  اإلعاقة العقلية والسمعية والبصرية 

 :مفرداتًالمقرًرً**

 .مفهومًاإلعاقةً:ًًالتطورًالتاريخيًلإلعاقةً،ًتعريفها،ًخصائصها،ًأنواعها •

 .النظرياتًالمفسرةًلإلعاقة •

 العواملًالمؤثرةًفيًاإلعاقًة •
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اإلعاقةًالعقلية:ً)ًتعريها،ًوخصائصها،ًوأبرزًسماتها،ًوأعراضها،ًوأساليبًتشخيصهاًً •

 .)والحدًمنها،ًوالعواملًالمسببةًلإلعاقة،ًوأهمًطرقًعالجها

اإلعاقةًالبصرية:ً)ًًتعريها،ًوخصائصها،ًوأبرزًسماتها،ًوأعراضها،ًوأساليبًً •

 .)تشخيصهاًوالحدًمنها،ًوالعواملًالمسببةًلإلعاقة،ًوأهمًطرقًعالجهًا

اإلعاقةًالسمعية:ً)ًتعريها،ًوخصائصها،ًوأبرزًسماتها،ًوأعراضها،ًوأساليبًً •

 ..ً)تشخيصهاًوالحدًمنها،ًوالعواملًالمسببةًلإلعاقة،ًوأهمًطرقًعالجهًا

اً • وبصريا وعقلياًا  .خصائصًواحتياجاتًالمعوقينًسمعياًا

 .استراتيجياتًالتدخلًالمبكرًودورهًفيًمجالًاإلعاقةًالعقليةًوالسمعيةًوالبصريًة •

 :المراجعًوالمصادرًً**ًًًًً

مقمة في التربية الخاصة    : مقرر

 :مفرداتًالمقرًرً**

 .مفهومًالتربيةًالخاصة:ً)ًتعريفها،ًوأهدافها،ًوأهميتهاًً( •

 .التطورًالتاريخيًلتربيةًاألطفالًالغيرًعادييًن •

 .العالقةًبينًمفهومًالتربيةًومفهومًالطفلًالغيرًعادي •

الخصائصًالعامةًألهمًفئاتًاإلعاقةًالعقلية،ًوالسمعية،ًوالبصرية،ًوالجسمية،ًً •

 .ً)والنفعالية،ًوالسلوكية

 .صعوباتًالتعلمًواضطراباتًالتخاطبًلألطفالًالغيرًالعادييًن •

 .المسبباتًالمختلفًةًلإلعاقًة •

 .الطرقًالمختلفةًلتقديمًالخدماتًالتعليميةًوالتربويةًلكلًفئةًمنًفئاتًاإلعاقة •

 .التجاهاتًالحديثةًفيًرعايةًاألطفالًالغيرًعادييًن •

 .النظرياتًالمفسرةًللتربيةًالخاصًة •

 :المراجعًوالمصادرًً**ًًًًً

  مقرر:  صعوبات التعلم 

 :مفرداتًالمقرًرً**

 .ًًصعوباتًالتعلم:ً)أهمًالمفاهيمًوالمصطلحات( •
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 .ًالتطورًالتاريخيًواسهاماتًالعلماءًفيًمجال •

 .ًأسبابًصعوباتًالتعلم •

 .أنواعًصعوباتًالتعلًمً •

صعوباتًالقراءةً:ً)ًتعريفها-ًأهميتها-ًأنواعهاً–ًخصائصهاً–ًًنظرياتهًا-ًًوطرقًً •

 .)تشخيصهاًوعالجها

صعوباتًالكتابة:ً)ًتعريفهًا-ًأهميتها-ًأنواعهاً–ًخصائصهاً–ًنظرياتها-ًوطرقًً •

 .)تشخيصهاًًوعالجها

صعوباتًالحساب:ً)ًتعريفها-ًأهميتها-ًأنواعهاً–ًخصائصهاً–ًًنظرياتهًا-ًًوطرقًً •

 .)تشخيصهاًوعالجها

 .صعوباتًالتعلمًوالتخلفًالعقلي •

 .صعوباتًالتعلمًوالتأخرًالدراسي •

 .صعوباتًالتعلمًوبطئًالتعلًم •

 .خصائصًالطالبًذويًصعوباتًالتعلم،ًوطرقًتشخيصهمًوعالجهًم •

 .طرقًالكشفًوالتدخلًالمبكرًلصعوباتًالتعلًم •

 ً.أهمًالنماذجًوالنظرياتًالمفسرةًلصعوباتًالتعلًم •

 

 :المراجعًوالمصادرًً**

 مقرر:  اضطرابات النطق والكالم 

 :مفرداتًالمقرًرً**

 .مفهومًعمليةًالتواصلًاللفظي •

 .أسبابًاضطراباتًالنطقًوالكالم •

 .مراحلًاكتسابًالطفلًلمهاراتًالتواصلًوالكالًم •

 .التشريحًلجاهزًالنطقًالكالمًالمسؤولًعنًالكالًم •

 .تحديدًاضطراباتًالنطقًوالكالمًبأنواعها،ًوخصائصهًا •

 .تدريبًالطالبًعلىًكيفيةًعالجًالتخاطب،ًودورًالمعلمًفيًالحدًمنًآثاره •

 :المراجعًوالمصادرًً**

 مقرر:  نظريات  التعلم
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**ً قرًرمفرداتًالم : 

