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 التعريف بالجامعة والكمية
 

   مقدمة:
 :تطوير انالئحة

يأتي تطوير الئحة كمية التربية النوعية بالفيوخ استجابة لممتغيرات الداخميةة والخارجيةة التةي تطةرى عمةى المنظمةات 
حتةةى تنةةمد ىدائيةةا لرسةةالتيا بفاعميةةة التعميميةةة  ةةي العةةالخ بشةةكح عةةاخ والمجتمةةل المصةةري بشةةكح خةةاص  وذلةةج 

( 82عةةد تحقيةةث األىةةدات المجتمعيةةة التةةي ىنشةةئت مةةد ىجميةةا  وينةةات ملةةى ذلةةج القةةرار الجميةةوري رقةةخ )  نةة ً 
( الصةادر 25عتمةاد  وكةذلج القةرار رقةخ )القوميةة لنةماد جةودة التعمةيخ واال بإنشةا  الييئةة (2226)الصادر سنة 

فيذيةةةةة لمييئةةةةة ملةةةةى جانةةةةا صةةةةدور المعةةةةايير القوميةةةةة األكاديميةةةةة المرجعيةةةةة المتنةةةةمد ال ئحةةةةة التن (2227)سةةةةنة 
عتمةاد الجامعةةات والمعةايير القياسةية لبةراما الدراسةات العميةا ةةخ الحاجةةة التعمةيخ المختمفةة  ودليةح تقةويخ و لقطاعةات 

 واإلقميمي.الممحة إلعادة النظر  ي الخطط الدراسية لتواكا المتغيرات الجديدة عمى المستوى المحمي 

عمى ما تقدخ يأتي نةرورة تغييةر ال ئحةة بمةا يتواكةا مةل المتغيةرات المجتمعيةة والتنظيميةة  التةي تعتمةد  وتأسيساً 
 بتاريخ (1477)عمى نظاخ الساعات المعتمدة  ي جميل برامجيا الدراسية  والذي صدر بشأنو القرار الوزاري رقخ 

لسةنة  (49)مةد ال ئحةة التنفيذيةة لقةانود تنظةيخ الجامعةات رقةخ  (79وقد تخ تعديح المةادة رقةخ )  (24/9/1996)
 سةةةةمواوى التةةةةي تةةةةرج  ييةةةةا نةةةةوابطو  وتعدي تةةةةو لتشةةةةمح نظةةةةاخ الدراسةةةةة بالسةةةةاعات ىو النقةةةةاط المعتمةةةةدة (1979)
محددات وكح الشروط المنظمة لمدراسة ومنح الدرجةة العمميةة و قةا ل ئحةة الداخميةة لمكميةات. وىةذا النظةاخ يتميةز و 
  الدراسةي  كمةا ىنةو يتةيح لةو ممكانيةة تركيةز  تةرات الطالةا  ةي اختيةار المقةررات والعةامرونة ألنو يراعي حث بال

مرشد ىكاديمي  و ي ىةذا النظةاخ تةوزع كلقدراتو وذلج بإشرات ىحد ىعنا  ىيئة التدريس  الدراسة ىو مطالتيا طبقاً 
  :المقررات  ي الخطة الدراسية عمى النحو التالي

 مبات الجامعة. ىوال: متط
 متطمبات الكمية. :ةانيا

 ةالةا: متطمبات البرناما الدراسي. 

 وقد شارج  ي ونل ىذه ال ئحة مجموعة مد ىعنا  ىيئة التةدريس المتخصصةيد  ةي البةراما الةة ث )برنةاما
 (تكنولوجيةةا التعمةةيخ ىخصةةائي التربيةةة الفنيةةة  برنةةاما معةةداد معمةةخ   برنةةاماالتربةةوي المنزلةةي اإلقتصةةاد معةةداد معمةةخ

بحيةةث تقةةدخ لممجتمةةل خةةريا متميةةز مةةزود بالمعةةارت  المرجةةوةالةةذيد اسةةتندوا ملةةى تحقيةةث مجموعةةة مةةد األىةةدات 
والميةةةارات العمميةةةة لممارسةةةة مينةةةة التربيةةةة النوعيةةةة بمسةةةتوى متميةةةز مةةةد األدا  المينةةةي  وقةةةد تةةةخ تبنةةةي المعةةةايير 

 .NARS - National Academic References Standards األكاديمية القومية المرجعية
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 :أىداف التطوير
 ر ل مستوى مدراج الطالا لمقنايا األكاديمية والمينية المعاصرة  ي مجاح تخصصو.  .1
 تخاذ القرار  التفكير الناقد  والتعامح مل األزمات. متنمية قدرات الطالا عمى التعمخ الذاتي   .2
 وذلج لر ل قدرتو التنا سية  ي سوث العمح. ر ل كفا ة الخريا مينياً  .3
 تشترج  ييا التخصصات واألقساخ. و  منشا  براما بينية جديدة قادرة عمى سد الفجوة  ي سوث العمح .4

 

 :مالمح التطوير
  .تطبيث نظاخ الوحدات الدراسية )الساعات المعتمدة( .1
ىعنا  ىيئةة التةدريس حتةى يكةود و  اتطبيث نظاخ اإلرشاد األكاديمي لتحقيث التواصح والت حخ بيد الط  .2

 ويحقث رغباتو.  لدراسة ما يوا ث قدراتو ؤى ً م الطالا
 زيادة عدد البراما النوعية التخصصية التي تقدميا الكمية.  .3
واحةةد وذلةةج  يوالتةةي يشةةارج  ييةةا ىكةةةر مةةد تخصةةص وىكةةةر مةةد قسةةخ عممةة Hybridنشةةا  البةةراما الخمةةيط م .4

 السوث. تمبية لرغبة
  وذلةج لر ةل الكفةا ة األكاديميةة لمةراغبيد  ةي العمةح بالمةدارس األجنبيةة خاصةة تةدرس بالمغةات منشا  براما .5

 المغات  والمدارس الوطنية ذات التوجيات الدولية.  مدارسو  الدولية
زيادة عدد الوحدات الدراسية المخصصة لمةدروس العمميةة والتطبيقيةة والتةدريا الميةداني إلكسةاا الخةريجيد  .6

  .نية ال زمة لمزاولة مينة التدريسالمي الميارات
 منشا  براما جديدة.  .7
 تطوير نظاخ تدريس المشروع.  .8
 تشجيل الموىوبيد ورعاية ذوي القدرات. .9
 التحقةةث مةةد ونةةوح األىةةدات والمخرجةةات التعميميةةةو  التةةداخح بةةيد المقةةرراتو  الحةةرص عمةةى عةةدخ التكةةرار .12

 الخريا.لكح مقرر وارتباطيا بتحقيث ىىدات البراما ومواصفات 
 

 :صفات خريج انكهيةيوا
 :عمى البرامج التعميمية التي تقدميا الكمية إلى أن يكون خريج كمية التربية النوعية قادراً  تيدف
 التميةةز  ةةي تخصصةةات ىقسةةاخ الكميةةة المختمفةةة وتعةةدد الميةةارات و ةةث سةةوث العمةةح سةةوا  التربةةوي والتطبيقةةي .1