 .نظرياتًالتعلم:ً)ًمفهومها،ًوأهدافها،ًوأهميتهاً( •

 .دورًالنظرياتًالرئيسيةًوالفرعيةًفيًمجالًالتعلًم •

 .أنواعًالنظرياتًالنفسيةًوالقوانينًالموجودةًفيًكلًنظرية •

 .أهمًعلماءًالنفسًوكيفًوضعواًالتجاربًللوصولًإلىًالقوانينًوعملياتًالتعلم •

 .نظريةًالشتراطًالكالسيكيً)ًلبافلوف( •

 .نظريةًالرتباطًً)ًلتوندايكً( •

 .النظريةًالجرائيةً)ًلسكنرً( •

 .نظريةًالتعلمً)ًالجشتطالتيةً( •

 .نظريةً)جاثري(ًًفيًالتعلًم •

 .نظريةًالدافعً)ًلهل( •

 .نظريةًالتعلمًبالمالحظةً)ًلبناندوراً( •

 :المراجعًوالمصادرًً**

 .مقدمةًفيًعلمًالنفس،ًً)1996(:ًعبدالسالًعبدالغفار،ًدارًالنهضة:ًالقاهرًة •

ية والنفسيةالمشكالت السلوك :  مقرر   

 :مفرداتًالمقرًر*ً*

مفهوم المشكالت السلوكية ) السلوك المشكل( : ( تعريفها- أبعادها- اسبابها-   -1

 .)معاييرها- أنواعها

 ً-.أسبابًعدمًوجودًتعريفًواضحًللمشكالتًالسلوكية •

 –ً.المشكالتًالسلوكيةًعندًاألطفال •

اهمًالتطبيقاتًالتيًانتشرتًفيًهذاًالمجال:ًالتصنيفًحسبًشدةًالضطراًب-التصنيفًً •

 .النفسيًالتربوًي

أبرزًالتجاهاتًالنظريةًالمفسرةًللمشكالتًالسلوكية:ًالنظريةًالسلوكية-ًًنظريةًالتحليلًً •

 .النفسًي

 .أساليبًعالجًالمشكالتًالسلوكية:ًالعالجًالنفسي-ًالعالجًالجتماعي-ًالعالجًالطبي •

 .المشكالتًالنفسيةً:ًتعريفهًا-ًأنواعهًا-ًأسبابًهاً–ًمظاهرها •
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أهمًالمشكالتًأوًالضطراباتًالنفسية:ًاضطراباتًاإلدراك-ًاضطراباتًالتفكير-ًً •

 .اضطراباتًالنتباًه-ًاضطراباتًالنفعال

تصنيفًالمشكالتًالنفسية:ًاألمراضًالعصابية-ًاألمراضًالذهانية-ًاألمراضًً •

 .السيكوسوماتية-ًالنحرافاتًالنفسيًة

نظرياتًالمفسرةًللمشكالتًالسلوكية:ًالتحليلًالنفسًي-ًالنظريةًالسلوكية-ًنظريةًً •

 .السماًت

 ً:نماذجًمنًالمشكالتًالنفسيةًوالسلوكية:ًًوأساليبًتشخيصها •

 ًًًً.السلوكًالعدواني:ًًتعريفًه-ًأنواعًه-ًأسبابه-ًأغراضهًً–ًوطرقًعالجًه- 

 ًًًً.العنادً:ًتعريفه-ًأنواعه-ًأسبابه-ًأغراضهً–ًًوطرقًعالجًهً-

 ًًًً.السرقة:ًتعريفها-ًًتعريفها-ًأنواعها-ًأسبابها-ًأغراضهاً–ًوطرقًعالجهًاً-ًًًً

 ًًًً.اضطراباتًالنوم:ًًتعريفها-ًأنواعها-ًأسبابها-ًأغراضها–ًًوطرقًعالجهاً-ًًً

 ًًًً.اضطراباتًالتوحد:ًتعريفها-ًأنواعهًا-ًأسبابها-ًأغراضهاً–ًوطرقًعالجهًاً-ًًً

ً.المشكالتًالسلوكيةًوالنفسيةًعنًالمراهقين:ًتعريفها-ًأنواعها-ًأسبابها-ًوطرقًعالجهًا - -12

  

 :بعضًالمشكالتًالسلوكيةًوالنفسيةًعندًالمراهقيًنًًًً

 مشكلةًالدمان:ًتعريفه-ًأنواعه-ًأسبابًه-ًأغراضهً–ًًوطرقًعالجًهً-
 ًًًً.مشكلةًالنحرافاتًالجنسية:ًتعريفها-ًأنواعهًا-ًأسبابهًا-ًأغراضهاً–ًوطرقًعالجهاً-

 :المصادرًوالمراجًعً**

 .ًطارقًعامر)2003ً(:ًالطفلًالتوحدي،ًدارًالبازوريًالعلمية:ًعماًن •
 عبدالرحمنًالعيسوي)2006ً(:ًالضطراباتًالنفسيًة

عبدالرحمنًالعيسوي)2006ً(:ًالضطراباتًالنفسيةًوعالجهاً،ًالدارًالجامعية:ًً •
 .اإلسكندريًة

 

 سيكولوجية اإلبداع والموهبة مقرر: 