  .وخاصة  ي مجاح المشروعات الصغيرة
 –التربيةةةة الفنيةةةة )اسةةةتكماح الدراسةةةات العميةةةا والبحةةةث العممةةةي  ةةةي المجةةةاالت التةةةي تتنةةةمنيا ىقسةةةاخ الكميةةةة  .2

  .(تكنولوجيا التعميخ -المنزلي  اإلقتصاد
  . ي المجتمل مد خ ح توظيت معار و ومياراتو التفاعح .3
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 ىتمامات والتوجيات العامة  ي مجاح تخصصو. معر ة اال .4
 ح مل اآلخريد والقدرة عمى القيادة. العمح مل  ريث والتواص .5
 استخداخ الموارد المتاحة  ي مجاح عممو بكفا ة.  .6
 تحديد مشك ت العمح والقدرة عمى تقديخ الحموح عمى ىسس عممية.  .7
  .ستخداخ األمةحلممصطمحات المينية واستخداميا االالدقيث و  الفيخ الصحيح .8
 لتزاخ بتطبيقيا. معر ة ىخ قيات المينة واال .9
 تخصصو. و  جتماعية المرتبطة بمجاح عممواالو  مدراج األعبا  القانونية .12
  ي نو  البيئة المحيطة  والتطور  ي مجاح تخصصو.  ىكاديمياً و  تطوير ذاتو مينياً  .11
 تنفيذىا وقياس ىةرىا. و  التدريبية والبحةيةو  تخطيط األنشطة التدريسية .12
 لتطوير مجاح تخصصو.جتماعي بيئة التواصح االو  ستخداخ التقنيات الحديةةتقييخ ا .13
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 نبذة عن جامعة الفيوم 
 

لسةةةنة  (587)جامعةةةة الفيةةةوخ  ةةةي قمةةةا مدينةةةة الفيةةةوخ عاصةةةمة المحا ظةةةة  وقةةةد صةةةدر القةةةرار الجميةةةوري رقةةةخ  تقةةةل
اد لجامعة القاىرة ينخ كميات محا ظتي الفيوخ وبنى سويت  ةخ اسةتقمت كميةات  ةرع الفيةوخ عر   بإنشا  (1981)

( كميةةةة 22خ الجامعةةةة حاليةةةا )تنةةةو  بإنشةةةا  جامعةةةة الفيةةةوخ  (2225)( لسةةةنة 84بصةةةدور القةةةرار الجميةةةوري رقةةةخ )
 مركز التعمخ المدما.    باإلنا ة ملىومعيداً 

 
 

 بالجامعة:نشأة وتطور كمية التربية النوعية  
 

جةةةا ت  كةةةرة منشةةةا  الكميةةةات النوعيةةةة لمعمةةةح عمةةةى تأىيةةةح المعمةةةخ النةةةوعي الةةةذي يمكةةةد االعتمةةةاد عميةةةو  ةةةي تنميةةةة 
 اإلقتصةةةادمعمةةةخ و  شخصةةةية الطةةة ا مةةةد خةةة ح البةةةراما التربويةةةة  ةةةي التخصصةةةات النوعيةةةة )معمةةةخ التربيةةةة الفنيةةةة

باسةةةتخداخ ىحةةةدث وسةةةائح تكنولوجيةةةا  (تكنولوجيةةةا التعمةةةيخ  وغيرىةةةا مةةةد التخصصةةةات وىخصةةةائي المنزلةةةي التربةةةوي 
 التعميخ. 

وتعتبةةر كميةةة التربيةةة النوعيةةة بةةالفيوخ مةةد ىولةةى كميةةات التربيةةة النوعيةةة عمةةى مسةةتوى الجميوريةةة وقةةد مةةرت بمراحةةح 
ت تتبةةل وزارة التعمةةيخ   وكانة(خ28/12/1992) ( بتةةاريخ782حيةةث ىنشةئت بمقتنةةى القةةرار الةوزاري رقةةخ )  عديةدة

المنزلةي ةةخ ىنةيت  اإلقتصةادبقسةخ  (خ1992/1991)مةد العةاخ الجةامعي  العالی. وبدىت الدراسةة بالكميةة اعتبةاراً 
وىنةةيت قسةةخ ريةةاض األطفةةاح  ةةي العةةاخ الجةةامعي  ( خ1991/1992)ليةةا قسةةخ التربيةةة الفنيةةة  ةةي العةةاخ الجةةامعي 

 . (خ1995/1996) العاخ الجامعي  ةخ قسخ تكنولوجيا التعميخ  ي (خ1992/1993)

وصةةةدر القةةةرار   (خ1/12/1998) واننةةةمت الكميةةةة لجامعةةةة القةةةاىرة  ةةةرع الفيةةةوخ بقةةةرار رئةةةيس الجميوريةةةة  ةةةي -
 ةرع  -جامعةة القةاىرة  -ل ئحةة الداخميةة لكميةة التربيةة النوعيةة  (خ32/12/2222) ( بتةاريخ2167الوزاري رقةخ )

 . (خ2224/ 2223)مد العاخ الجامعي  ىذه ال ئحة اعتباراً  تخ تطبيثو  الفيوخ لمرحمة البكالوريوس

نشةةةا  كميةةةة ريةةةاض األطفةةةاح اعتبةةةاراً  - مةةةد العةةةاخ الجةةةامعي  تةةةخ  صةةةح قسةةةخ ريةةةاض األطفةةةاح مةةةد ىقسةةةاخ الكميةةةة واع
 .(خ 2226/2227)

 بنةا  ىحةد مبانييةابدىت الكمية بالمقر الذي تشغمو اآلد منذ ىد كانت تابعة لوزارة التعميخ العالي حيث تةخ معةادة  -
نشا  معامح جديدةو  تحديث المعامحو   .اع
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 :الدرجات العممية التالية في مرحمة الدراسات العميا حالياً وتمنح الكمية  
 

تكنولوجيةةا  -التربيةةة الفنيةةة   المنزلةةي اإلقتصةةاددرجةةة ماجسةةتير التربيةةة النوعيةةة  ةةي ىحةةد المجةةاالت اآلتيةةة ) .1
 بتخصصاتيا الفرعية.  التعميخ(

  التربيةةةة الفنيةةةة  المنزلةةةي اإلقتصةةةادتيةةةة )ربيةةةة النوعيةةةة  ةةةي ىحةةةد المجةةةاالت اآلدرجةةةة دكتةةةوراه الفمسةةةفة  ةةةي الت .2
 بتخصصاتيا الفرعية.  (تكنولوجيا التعميخ

درجةةةةة الةةةةدبموخ الخةةةةاص  ةةةةي التخصةةةةص  ةةةةي حالةةةةة مكمةةةةاح الطالةةةةا المقةةةةررات المحةةةةددة لمدراسةةةةة التمييديةةةةة  .3
 .دود مجرا  الرسالة لمماجستير بنجاح

 رسالتيا. التدريبية إلعداد معمخ نوعي متميز يحقثو  تطوير السياسات التعميميةو  وتسعى الكمية دائما عمى ونل

تقدخ كمية التربية النوعيةة جامعةة الفيةوخ العديةد مةد البةراما الدراسةية عمةى مسةتوى المرحمةة الجامعيةة األولةى تمةنح 
كمية بطابعيا التطبيقي الالنوعية وتتسخ طبيعة البراما التعميمية بالط ا درجة البكالوريوس  ي ىحد  روع التربية 

 المعتمد عمى المشروعات. 
 المنبثقة من فمسفة إنشاء كميات التربية النوعية وأىدافيا األربعة العامة الرئيسة التالية: و  والغايات العامة لمكمية

  اإلعةةدادي  –االبتةةدائي )معةةداد وتأىيةةح المعمةةخ النةةوعي لمراحةةح التعمةةيخ قبةةح الجةةامعي بمختمةةت مسةةتوياتو– 
معةةداد معمةةخ   المنزلةةي التربةةوي قتصةةاداال)معةةداد معمةةخ  ةةي المجةةاالت النوعيةةة التخصصةةية لمكميةةة  (الةةةانوي

جة الخدمة التعميمية  ي المجتمةل لخ( وما قد يستجد مد مجاالت مينية ومعر ية تتطمبيا حاا  التربية الفنية
 .المصري والعربي مستقب ً 

  مسةةةرح  ىخصةةةائييخ  ي تكنولوجيةةةا التعمةةةىخصةةةائ) ةةةي المجةةةاالت النوعيةةةة المختمفةةةة مةةةةح  األخصةةةائييدمعةةةداد
 وغيرىا.المناىا الدراسية  ي مدارس التعميخ العاخ  والتي تتطمبيا (لخصحا ة مدرسية  ا ىخصائي  مدرسي

  والدراسةةةات العمميةةةة والميدانيةةةة  ةةةي المجةةةاالت النوعيةةةة المرتبطةةةة بطبيعةةةة الدراسةةةة  ةةةي الكميةةةة مجةةةرا  البحةةةوث
 ومواصفات خريجييا.

 ةةةةي كا ةةةةة المجةةةةاالت النوعيةةةةة لممجتمةةةةل المحمةةةةي  تقةةةةديخ مشةةةةروعات وخةةةةدمات واستشةةةةارات عمميةةةةة وتدريبيةةةةة 
 لممساىمة  ي نينتو وتقدمو.

 ىساسية ىقساخعية جامعة الفيوخ  ي المرحمة الجامعية األولى ملى ة ث وتنقسخ البراما التعميمية بكمية التربية النو 
( بتةةةةةةةةاريخ 2167ل ئحةةةةةةةةة الداخميةةةةةةةةة لطةةةةةةةة ا مرحةةةةةةةةة البكةةةةةةةةالوريوس والصةةةةةةةةادرة بةةةةةةةةالقرار الةةةةةةةةوزاري رقةةةةةةةةخ ) و قةةةةةةةةاً 

عمى طما كمية التربية النوعية درجة البكالوريوس  وتعدي تيا  حيث تمنح جامعة الفيوخ بنا اً  (خ32/12/2222)
  ي براما معداد معمخ ىو ىخصائي  ي التخصصات النوعية التالية:

 المنزلي التربوي.  قتصادالامعداد معمخ  -
 معداد معمخ التربية الفنية.  -
 معداد ىخصائي تكنولوجيا التعميخ. -
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 (: المصطمحات والمفاىيم الخاصة بالالئحة1)جدول 
 
 

 التعريف /المفاىيماتالمصطمح

وحةةدة قيةةاس ىكةةاديمي لتحديةةد وزد المقةةرر بةةيد المقةةررات األخةةرى  وىةةي تعةةادح محانةةرة  الساعة المعتمدة
 تطبيقات. /  نظرية مدتيا ساعة ىو ساعتيد تدريبات عممية

 اإللكترونيالتعمخ 
ىسموا مةد ىسةاليا الةتعمخ  توظةت  يةو  ليةات االتصةاح الحديةةة  ويةرتبط ىةذا النةوع مةد 
التعمخ بةورة المعمومات الممةمة بشكح كبير  ي شبكة االنترنت سوا  ىكةاد تعمةخ عةد بعةد 

 ىو بقاعة الدراسة.  

 التعمخ عد بعد

 الةةتعمخ  ونقةةح البيئةةةىةةو ىسةةموا مةةد ىسةةاليا الةةتعمخ  يةةتخ بةةيد المةةتعمخ والمعمةةخ  ةةي بيئةةة 
التقميديةةة لمةةتعمخ مةةد الجامعةةة ملةةى بيئةةة متعةةددة ومنفصةةمة جغرا يةةا  وىةةو ىسةةموا حةةديث 
لمةةتعمخ ظيةةر مةةل التطةةور التكنولةةوجي المتسةةارع  ةةي العةةالخ  واليةةدت منةةو معطةةا   رصةةة 
لمةةةتعمخ وتةةةو يره لطةةة ا ال يسةةةتطيعود الحصةةةوح عميةةةو  ةةةي ظةةةروت تقميديةةةة ودواخ شةةةبو 

 يومي. 

 ألكاديميالسجح ا

سةةجح ىكةةاديمي صةةادر مةةد المؤسسةةة التعميميةةة تةةدرج  يةةو جميةةل الوحةةدات الدراسةةية  ىو 
المشةةروعات ىو التةةدريبات التةةي درسةةيا واجتازىةةا الطالةةا طةةواح سةةنوات الدراسةةة والنقةةاط 

مةةةد قبةةةح  اً ومختومةةة اً التةةةي حققيةةةا  ةةةي كةةةح وحةةةدة  وينبغةةةي ىد يكةةةود ىةةةذا السةةةجح موقعةةة
 رسمية يعترت بيا.  وةيقةكالمؤسسة حتى يعتد بو 

 ىو عدد الساعات المعتمدة التي يقوخ الطالا بتسجيميا  ي الفصح الدراسي. العا  الدراسي

 الفصح الصيفي
 صةةح دراسةةي مكةةةت مدتةةو ةمانيةةة ىسةةابيل متصةةمة يجةةري تنفيةةذه خةة ح الصةةيت  لتمكةةيد 
الطالةةةا مةةةد دراسةةةة مقةةةررات لةةةخ يسةةةتطيل اجتيازىةةةا خةةة ح الفصةةةميد الدراسةةةييد الخريةةةت 

 والربيل  ىو ما يقرره مجمس الكمية مد قواعد منظمة لو. 