 :مفرداتًالمقرًر*ً*

 .مفهومًالموهبة،ًواإلبداعًًوتعريفهمًاً-1ًًًًً

 .طبيعةًالموهبةًواإلبداعً،ًوالتفوقًوشروطهماًومطالبًتنميتهمًا -1

 .المهاراتًالالزمةًللكشفًعنًالموهبينًوالمتفوقيًن -2

 .التجاهاتًاليجابيةًنحوًرعايةًالموهبينًوالمتفوقين -3
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 .خصائصًومشكالتًالموهبينًوالمتفوقينًوتحديدًاحتياجاتهمًالمختلفة -4

 .العواملًالمؤثرةًفيًالموهبةًواإلبداًع -5

تصميمًالخططًواألنشطةًاإلثرائيةًالموجهًإلىًاألفرادًالموهبينًوالمتفوقينًفيًالبيئةًً -6

 .المدرسية

 .النماذجًالمختلفةًفيًتنميةًالموهبةًواإلبداعًفيًمراحلًالتعليمًاألساسيًة -7

 :المصادرًوالمراجًعً**

 .دليلًالطالبً)ًبرامجًالدراساتًالعليا(،)2010ً(:ًكليةًالتربيةً:جامعةًاإلسًكندريًة

 :ثانياً: رياض األطفال

 مقرر:  سيكولوجية اللعب ) علم النفس اللعب(

 :مفرداتًالمقرًرً**

 .تعريفًاللعب،ًأصنافه،ًالمحاولتًاألولىً)ًأفالطون،ًأرسطوً( •

 .مفهومًاللعبًونظرياتهً،ًالتحليلًالنفسيً،ًوالسلوكيةً،ًنظريةً)الجشلطتً( •

 .ًتفسيرًاللعبً)ًسكنر،ًبياجيه،ًهلً( •

ا،ًواللعبًوالتقليًد •  .مراحلًاللعب،ًوالعواملًالمؤثرةًفيًاللعبً،ًاللعبًاجتماعيا

 .تنظيمًاللعبًفيًرياضًاألطفالًوالمدرسةًالبتدائية،ًواللعبًالتعليمًي •

 .اللعبًوعالجًالنفسيًواإلرشاًد •

 .أهميةًاللعبًفيًًحياةًاألطفالًمنًوجهةًالتربويةًًوالنفسية •

 .إعدادًدرسًلتوظيفًاأللعابًالتربويًة •

 .اللعبًوالترويحًعنًالطفلًالمعاق •

 .نماذجًمنًاللعابًالتربوية •

 .استخدامًالوالدينًللعبًكأداةًتربويًة •

 .قياسًاللعًب •

 :المراجعًوالمصادرًً**

سيكولوجيةًاللعب،ً)1996ً(:ًخيريًعبداللطيف،ًوآخرون،ًجامعةًالقدسًالمفتوحة:ًً •

 .عمان
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 .سيكلوجيةًاللعب،ً)2003ً(:ًعليًالفالحًالهداوي،ًدارًحنينً:ًبيروًت •

سيكلوجيةًاللعبًلدىًاألطفالًالمعوقينًوالعادين،ً)2003ً(،ًخالدًعبدالرزاق،ًدارًً •

 الفكر:ًعماًن

 أدب الطفل مقرر: 

 :مفرداتًالمقرًرً**

 .تعريفًأدبًالطفلًمنًحيثًالمفاهيمًوالتعريفاتًواألشكال •

 .األشكالًاألدبيةًلألطفال •

 .األدبًالشعبيًلألطفاًل •

 .ًفنًروايةًالقصةًلألطفاًل •

 .التجاهاتًالحديثةًفيًادبًالطفال •

 .مسرحًودراماًالطفلًفيًاألدبًاإلسالمي •

 .األغانيًواأللعابًالشعبيةًلألطفال •

 .قراءاتًفيًأدبًاألطفاًل •

 .المهاراتًاللغويةًلألطفاًل •

 .تحليلًونقدًأدبًاألطفاًل •

 :المراجعًوالمصادرًً**

لنفسي للطفل واألسرةاإلرشاد ا  مقرر:  

 :مفرداتًالمقرًرً**

 .مفهومًاإلرشادًالنفسًي •

 .أنواعًاإلرشادًالنفسي •

 .متطلباتًاإلرشادًالنفسًي •

 .ًأهميةًاإلرشادًالنفسي •

 .اإلرشادًالنفسيًللطفلًواألسرةً)ًمفهومه،ًوأهميته،ًوأهدافه،ًوأنواعهً( •

 .العواملًالمؤثرةًفيًاإلرشادًالنفسيًللطفلًواألسرة •
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 .أساليبًاإلرشادًالنفسيًللطفلًواألسرة •

 النظرياتًالمفسرةًلإلرشادًالنفسًي •

 :المراجعًوالمصادرًً**

 علم النفس الطفولة مقرر: 

 :مفرداتًالمقرًرً**

 .مفهومًعلمًالنفسًالطفولة:ً)ًتعريفه،ًوأهدافه،ًوأهميته،ًوأساليبهً( •

 .مناهجًعلمًالنفسًالطفولًة •

 .التطورًالتاريخيًلعلمًالنفسًالطفولًة •

 .أبرزًعلماءًعلمًالنفسًالطفولة •

 .مفهومًالطفولة:ً)تعريفها،ًمراحلها،ًخصائصهاً( •

 .أهمًسماتًالطفولةًلجميعًمراحلها:ً)ًالطفولةًالمبكرة،ًالطفولةًالمتأخرةً( •

 .أهمًالنظرياتًالمفسرةًلعلمًالنفسًالطفولًة •

 :المراجعًوالمصادرًً**

 علم النفس الفارق مقرر: 

 :مفرداتًالمقرًرً**

النفسًالفارق:ً)ًأهميته،ًوأهدافه،ًومجالته(تعريفًبعلمً . 

 .مناهجًعلمًالنفسًالفارق

 .مظاهرًالفروقًالفرديةًوخصائصهاً

 .تعريفًالفروقًالفرديةًبينًالجنسيًنً

ً الفردية:ً)ًالفروقًالخاصةًبالفرد،ًوالفروقًالخاصةًبالجماعة(ًأنواعًالفروًق . 

 .النظرياتًالمفسرةًللفروقًالفرديًةًً

ً ختباراتًالفروقًالفرديةً:ًكاختبارًولسكرلألطفالًوًالراشدين،ًواختبارًبنيهًًالمقاييسًوال

 .للذكاءً،ًواختبارًالقدراتًالعقليًة

ً ًمالفروقًالفرديةًبينًالطالبًفيًالتعلي . 
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 :المصادرًوالمراجًعً**

 .علمًالفارق،ً)2003ً(:ًمحمدًحسنًغانم،ًدارًالكتابًالعربيًة -1

 .علمًالنفسًالفارق،،)003ً(:ًعمرًوصفي،ًدارًالكتبًالعربيًةً -2

 علم النفس اللغويمقرر: 

 :مفرداتًالمقرًرً**

 .مفهومًعلمًالنفسًاللغوي:ً)ًًتعريفه،ًوأهدافه،ًوأهميته،ًوأساليبهً( •

 .التطورًالتاريخيًلعلمًالنفسًاللغوًي •

 .مناهجًعلمًالنفسًاللغوًي •

 .عمليةًاكتسابًاللغةًومراحلًتواصلها •

 .ًالنظرياتًالقديمةًوالحديثةًالمفسرةًلكتسابًاللغة •

 :المراجعًوالمصادرًً**

 مقرر:  الصحة النفسية 

 :مفرداتًالمقرًرً**

تعريفًالصحةًالنفسية:ً)ًالمفهومًاإليجابيًوالسلبيًللصحةًالنفسية،ًمفهومًالصحةًً •

 .)النفسيةًفيًضوءًالمدارسًالنفسية

 .مواصفاتًالصحةًالجيدة:ً)ًمؤشراتًالصحةًالنفسية،ًودرجاتها،ًًأهدافها،ًوأهميتها( •

 .معوقاتًالصحةًالنفسية،ًومعاييرها،ًوخصائصهاًالشخصيةًالممتعةًبالصحةًالنفسية •

 .الصحةًالنفسيةًلألسرةًوالمدرسةًوالمجتمًع •

 .الصحةًالنفسيةًوعالقتهاًبفروعًعلمًالنفسًاألخرى •

 .ًالتوافقًالنفسي:ً)ًتعريفه،ًوالعواملًالمؤديةًللتوافقًالنفسي •

 .أنواعًالتوافقًالنفسيً •

 .النظرياتًالمفسرةًللتوافقًالنفسًي •

 .الحيلًالدفاعية:ً)ًنشأتها،ًوتعريفها،ًوأنواعها( •

 :المراجعًوالمصادرًً**

 .مقدمةًفيًالصحةًالنفسية،ًً)2009(:ًناديةًحسنين،ًوكالةًبوديًحروب:ًالقاهرًة •
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 .الصحةًالنفسية،ً)2011(:ًحنانًعبدالحميد،ًدارًالفكر:عمان •

 مقرر:  علم النفس النمو 

 :مفرداتًالمقرًر*ً*

 .معنىًالنمو:ً)ًًتاريخًالنمو،ًوخصائصهً،ًوأهميته،ًووعالقتهًبالعلومًاألخرىً(ً-1

 .مبادئًالنمو،ًوأهمًنظرياتًالنمو:ً)ًبياجيه،ًوإريكسونً(-2

 .العواملًالمؤثرةًفيًالنمو)ًالوراثةًوالبيئةً(-3

 .مناهجًالنموًفيًعلمًالنفسًالنمًو4

 .مطالبًالنموًفيًمرحلةًالطفولًة5

 .مطالبًالنموًفيًمرحلةًالمراهقة •

 .مراحلًالنمو:ً)ًطرقًالبحثًفيًالنموً( •

مراحلًالنمو:ً)مرحلةًنموًماًقبلًالميالدًوالرضاعة.،ًومرحلةًالمهد،ًومرحلةًالطفولةًً •

 .ً)المبكرةًوالوسطى،ًومرحلةًالطفولةًالمتأخرة

 .مرحلةًالنموًفيًالمراهقة:ً)ًمرحلةًالمراهقةًالمبكرة،ًومرحلةًالمراخقًةًالوسطى( •

 .مشكالتًالطفولةً:ً)ًأسبابها،ًوأنواعها،ًوطرقًعالجها( •

 .مشكالتًالمراهقة:ً)ًأسبابها،ًوأنواعها،ًوطرقًعالجها( •

 .أساليبًالكشفًعنًمشكالتًالطفولةًوالمراهقًة •

 :المراجعًوالمصادرًً**

 .علمًالنفسًالنمو،)2007ً(:ًحامدًزهران،ًعالمًالكتب:ًالقاهرة •

 .الطفلًمنًالحملًإلىًالرشد،ً)2006ً(:ًمحمدًعمادًالدين،ًدارًالقلم:ًالكويًت •

مهارات االتصال رر:  مق  

 :مفرداتًالمقرًر*ً*

 .مفهومًالتصالًوتطوره:ً)ًأهدافًالتصال،ًووأهميته،ًوفوائدهً(ً-1

 .عناصرًعمليةًالتصال- •

 .أنواعًالتصاًل •

 .معوقاتًالتصاًل •

 .أخالقًوقواعدًالتصالًالفعال •
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 .أساليبًعمليةًفنًالتصالًوالتعاملًمًعًاآلخريًن •