 لمستم
واسةةتكماح جميةةل  مصةةطمح تربةةوي يسةةتخدخ عنةةد رغبةةة الطالةةا  ةةي حنةةور مقةةرر دراسةةي

متطمباتةةو دود الخنةةوع المتحانةةات نيائيةةة  وبالتةةالي ال يحصةةح عمةةى النقةةاط  يةةو  لكةةد 
   داللة عمى الحنور  قط. AUيةبت  ي قائمة مقرراتو ويرصد لو 

متوسط نقاط الدرجات 
(SGPA) 

 Grad Point Average 
 والمعدح التراكمي

(CGPA) 
 Cumulative GPA  

ىةةةو متوسةةةط نقةةةاط الةةةدرجات لمطالةةةا  ةةةي الفصةةةح الدراسةةةي الواحةةةد  وىةةةو يعكةةةس منجةةةاز 
  وكةةح مؤسسةةة تعميميةةة ليةةا المعيةةار الةةذي SGPAالطالةةا. وىنةةاج عةةدة معةةايير لقيةةاس 

 Fى وةةةةةاألعم Aث ىد ةةةةةحي A, B, C, D, F ا بةيد: ةةةةةةةةةةا. وتتةراوح تقةديرات الطةيناسبية
 طواح  ترات الدراسة. SGPAيو متوسط   CGPAاألقح ىو الرسوا  ىما 
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 المقرر

 جز  مد البرناما الدراسي الذي يتنةمد مجموعةة مةد المونةوعات الدراسةية والعناصةر
الرئيسية التي يمتزخ مجموعة مد الدارسيد بدراستيا  ي  ترة زمنية محددة قةد تتةراوح بةيد 

دة تتنةةمد جميةةل األنشةةطة المطموبةةة  صةةح دراسةةي ىو  صةةميد دراسةةييد و ةةث خطةةة محةةد
 الجتياز المقرر.

 المنيا

الياد ة التي يتخ التخطيط  )المعر ية  والميارية  والوجدانية(جميل خبرات التعميخ والتعمخ 
ليا بشكح  ردي ىو جماعي  وتحقث قدرة كبيرة مةد التفاعةح بةيد المعمةخ والمةتعمخ  وتتةيح 
ممارسة عديد مد األنشطة  وتؤكد عمى مشاركة المتعمخ  ي مجريات المواقةت التعميميةة 

 داخح مؤسسات التعميخ ىو خارجيا. 

 التدريا الميداني

خ ليةةا تزويةةد الطالةةا بمجموعةةة مةةد المعةةارت والميةةارات  ةةي تمةج العمميةةة التةةي يةةتخ مةةد 
مجةةةاالت الممارسةةةة المينيةةةة المختمفةةةة وترجمةةةة تمةةةج المعةةةارت والميةةةارات ملةةةى ممارسةةةات 
مينيةةةة وميدانيةةةة يسةةةتطيل الطالةةةا مةةةد خ ليةةةا مسةةةاعدة ىنسةةةاث التعامةةةح ) ةةةرد  جماعةةةة  

امةةةح مةةةل األنظمةةةة عمةةةى مواجيةةةة مشةةةك تيخ ومقابمةةةة احتياجةةةاتيخ  وكةةةذلج التع )مجتمةةةل
 المؤسسية ىو المجتمعية لر ل كفا تيا.
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 اننظاو انكودي نهًقررات
 

 :تكويد مقررات متطمبات الجامعة 
 

 ( لمداللة عمى ىد المقرر متطما لمجامعة. UNIتستخدخ الحروت ) .1
ختياريةةة مةةل تمييةةز المقةةررات اال UNI001يسةةتخدخ التةةرقيخ التةةالي لمداللةةة عمةةى متطمبةةات الجامعةةة تبةةدى مةةد  .2

 بعد الرقخ.  Eبحرت 
 
 

 :تكويد مقررات متطمبات الكمية 
 

 ( لمداللة عمى ىد المقرر متطما لمكمية.FACتستخدخ الحروت ) .1
 . FAC001يستخدخ الترقيخ التالي لمداللة عمى متطمبات الكمية تبدى مد  .2

 
 

 :اإلجبارية ةتكويد مقررات البرنامج الدراسي 
 

 تباع نظاخ التكويد التالي:بالكمية بإ ةرية بالبراما الدراسياإلجباتخ تمييز المقررات الدراسية 
 وتشير ملى القسخ المسئوح عد تدريس المقرر.  Capitalة ث ىحرت بالمغة اإلنجميزية تكتا  .1
يتبل ىذه الحروت الة ةة التي تدح عمى اسخ القسخ  ة ث ىرقاخ حيث يدح رقخ المئات عمى المستوى الةذي  .2

الجةةدوح التةةالي والعشةةرات عمةةى ترتيةةا المقةةرر  ةةي مقةةررات القسةةخ و  اآلحةةادر ويةةدح رقمةةي  يةةو المقةةر  يةةدرس
 العممية. يونح ىكواد األقساخ

 
 العممية واألكواد الخاصة بيا برامج(: أسماء ال2جدول )
 العممي برنامجاسم ال

 الكود
 بالمغة االنجميزية بالمغة العربية

المنزلي  اإلقتصاد معداد معمخ برناما
 التربوي

Educational Home Economics 
Teacher Preparation Program 

HEC 

 Art Education Teacher التربية الفنيةمعداد معمخ  برناما
Preparation Program 

ART 

 تكنولوجيا التعميخ ىخصائي برناما
Educational Technology 

Specialist Program 
TEC 
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 :ختياريةالبرنامج الدراسي االكويد مقررات ت 
 

 نظاخ التكويد التالي: بإتباعختيارية بالبرناما الدراسي بالكمية تخ تمييز المقررات الدراسية اال
 القسخ المسئوح عد تدريس المقرر.  ملىوتشير  Capitalة ث ىحرت بالمغة اإلنجميزية تكتا  -1
قةاخ حيةث يةدح رقةخ المئةات عمةى القسةخ  ةة ث ىر يتبل ىذه الحروت الة ةةة التةي تةدح عمةى اسةخ  -2

ترتيةةا المقةةرر  ةةي مقةةررات رقمةةي اآلحةةاد والعشةةرات عمةةى  المسةةتوي الةةذي يةةدرس  يةةو المقةةرر ويةةدح
 بعد الرقخ. Eتمييز تمج المقررات االختيارية بحرت ختيارية  مل القسخ اال

 
 

 :شعار الكمية 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بةةالخط الكةةةو ي بةةةالمود األزرث يتةةداخح معةةةو شةةةكح تجريةةةدي الشةةعار عبةةةارة عةةةد اسةةخ الكميةةةة مكتةةةوا 
حيةةث يرمةةز ملةةى   سةةتخدخ المةةود البرتقةةالي المكمةةح لمةةود األزرثوا  لمجتمةةل الفيةةوخىةةو رمةةز و  لمسةةاقية

 .ستقرار والةقةمز المود األزرث ملى التنظيخ واالوير   الطاقة والقوة والعزخ
عار والذي يتوازد مد خ ح تعامد الخطةوط الرىسةية الش ىسفحتخ كتابة اسخ الكمية بالمغة اإلنجميزية و 