 .نماذجًمهاراتًالتصالًفيًالعملًوالدراسة •

 .مهاراتًالتصالًالشخصي •

 .مهاراتًالتصالًالفعال •

 .المهاراتًاألساسيةًلعمليةًالتصال •

 :المصادرًوالمراجًعً**

 .أساسياتًالتصال)ًنماذجًومهارات(،ً)2009(:ًحميدًالطائي،مكتبةًالكليًة •

 ً.مهاراتًالتصالًالفعالًمعًاآلخرين،)2012(:ًمدحتًأبوًالنصر،مكتبةًالكليًة •

مدخل إلى رياض األطفال  رر: مق   

 :مفرداتًالمقرًر*ً*

 .مفهومًالطفل:ًتعريفه،ًخصائصه،ًوطبيعته،ًواحتياجاته،ًوأبرزًمشكالتًنموه •

 .أساليبًرعايةًالطفلًوطرقًتربيتهًم •

 .الخصائصًالشخصيةًالمميزةًللطفلًومشكالتها •

 .مرحلةًرياضًاألطفالًودورًالحضانة •

 .عالقةًالحضانةًباألسرةًوبالمجتمًع •

 .ًدورًاألسرةًوالمجتمعىًفيًدعمًالروضةًووسائل •

 .دورًاإلعالمًوالجمعياتًالداعمةًلرياضًاألطفال •

طبيعةًمؤسساتًرياضًاألطفالً:ًمفهومها،ًوأهميتهاً،ًوعملياتًإدارةًمؤسساتًً •

 .رياضًاألطفاًل

الهيكلًاإلداريًوالتنظيميًإلدارةًمؤسساتًرياضًاألطفال،ًًوفهمًأدوارًومسؤولياتً •

 .العاملينًبهًا

 :المصادرًوالمراجًعً**

 .دليلًالطالبً)ًبرامجًالدراساتًالعليا(،)2010ً(:ًكليةًالتربيةً:جامعةًاإلسكندريًة

تعديل السلوك رر: مق    

 :مفرداتًالمقرًر*ً*
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 .مفهومًتعديلًالسلوكًوتعريفه •

 .التطورًالتاريخيًلعمليةًتعديلًالسلوًك •

 .األسسًالتيًيقومًعليهاًتعديلًالسلوك •

 .المفاهيمًاألساسيةًفيًمجالًتعديلًالسلوًك •

 .األدواتًواألساليبًالمستخدمةًفيًبرامجًتعديلًالسلوك •

 .المهاراتًالعلميةًفيًمجالًتعديلًالسلوك •

السلوكًالوظيفيًفيًمجالًتعديلًالسلوك:ًأهدافه،ًواستخدامًالمعارفًوالمهاراتًً •

 .ًالخاصةًبالتقييمًالسلوكيًالوظيفًي

 .النظرياتًالعلميةًفيًمجالًتعديلًالسلوًك •

استخدامًمبادئًالشتراطًالجرائيًوتطبيقاتهاًلمختلفًالسلوكياتًفيًالميادينًً •

 .المتنوعًة

وصفًالمعارفًالخاصةًبنماذجًالتدريسًوالستراتيجياتًالتعليميةًوالتنوعًالمنهجيًً •

 .والفنياتًالعالجية

 وصفًالموضوعاتًاألخالقيةًوالقانونيةًوالجراءاتًالمتعلقةًبتنفيذًبرامجًتعديلًالسلوًم •

 .التخطيطًلبرامجًالتدخلًأوًالتعديلًأثناءًالدراسة •

 :المصادرًوالمراجًعً**

 .دليلًالطالبً)ًبرامجًالدراساتًالعليا(،)2010ً(:ًكليةًالتربيةً:جامعةًاإلسكندريًة •

 :ثاثاً: تأهيل تربوي عام 

طرق التدريس ) العامة( رر: مق     

 :مفرداتًالمقرًر*ً*

 .نبدهًعنًتصميمًالتدريسً-ًمراحلهًومكوناتهًونموذجًتصميمًالتدريًس -1     

مفهومًطريقةًالتدريسً-ًأهميةًطريقةًالتدريسًبالنسبةًللمعلمًوالطالبًوالمادةًً •

 .التعليميًة

طريقةًالمحاضرةً)األلقاء(ًمفهومًطريقةًالمحاضرةً-ًأساليبهاً-ًمزاياهاً-ًًعيوبهاًًً •

 .أسسًنجاحهًا

 .طريقةًالستجواًبً)األسئلة(ً-ًًمفهومًطريقةًاألسئلةًً-ًًًشروطهاً–ًأنواعهًا •
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 .طريقةًالحوارً)ًالمناقشة(ً-ًًمفهومًطريقةًالحوارً-ًًمراحلهاً-ًمزاياهاً–ًًعيوبهًا •