كذلج ترديد المود البرتقالي بشكح رىسي متمة   ي النقةاط والسةاقية   و ال خ وترديدىخو  لحر ي األلت
 مل ى قية باقي حروت الشعار.
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 رؤية ورسالة ومنظومة القيم لمجامعة والكمية
 
 
 

 النوعية جامعة الفيوخرؤية كمية التربية  رؤية جامعة الفيوخ
قميميةةاً  تتطمةةل جامعةةة الفيةةوخ ملةةى المنا سةةة محميةةاً   ةةي  ودوليةةاً  واع

مجاالت التعميخ والبحث العممي والتميز  ي الشراكة المجتمعية 
 لمعايير الجودة. وذلج و قاً 

قميمياً  رائدود  ي التعميخ النوعي محمياً   .واع

 رسالة كمية التربية النوعية رسالة جامعة الفيوخ
ما تعميمية تنمةي تتبنى جامعة الفيوخ معايير الجودة  وتقدخ برا

المنا سةةة  ةةي  ىإلعةةداد خةةريا متميةةز قةةادر عمةةالفكةةر واإلبةةداع 
جةةةةرا  بحةةةةوث  سةةةةوث العمةةةةح  ةةةةي مطةةةةار مةةةةد القةةةةيخ األخ قيةةةةة واع
عمميةةةة تسةةةاىخ  ةةةي منتةةةاج المعر ةةةة ونشةةةرىا وحفظيةةةا وتطبيقيةةةا 

تدعخ الشةراكة وذلج لحح مشك ت المجتمل والنيوض بو  كما 
 والتعاود الدولي.

معداد خريا  ىتيدت كمية التربية النوعية مل
 نوعي متميز ومبدع قادر عمي المنا سة عممياً 

 ي مطار القيخ األخ قية ويساىخ  وبحةياً  ومينياً 
  ي خدمة المجتمل.

 منظومة القيخ بجامعة الفيوخ
تتبني كمية التربية النوعية جامعة الفيوخ منظومة 

 الجامعة  باإلنا ة لمقيخ التالية:قيخ 
منظومةةة القةةيخ الجامعيةةة ىةةي مجموعةةة القةةيخ التةةي تسةةتمد منيةةا 
الجامعة التوجيو  ي كةح ىنشةطتيا واختياراتيةا وىحكاميةا العامةة 
والتعميميةةةةةةةةةةةة والبحةيةةةةةةةةةةةة والةقا يةةةةةةةةةةةة واالجتماعيةةةةةةةةةةةة والسياسةةةةةةةةةةةية 

ية  بيةةدت ر ةةل مسةةتوى جةةودة حيةةاة األ ةةراد  كيةةدت اإلقتصةةادو 
والتقدير والسعي ملى التطوير وتحقيث اإلبةداع  ةي   مستراتيجي

كةح منةاحي الحيةاة الجامعيةة. و ةةي ىةذا السةياث تتبنةى الجامعةةة 
منظومةةة القةةيخ واألخ قيةةات الحاكمةةة التاليةةة: االنتمةةا   الجةةودة 

المسةةةةةةاواة وعةةةةةةدخ   والتميةةةةةةز  الشةةةةةةفا ية والونةةةةةةوح  المحاسةةةةةةبية
الممكية الفكرية  التعمخ مدى التمييز  الحرية األكاديمية  حقوث 

 الحياة.

 المصداقية -1
 االحتراخ والتقدير -2
 المواطنة -3
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 :لمكمية اإلستراتيجيةاألىداف  
 

 عتماد الكمية. ا .1
 تطوير البراما التعميمية لمكمية.  .2
 تو ير تعميخ متميز لمط ا.  .3
 تحسيد مصادر التعميخ والتعمخ.  .4
  .تو ير ىعنا  ىيئة تدريس كت  .5
 تطوير منظومة الدراسات العميا والبحث العممي.  .6
 تفعيح وتطوير دور المراكز  والوحدات ذات الطابل الخاص بالكمية  وتحسيد جودة خدماتيا.  .7
 تسويث وتوسيل دائرة الخدمات المجتمعية لمكمية.  .8
 تفعيح التواصح مل المؤسسات التعميمية ومنظمات المجتمل.  .9
 ح معيخ. وسبح التواص  متابعة الخريجيد .12
 دعخ الموارد المالية الذاتية لمكمية.  .11
 المساىمة  ي نشر الوعي البيئي والةقا ي بقنايا المجتمل والبيئة  ي المجاح النوعي.  .12
  .ر ل كفا ة العممية البحةية وربطيا بتنمية المجتمل .13
  .اإلمتحاناتتطوير نظخ وىساليا التقويخ و  .14
  .وريوس والدراسات العمياتحديث المقررات الدراسية  ي مرحمتي البكال .15
بةةراما دراسةية مميةةزة ذات الع قةةة بأىةةدات و مسةفة منشةةا  كميةةات التربيةةة النوعيةةة و  شةةعاو  اسةتحداث ىقسةةاخ .16

 تنا سية  ي مرحمتي البكالوريوس والدراسات العميا. كميزة
 

 

 2030مصر  التوجيات العامة لالئحة البرامج التعميمية في ضوء رؤية
 

مطةةار تطةوير واسةةتحداث لةوائح البةةراما التعميميةة  ةةي جامعةة الفيةةوخ مةد ىجةةح جةودة المنةةتا   ةيتةأتي ىةذه ال ئحةةة 
بمسةتوى ىةذا المنةتا  رتقةا   وبالتةالي يكةود باإلمكةاد االالتعميمي وىو الطالا الةذي تنصةا عميةو عمميةة التطةوير

داعيةة  ةي شةتى المجةاالت خ اإلبنتاجةاتيوالمبةدعيد  يةو ورعةايتيخ ورعايةة م رتقا  بمستويات المبتكةريدالتعميمي واال
 رتقا  بمستوى المعيشة لمجتمل اإلقميخ.بما يؤدي ل 

 المعتمةدةعمى ذلج تتحدد التوجيات العامة لمبراما التعميميةة  ةي ىةذه ال ئحةة التةي تتبنةى تطبيةث نظةاخ السةاعات 
  يما يمي:

 .ىد تكود البراما التعميمية مرنة بحيث يتخ تعديميا بسيولة ويسر 
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 تجةةةةاىيد مةةةل األقسةةةاخ األخةةةةرى والكميةةةات المشةةةةابية  وتسةةةمح بةةةةالحراج امةةةح البةةةراما التعميميةةةةة  ةةةي االتتك ىد
 األكاديمي.

 احتياجات سوث العمح  ي المجتمل. (ىد تراعي البراما التعميمية )عموخ اجتماعية  تطبيقية  ىندسية 
 ىد تراعي البراما التعميمية عصر التكنولوجيا واقتصاد المعر ة.  
 البراما التعميمية الخريا لمحصوح عمى المعر ة متعددة المصادر والجوانا المختمفة  والقدرة عمى ىد تؤىح 

 مواجية المشاكح وحميا. 
 بتكار واإلبداع.ية لمطالا بالمساىمة  ي عممية االىد تسمح البراما التعميم 
 .ىد تسمح البراما التعميمية لمطالا بمتابعة تعممو وتأىيمو طواح حياتو 
 التةةدريا الميةةداني ىةنةةا  دراسةةة الطالةةا نةةمد متطمبةةات التخةةرج حتةةى نةةو ر و  كةةود التةةدريا الصةةيفي ىد ي

العمةةح خةةريا بالمواصةةفات المطموبةةة مةةد حيةةث الخبةةرة العمميةةة بجانةةا المعةةارت التةةي يتمقاىةةا خةة ح  لسةةوث
 .دراستو

 العمح مل  ريث.قمة  والقدرة عمى ىد تزود البراما التعميمية الطالا بالشخصية المعنوية المست 
  .ىد تنمي البراما التعميمية مفاىيخ المواطنة والحرية والمسئولية والمحاسبية 
  ًلمعةايير وةيقةة الميةةاث األخ قةي ىد تراعي البراما التعميمية حقوث الممكية الفكرية والحرية األكاديمية طبقا 

 لمجامعة.
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 الثانيالفصل 
 

 سياسات القبول بالكمية
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 لالئحة:اإلطار القانوني  
خاصةة و  اسةتنادا ملةى قةانود تنظةيخ الجامعةات بمةواده المختمفةة الخاصةة بالعمميةة التعميميةة يتخ العمح بيذه ال ئحةة

 وتعدي تو والتي منيا: (1972)لسنة  (49)( مد ال ئحة التنفيذية لقانود تنظيخ الجامعات 79) المادة
ميةات عمةى ىنةو بالنسةبة لمدراسةة ألحكةاخ المةوائح الداخميةة لمك المعتمةدة طبقةاً ىد تكود الدراسة عمى ىساس الساعات 

اخ الساعات ىو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العممية متى استو ى الطالةا متطمبةات الحصةوح عمييةا و قةا لمةا بنظ
 تحدده الموائح الداخمية لمكميات.

  ذا المقرر مد وجد  بغض النظر عد المستوى.متطما ى ىي مقرر مفتوح طالما استو ويحث لمطالا تسجيح ى

ررات جتيةةاز المقةةمتطمبةةات التخةةرج مةةد ا ىس متةةى اسةةتو عمةةى ذلةةج يةةتخ حصةةوح الطالةةا عمةةى درجةةة البكةةالوريو و 
 ساعة معتمدة بمعدح تراكمةي طبقةاً  (148) وىيختيارية بعدد الساعات المعتمدة المحددة بالبرناما اإلجبارية واال

 خ  و.و  وسداد المصرو ات  التدريا الصيفيو  ممتطمبات األخرى مةح التربية العسكرية ل لمبرناما باإلنا ة

لمةةا جةا   ةي قةةانود تنظةيخ الجامعةات والئحتةةو  عتبةةار ىد يكةود  صةح الطالةةا مةد الكميةة مطابقةاً مةل األخةذ  ةي اال
 ."مد ال ئحة التنفيذية( 82)"مادة التنفيذية  
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 سياسات انقبول بانكهية
 

 
 

 :(: سياسات القبول والقيد1)مادة  
 

يشةةترط  ةةةيمد يتقةةةدخ و  لنظةةةاخ القبةةوح بالجامعةةةات المصةةرية الحكوميةةةة يةةتخ قبةةةوح قيةةد الطالةةةا لمدراسةةة بالكميةةةة طبقةةاً 
 لتحاث بالكمية الشروط التالية:ل 
ىد يكةةود مصةةري الجنسةةية  ويمكةةد قبةةوح غيةةر المصةةرييد والطةة ا الوا ةةديد مةةد كا ةةة الةةدوح بعةةد موا قةةة  .1

 الجيات المختصة  ي دوح اإليفاد وو قا لمقواعد المنظمة لذلج.و  لموا ديد العامة اإلدارة
ىد يكود حاص  عمةى شةيادة الةانويةة العامةة بتخصصةاتيا المختمفةة ىو ىي شةيادة ةانويةة عامةة مةد الةدوح  .2

ث مةل الةذي يتوا ة  ةي المجمةوع والتخصةص بشرط ىد تكود معادلة لشةيادة الةانويةة العامةة المصةرية العربية
 بالكمية  ودبموخ نعات السمل والبكخ.  كح قسخ

منةاث(  /انةات الكميةة مةد بةيد الطة ا )ذكةوربأقسةاخ الكميةة  ةي نةو  ممك اً يتخ تحديد األعداد المقبولةة سةنوي .3
الريانةةةيات( ىو ىي  -األدبةةةي  -عمةةةى شةةةيادة الةانويةةةة العامةةةة بتخصصةةةاتيخ المختمفةةةة )العممةةةي  الحاصةةةميد

لشةةيادة الةانويةةة العامةةة المصةةرية  ىو دبمةةوخ دولةةة عربيةةة بشةةرط ىد تكةةود معادلةةة شةةيادة ةانويةةة عامةةة مةةد 
نةةعات السةةمل والةةبكخ )كةةح حسةةا تخصصةةو( وذلةةج قبةةح بةةد  العةةاخ الدراسةةي ويةةتخ ذلةةج بنةةا  عمةةى اقتةةراح 

الجامعةةة  وعمةةى مةةا يحةةدده التنسةةيث وسياسةةات المجمةةس  مجمةةس الكميةةة باألعةةداد المطموبةةة  وموا قةةة مجمةةس
 جامعات.األعمى لم

 ختبارات القدرات التي تجرييا الكمية لمبراما التي يمزميا ذلج.ىد يجتاز ا .4
ختبارات الص حية لمتدريس لمتأكد مةد صة حية الطة ا المتقةدميد يجتاز ما يحدده مجمس الكمية مد ا ىد .5

 لممارسة مينة التدريس وذلج لجميل األقساخ العممية.  لمكمية
 البكالوريوس ىو الميسانس ىو غيرىا مد المؤى ت العميا والذيد سبث قيدىخ  ييجوز قبوح الحاصميد عمى  .6

  محدى الجامعات المصرية الخانعة لقانود تنظيخ الجامعات  ىو المعادلة مد المجمةس األعمةى لمجامعةات
يكونةةوا بشةةرط ىد و  ىو المعاىةةد العميةةا التابعةةة لةةوزارة التعمةةيخ العةةالي  دود التقيةةد بسةةنة الحصةةوح عمةةى المؤىةةح

 و موا قةةة جيةةة العمةةح  وتطبةةث عمةةييخ شةةروط ومتطمبةةات االلتحةةاث بالكميةةة. وذلةةج طبقةةاً لمدراسةةة  ى متفةةرغيد
الةانويةة العامةة والشةروط والقواعةد المنظمةة التةي ينةعيا المجمةس األعمةى لمجامعةات  لتخصص المتقدخ  ةي

 وسداد الرسوخ المقررة.   لذلج
لشةةةروط التحويةةةح التةةةي  ت ىو المعاىةةةد الجامعيةةةة المنةةةاظرة طبقةةةاً يجةةةوز قبةةةوح الطةةة ا المحةةةوليد مةةةد الكميةةةا .7