طريقةًالمشروعً-ًًمفهومًطريقةًًالمشروعً-ًأنواعًالمشاريعً-ًخطواتًطريقةًً •

 .المشروعًً-ًمزاياهاً–ًعيوبها

طريقةًحلًالمشكالتً-ًًتعريفًالمشكلةً-ًمفهومًطريقةًًحلًالمشكالتً-ًخطواتًً •

 .طريقةًحلًالمشكالتً-ًمزاياهاً–ًعيوبهًا

طريقةًالستقصاءً-ًًمفهومًطريقةًًالستقصاء-ًأمثلةًالستقصاءًً-ًخطواتًطريقةًً •

سكمانًالستقصائيةً-ًافتراضياتًالتعليمًالستقصائيًً-ًشروطًالتعليمًالستقصائًي-ًًً

 .مراحلًالتعليمًالستقصائًي

طريقة االستقراء -   مفهوم  االستقراء-  أقسام االستقراء - مزاياها - عيوبها -   •

 .مكونات عملية االستقراء 

 . ..... طريقة االكتشاف-  مفهوم االكتشاف- مزاياها- عيوبها- خطواتها •

 ...... طريقة التعلم التعاوني-  مفهوم التعلم التعاوني - خطواتها – عيوبها ومزاياها •

 ...طريقةًالعصفًالذهني:ًمفهومه،ًوأهدافه،ًوقواعدًتطبيقهنًومعوقاته،ًومزاياه •

 .نماذجًتدريسيةًعلىًطرقًالتدريسًًلبعضًالتخصصاتًالعلميةًفيًالعلومًالتطبيقيًة •

 :المصادرًوالمراجًعً**

طرقًالتدريسً)فيًالقرنًالواحدًوالعشرين(:ًعبداللطيفًبنًحسينًفرج،2005ً،ًً •

 .ط1،ًدارًالمسيرة:عمانًاألردن

طرائقًالتدريسً:ًهاديًطوالبة،ًوباسمًالصرايرة،2010ً،ط1،ًدارًالمسيرة:ًعمانًً •

 .األردن

أصول التربية  رر: مق    

 :مفرداتًالمقرًر*ً*

 .نبدةًتاريخيةًعنًاصولًالتربيًةً-1

مفهومًالتربيةً:ً)ًتعريفًالتربيةًعنًكلًمن:ًجانًجاكًروسو،ًوجونًميل،ًوللند،ًً-2

 .ً)وجونًديوي

 .أهدافًًوخصائصًالتربيةًالبدائية،ًوأشكالًومراحلًالتربيةًفيًالمجتمعاتًالبدائية •

التربيةًالعربيةًفيًالعصرًالجاهلي:ً)ًنبدةًعنًالتربيةًفيًالعصرًالجاهلي،ًوأهدافها،ًً •

 .)واألنظمةًالتيًتؤثرًفيًالعصرًالجاهلي،ًومعاهدًالتعليمًفيًالعصرًالجاهلي
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التربيةًفيًالمجتمعاتًالشرقيةًالقديمة:ً)ًالتربيةًالمصرية،ًوالتربيةًالصينية(:ًً •

 .)أهدافهما،ًومراحلهما،ًوطرقًالتدريسًفيهمًا(

التربيةًفيًالمجتمعاتًالقديمة:ًالتربيةًاليونانيةً)اسبرطه(،ًًوالتربيةًاليونانيةً)أثينا(:ًً •

 .)أهدافهما،ًومراحلهما،ًوطرقًالتعليمًفيهما(

التربيةًفيًالعصورًالوسطى:ً)التربيةًاإلسالمية،ًوالتربيةًالمسيحية(:ًأهدافهما،ًً •

 .)ومراحلهما،ًوطرقًالتعليمًفيهماًوأبرزًسماتهما

 .التربيةًالرومانيةً:ً)ًنبدةًعنها،ًوالعواملًالتيًساعدتًفيًظهورها،ًوأنواعهاً( •

التربيةًفيًعصرًالنهظة:ً)ًنبدةًعنها،ًوالعواملًالتيًساعدتًفيًظهورها،ًً •

 .)والتجاهاتًالتربويةًفيًعصرها

التربيةًفيًالسابعًعشر:ً)ًالمذاهبًالتربويةًوأشهرًممثليًالقرنًالسابعًعشر،ًفرنسيسًً •

 .)بيكون:ًنشأته،ًومؤلفاته،ًوآرائهًالتربويةً،ًوخطواتًالمنطقًالستقرائيًلبيكون

التربيةًفيًالثامنًعشر:ً)ًنبدةًعنها،ًحركاتًالتربيةًفيًالقرنًالثامنًوالعشرين،ًجانًً •