 ستيعابية لمكمية. لمقدرة اال امعات  وو قاً المجمس األعمى لمج يحددىا
 لمقياخ بدوره كمعمخ.  طبياً  يكود الئقاً و  ىد يجتاز الكشت الطبي بمستشفيات جامعة الفيوخ  .8
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  .سوخ الدراسية خ ح المواعيد المقررةال يعتبر الطالا مسج   ي ىي مقرر مال بعد سداد الر  .9
الةةاني مةد  صةمي الخريةت والربيةل ىو  مجرا ات التسجيح قبح نيايةة األسةبوع بإنيا الطالا الذي ال يقوخ  .12

  .األوح مد الفصح الصيفي ال يحث لو حنور المحانرات سبوعاأل
 
 

 :(: الوثائق المطموبة2مادة ) 
 

 التالية:يقدخ الطالا الممتحث بالكمية الوةائث 
 (. 6×4( صور شخصية )6ىصح شيادة المؤىح الدراسي  وىصح شيادة المي د  وعدد ) .1
لةةيس لديةةو معاقةةة ذىنيةةة ىو حركيةةة لمقيةةاخ بةةدوره كمعمةةخ و   نتيجةةة الكشةةت الطبةةي المعتمةةد ليكةةود الئةةث طبيةةاً  .2

  .األلواد بالنسبة لممتقدميد لقسخ التربية الفنية ىكشت عم باإلنا ة ملى
 لمط ا الذكور. جند 2نموذج  .3
 ما تطمبو الكمية مد وةائث ىخرى.  .4

 
 

 :(: منح الدرجات العممية3مادة ) 
 

 جامعة الفيوخ بنا  عمى طما مجمس الكمية الدرجات العممية التالية: يمنح مجمس
 درجة البكالوريوس  ي التربية النوعية  ي ىحد التخصصات التالية: .1

 المنزلي التربوي.  اإلقتصادمعداد معمخ  .ى 
 معداد معمخ التربية الفنية.  .ا 
   خصائي تكنولوجيا التعميخ.معداد ى .ج 

 لمتطمبات سوث العمح. يمكد منا ة براما جديدة و قاً 
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 لثالثاالفصل 
 

 نظام الدراسة والتسجيل
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 نظاو اندراسة وانتسجيم
 

 
 

 :(: نظام الدراسة4مادة ) 
 

 يسمح لمط ا بالتسجيح  ةي المقةررات الدراسةية التةيو  المعتمدة تكود الدراسة بالكمية و قا لنظاخ الساعات  .1
مسةةةتويات دراسةةةية(  4تطرحيةةةا الكميةةةة و قةةةا لمخطةةةة الدراسةةةية للقسةةةاخ العمميةةةة عمةةةى ةمانيةةةة  صةةةوح دراسةةةية )

 مستوى دراسي عدد الساعات المعتمدة.  ويحدد لكح
 ذلج حسا القواعدو  زميا اختبار القدرات(تجري الكمية تنسيث داخمي بيد ىقساخ الكمية )عدا األقساخ التي يم .2

 المقترحة مد مجمس الكمية. 
 ىسةبوعاً  (15)ومةدة كةح منيةا  (ينقسخ المستوى الدراسي ملى  صميد دراسييد ) صةح الخريةت و صةح الربيةل .3

 النيائية لمفصح الدراسي.  متحاناتاال ترة  خ ت
ىسةابيل مةد الدراسةة المكةفةة بمةا يسةاوي  (8)يمكد ىد يكةود ىنةاج  صةح صةيفي اختيةاري مةدة الدراسةة  يةو  .4

 الساعات الدراسية  ي الفصح الدراسي الخريت ىو الربيل.  عدد
يجةةةوز لمجمةةةس الكميةةةة بعةةةد ىخةةةذ رىي مجمةةةس القسةةةخ المخةةةتص وحسةةةا طبيعةةةة المقةةةررات الدراسةةةية ىد يقةةةرر  .5

 .مد ىذه ال  ئحة تونح ذلج (32والمادة ) ىو ىكةر بنمط التعميخ اليجيد  تدريس مقرر
 
 

 :سية لمبرنامج(: الخطة الدرا5مادة ) 
 

يتسث تصميخ البرناما الدراسةي مةل المعةايير األكاديميةة القياسةية لقطةاع التربيةة النوعيةة ويحقةث نةواتا تعمةخ  .1
 محددة  ي المجاالت المعر ية والميارية والوجدانية والعامة. 

اإلجباريةةةة  وكةةةذلج اختيةةةار عةةةدد مةةةد المقةةةررات د مةةةد المقةةةررات يتةةةيح البرنةةةاما الدراسةةةي لمطالةةةا دراسةةةة عةةةد .2
 جتياز عدد الساعات المعتمدة المطموبة لمحصوح عمى الدرجة العممية. ال ختياريةاال

 .(3يتنمد البرناما الدراسي بالكمية المتطمبات المونحة بجدوح ) .3
 ( عدد الساعات المعتمدة المطموبة لمتخرج3جدول )

 متطمبات الجامعة
 متطمبات الكمية

 متطمبات البرنامج الدراسي
 عدد الساعات المعتمدة

 اختيارية إجبارية اختيارية إجبارية
 ساعة معتمدة 148 س 12 س 92 س 36 س 4 س 4

2.72% 2.72% 24.32%  62.16% 8.11 % 122% 
 (عدد المستويات الدراسية: ىربعة مستويات )ةماني  صوح دراسية
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المنزلةةي التربةةوي  معةةداد معمةةخ  اإلقتصةةادتتنةةمد الخطةةة الدراسةةية لمكميةةة ةةة ث بةةراما رئيسةةية )معةةداد معمةةخ  .4
 .تكنولوجيا التعميخ( ىخصائيالتربية الفنية  

( 5ختياريةة مةد تخصةص واحةد  قةط كمةا ىةو مونةح  ةي المةادة )عمى جميةل الطة ا اختيةار المقةررات اال .5
 مد ىذه ال ئحة. 