 .)جاكًروسو:ًنشأته،ًًومؤلفاته،ًوآرائهًالتربوية

 :المصادرًوالمراجًع**

أصولًالتربيةً)التاريخيةًوالجتماعيةًوالنفسيةًوالفلسفية(ً،ً)2001(:ًأحميدًفرجًً •

 .الصغيرًجامعةًسبها:ًليبيًا

 .أسسًالتربية،)2009(ً:ًكايدًإبراهيمًعبدالحق،ًدارًالفكر:ًعمان •

مبادئ اإلشراف التربوي  رر: مق    

 :مفرداتًالمقرًر*ً*

 .اإلشرافًالترًبوي:ً)ًمفهومه،ًوتعريفه،ًوأهميته،ًواهدافه( -1

 .مراحلًتطورًاإلشرافًالتربوًي-2

 .أهمًالعاواملًالمساعدةًفيًتطورًمفهومًاإلشرافًالتربوي •

 .فلسفة،ًوًطبيعة،ًوظيفةًاإلشرافًالتربوًي •

 .مفاهيمًاإلشرافًالتربوي:ًالمفهومً)التفتيشي-ًالديمقراطي-ًالعلمي-ًاإلبداعي-ًالقياًدي( •

أنواعًاإلشرافًالتربوي:ًاإلشراف)ًالتصحيحي-ًالوقائي-ًالبنائي-ًالعالجي:ًتعرفهم،ًً •

 .)..وخصائصهم،ًومزاياهًم
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مراحلًاإلشرافًالفني:ًالتخطيط،ًوتحديدًاألهداف،ًوالمراقبةًالصفية،ًوتحليلًنتائجًً •

 .المراقبةًالصفية،ًوخطةًعملًالتطويًر

 .خدماتًاإلشرافًالفنيًومجالته •

 .جهازًاإلشرافًالفنيًوأبرزًمقوماته •

 .وسائلًوأساليبًاإلشرافًالتربوي •

العالقاتًاإلنسانيةًفيًاإلشرافًالتربوي:ًالعواملًالمؤثرةًفيًالعالقاتًاإلنسانية،ًً •

 .واألسسًالتيًتقومًعليهاًالعالقاتًاإلنسانيةًفيًعمليةًالتوجيًه

 .مؤهالتًالمشرفًالتربوي،ًووظائفًالمشرفًالتربوًي •

 .طرقًالتقويمًاإلشرافي:ً)ًأغراضه،ًوأسسه،ً...ً( •

 :المصادرًوالمراجًعً**

 .اإلدارةًواإلشرافًالتربوي،)2003(:ًأحمدًعبدالباقي،ًمكتبةًالفالًح •

 اإلشرافًالفني،ً)2004(:ًساميًسلطر،ًدارًالفكر:ًعماًن •

 

اإلدارة التعليمية رر: مق     

 ً::مفرداتًالمقرًر*ً*

 ..مفهومًاإلدارة:ًًتعريفها،ًوأهميتها،ًومبادئهًا •

 .مفهومًاإلدارةًالتعليمية:تعريفها،ًوخصائصها،ًوميادينها،ًوالعواملًالمؤثرةًفيها •

 .نظرياتًاإلدارةًالتعليمية:ًًمفهومًالنظرية،ًومعاييرًالنظريةًفيًاإلدارةًالتعليميًة •

 :نظريةًاإلدارةًكعمليةًاجتماعيةًتنقسمًإلىًنموذجيًن •

 .نموذجًجيترلز-ًًنموذجًقويًا-ًنظرياتًكالكوًت-ًبارسونز •

 نموذجًبرنقيبًإلتخاذًالقرار •

نظريةًاإلدارةًلوظائفًومكوناتًوتشملًالنماذج:ًنظريةًسيرز)ًنظرياتًالمكوناتًً •

 .)األلربعة،ًونظريةًاألبعادًالثالثة

اتخاذًالقرارًفيًاإلدارًةًالتعليمية:)ًمراحلًاتخاذًالقرار،ًواألنماطًاإلداريةًفيًاتخاذًً •

القرار،ًوالمركزيةًوالالمركزيةًفيًاتخاذًالقرارًالتعليمي،ًوالمشاركةًفيًصنعًًالقرارً

 .ً)التعليمي،ًوالتجاهاتًالمعاصرةًفيًاتخاذًالقرار
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 .مفهومًالقيادةًفيًاإلدارةًالتعليمية:ً)ًمفهومًالقيادة،ًوالقائد،ًوأنماطًالقيادةًً( •

 .نظرياتًالقيادة:ًنظريةًالرجلًالعظيم،ًونظريةًالسات،ًونظريةًالموقفية •

التصالًفيًاإلدارةًالتعليمية:ً)مفهومًالتصال،ًأهميتها،ًوعناصره،ًوشروطه،ًً •

 .)وانواعه

الحوافزًفيًاإلدارةًالتعليمية:ًتعرفًالحافز،ًوأهميةًالحوافز،ًالحوافزًوالعالقاتًً •

 .اإلنسانية،ًالحوافزًواإلدارةًالتعليميًة

 .التجاهاتًالحديثةًفيًاإلدارةًالتعليميًة •

 :المصادرًوالمراجًعً**

التربية المكتبية  رر: مق    

 :مفرداًتًالمقرًر*ً*

 .مفهومًالمكتبةًوالتربيةًبشكلًعاًم •

 .مفهومًالتربيةًالمكتبيةًوتطورهاًعبرًالعصور •

 .مفهومًالتربيةًالمكتبيةًعندًعوضًطًه •

 .مفهومًمفهومًالتربيةًالمكتبيةًعندًعلماءًالعرًب •

 .تطورًمفهومًالتربيةًالمكتبيةًفيًالعالمًالعربي •

 أهدافًالتربيةًالمكتبيًة •

 .أسبابًالهتمامًبالترًبيةًالمكتبية •

 .عواملًنجاحًالتربيةًالمكتبية •

 .دورًأمينًالمكتبات،ًوأبرزًمهامه •

 .تطبيقًالترًبيةًالمكتبيةًفيًالمدارس)البتدائية،ًواإلعدادية،ًوالثانوية(،ًوالجامعاًت •

عملياتًإلعارة،ًواشكالًالتصوير،ًوفوائدًاستخدامًالحاسوبًفيًالمكتباتًوأبرزًً •

 .مشكالته

 المصادرًوالمراجًعً**

تكنولوجيا التعليم  رر: مق    

 :مفرداتًالمقرًر*ً*
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 .مفهومًتكنولوجياًالتعليم •

 .التطورًالتاريخيًلتكنولوجياًالتعليم •

 .اهدافًوأهميةًتكنولوجياًالتعليًم •

 .معيقاتًتكنولوجياًالتعليًم •

 .دورًالمعلمًوالمتعلمًفيًعصرًتكنولوجياًالتعليًم •

 .عالقةًالوسائلًالتعليميةًبتكنولوجياًالتعليمًومصادًرًالحصولًعليها •

التعريفًبالمنحنىًالنظاميًلتكنولوجياًالتعليم:ًأهميته،وقواعدها،ًوًاسسًأختيارًً •

 .ًالوسائلًالتعليميةًوالتخطيطًإلنتاجهاًوفقًمنحنىًالنظًم

نماذجًتخطيطًالتعليمًوفقًمنحنىًالنظمًفيًتكنولوجياًالتعليمًنموذج:ًلويسًبراونًوًً •

 .هاميروس،ًوجيرولدًكمب،ًهانيكًومولنداًورسًل

 .الوسائلًالتعليمية:ًمفهومها،ًواهدافها،ًوخصائصها،ًوشروطها،ًوتصنيفهًا •

 .أنواعًالوسائلًالتعليمية،ًوأسسًتصميمهًا •

 .تصميمًالوسائلًالتعليميةًفيًضوءًاألسسًالنفسيةًومبادئًالتعلمًوالتعليًم •

 .مستوياتًإنتاجًالوسائلًالتعليميًة •

 :المصادرًوالمراجًعً**

 التقويم التربوي رر: مق

 :مفرداتًالمقرًرً**

 .مفهومًالتقويمًالتربوي •

 .العالقةًبينًالتقييمًًوالتقويمًًوالقياًس •

 .ًوظيفةًالنقويمًالتربوًي •

 .أهدافًالنقويمًالتربوًي •

 .أنواعًالتقويمًالتربوي •

 ًوسائلًتقييمًاإلًستعداًد •

 .ًالختالفًبينًتقييمًاإلًستعدادًوالتقييمًمنًأجلًالتسكينوالتقييمًالتشخيصًى •

 .ًأدواتًالقتييمًالتشخيصى •
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 .ًالتقييمًالبنائيًأوالتكويني •

 .ًفوائدًالتقييمًالتكوينًيً •

 .ًالوسائلًالتيًتستعملًفيًالتقييمًالتكويني •

 .ًالتغديةًالراجعةً •

 .التقييمًالنهائيًأوالختامي:ً)الغرضًمنًالتقييمًالختاميًوأبرزًوسائله( •

 .جدولًالمواصفاتً:ً)ًمفهومه،ًوأهدافه،ًوًكيفيةًإعداده( •

 

 :المراجعًوالمصادرًً**

التربية العملية  رر: مق    

 :مفرداتًالمقرًر*ً*

 .ماهيةًالتربيةًالعمليةًوتعريفها •

 .أهميةًالتربيةًالعمليًة •

 .أهدافًالتربيةًالعملية •

 .أسسًومبادئًالتربيةًالعمليًة •

 :مراحلًالتربيةًالتربيةًالعملية •

 .مرحلةًالتهيئةًالمعرفيةًللطالبًالمعلمً •

 ًً.ومرحلةًمشاهدةًأفالمًالفيديوًالمسجلًة •

 .جً-ًمرحلةًالتدريسًالمصغر

 .ًد-ًمرحلةًالمشاهداتًالحيةًدخلًمدرسةًالتدريًب

 .هــً-ًًمرحلةًالمشاركةًفيًالتدريسًمعًالمعلم

 .و-ًمرحلةًالتدريسًالفعلي

 .ز-ًمرحلةًالتقويمًوالنقدًالبناءًللتدريًس

 .س-ًمرحلةًالتقويمًالشاملةًللتربيةًالعمليةًالميدانيًة

 :المشكالتًالتيًتعوقًالتربيةًالعمليًة •

 .مشكالتًتتعلقًباإلعدادًللتربيةًالعمليةًداخلًالكلياًت •

 .مشكالتًتتعلقًباإلشرافًعلىًالتربيةًالعمليًة •

 .ج-ًمشكالتًتتعلقًبالمدارسًالتيًيتمًفيهاًالتدريًب

 .ًد-ًمشكالتًتتعلقًباإلدارةًالمدرسية

 .هـً- مشكالتًتتعلقًبمستوىًالطالبًالمعلمًالمتدرًب
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 .و-ًمشكالتًتتعلقًبمعلمًالفصل

 

 :المصادرًوالمراجًعً**

 .إعدادًالمعلمً)تنميتهًوتدريبه(،)2005(:ًمصطفىًعبدالسميع،ًط1،ًدارًالفكر:ًعمان •
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