 ذلةج بعةدو  الطالا مقررات اختيارية خارج نطاث الكميةة بحةد ىقصةى ةة ث سةاعات معتمةدةيجوز ىد يدرس  .6
 ا مجمس الكمية. حسا القواعد واإلجرا ات التي يحددىو  منسث البرناماو  موا قة المرشد األكاديمي

تيةاز ة ومتطمبات الكميةة وكةذلج اججتياز المقررات اإلجبارية بما  ييا متطمبات الجامععمى جميل الط ا ا .7
 لعدد الساعات المحددة قبح التخرج.  المقررات االختيارية طبقا

جميةةل المقةةررات الدراسةةية سةةوا  اإلجباريةةة ىو االختياريةةة ليةةا تقةةديرات وتةةدخح  ةةي حسةةاا متوسةةط الةةدرجات  .8
(GPA .عدا الزيارات الميدانية  ) 
  ( كمتطما كمية.13يتنمد البرناما الدراسي ةمانية عشر مقرر مجباري )جدوح  .9
 -تكنولوجيةا التعمةيخ  -التةدريس المصةغر -طةرث تةدريس عامةة  -اتيةا يمتنظو  المنةاىا)تدرس المقةررات  .12

  ي التخصص. (طرث واستراتيجيات التدريس
 
 

 :(: نظام التسجيل والقيد6مادة ) 
 

 ختيارية. كح عاخ دراسي مقررات الجامعة اال يحدد مجمس الكمية  ي بداية .1
 صح دراسي المقررات التي يدرسيا مد بيد المقررات المطروحة  ويعاونو  ةي يختار الطالا  ي بداية كح  .2

 لمرشد األكاديمي. ا ذلج
  يحث لمطالا تسجيح المقررات  ي الفصح الدراسي الصيفي مال بعد سداد المصرو ات الدراسية.ال .3
يةةد ويعتبةةر دراسةةي بعةةد اسةةتيفا  شةةروط القالفصةةح اليةةتخ القيةةد ألي  صةةح دراسةةي خةة ح ىسةةبوعيد قبةةح بةةد   .4

لمطةة ا ويحةةدد مجمةةس الكميةةة الحةةد األدنةةى لعةةدد الطةة ا الةةذيد يسةةمح بتسةةجيميخ  اً الصةةيفي اختياريةة الفصةةح
( سةاعات معتمةدة مال  ةي 9لمفصح الصيفي وال تزيد عدد الساعات المعتمدة لمفصح الدراسي الصيفي عد )

 حد ىقصى. ساعة ك (12) يمكد ىد تكود   عمييا تخرج الطالا الحاالت التي يتوقت
جرا ات التسجيح لمقواعد واع  مد خطتو الدراسية و قاً حمح الطالا مسئولية تسجيح المقررات التي تدخح نيت .5

  ي الجامعة.  المتبعة
وال تزيةد ىةذه الفتةرة   ال يسمح لمطالا بالتسجيح المتأخر مال  ي حالة وجود عذر قيري يقبمةو مجمةس الكميةة .6

عمى انتظةاخ  الفصوح الدراسية طبقا للجندة الدراسية المعمنة حرصاً سبوع مد بد  الدراسة  ي ىي مد ى عد
 التعميمية.  العممية
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 :(: مدة الدراسة7مادة ) 
 

المنزلةةي التربةةوي   اإلقتصةةادتمةةنح الكميةةة الدرجةةة العمميةةة البكةةالوريوس  ةةي التربيةةة النوعيةةة تخصةةص )معةةداد معمةةخ 
 سنوات مد تاريخ القيد. ث ةبحد ىدنى  (معداد معمخ التربية الفنية  معداد ىخصائي تكنولوجيا التعميخ

 
 

 :(: مواعيد الدراسة8مادة ) 
 

لمبرنةةاما الةةذي يعمنةةو المجمةةس األعمةةى لمجامعةةات ويبةةدى الفصةةح الصةةيفي  ةةي  تحةةدد بدايةةة الفصةةوح الدراسةةية طبقةةاً 
 . منتصت شير يوليو

 
 

 :(: المغات األجنبية المؤىمة لبكالوريوس التربية النوعية9مادة ) 
 

 لغة الدراسة بالكمية ىي المغة العربية  عدا بعض المقررات تدرس بالمغة اإلنجميزية.
 
 

 :(: الزيارات الميدانية والرحالت العممية والميارات10مادة ) 
 

  الزيارات الميدانية أو الرحالت العممية:
تتنمد البراما الدراسية ىنشطة عممية مةح الزيارات الميدانية والرح ت العممية طبقا لمنواتا المستيد ة لكةح  -1

تعامةةةح الزيةةةارات الميدانيةةةة والةةةرح ت العمميةةةة والميةةةارات معاممةةةة المقةةةررات الدراسةةةية الخانةةةعة لمبرنةةةاما و  برنةةةاما
 الدرجات ىو حساا المعدح التراكمي لمطالا.لكد ال تدخح  ي مجموع و  درجة  (122)الدراسي لكح منيخ 

قتةةراح مجمةس القسةةخ خطةةة الزيةارات الميدانيةةة والةرح ت العمميةةة  ةةي بدايةة كةةح عةةاخ يعتمةد مجمةةس الكميةة بعةةد ا -2
 .دراسي

 
 

 :(: التدريب الميداني11مادة ) 
 

خارج الكمية  ي مؤسسات التعميخ قبح الجامعي التابعة لوزارة التربيةة  (ينفذ التدريا الميداني )التربية العممية .1
  .حسا متطمبات وىىدات كح برناما والتعميخ تحت مشرات مشترج مد الكمية والمدارس المعنية

يعتمد مجمس الكمية تشكيح مكتا التربية العممية  ويحدد مجمةس الكميةة  ةي بدايةة كةح عةاخ جةامعي الجةدوح  .2
  .العممية والمدارس التي سوت تتخ بيا وذلج بالتعاود مل مديرية التربية والتعميخ لمتربية الزمني

يتةةةولى مكتةةةا التربيةةةة العمميةةةة بإشةةةرات وكيةةةح الكميةةةة لشةةةئود التعمةةةيخ والطةةة ا ميةةةاخ توزيةةةل الطةةة ا عمةةةى  .3
 ىيئة التدريس.  المدارس وىعنا 

 .القسخعد اقتراح مجمس التربية العممية بيعتمد مجمس الكمية معايير تقييخ الط ا  ي  .4
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  :يتم اإلشراف عمى التربية العممية عمى الوجو التالي
 :اإلشراف العام عمى التدريب الميداني :أوالً 

 ىو المشرت العاخ عمى التدريا الميداني :عميد الكمية. 
 نائبا لممشرت العاخ :وكيح الكمية لشئود التعميخ والط ا.  
  العاخ ىو مد يختاره مجمس الكمية مد ىعنةا  ىيئةة التةدريس  ةي رئيس القسخ المشرت المساعد لممشرت

مجةةةاح التخصةةةص وذلةةةج بترشةةةيح مةةةد المشةةةرت العةةةاخ. ويتنةةةمد اإلشةةةرات العةةةاخ المةةةرور عمةةةى مةةةدارس 
التةةةدريا الميةةةداني لمتحقةةةث مةةةد كفةةةا ة و اعميةةةة العمميةةةة التدريبيةةةة ومتابعةةةة تنفيةةةذىا ورئاسةةةة االجتماعةةةات 

ك ت التةةدريا الميةةداني وتحقيةةث الةةربط العنةةوي بةةيد الكميةةة وبةةيد جيةةاز الدوريةةة التةةي تعقةةد لمناقشةةة مشةة
 .اإلشرات الميداني بمديريات التربية والتعميخ

  جياز اإلشراف الفني: :ثانياً 
 القسخ المختص ويختاره مجمس الكميةة بترشةيح مةد المشةرت العةاخ  ةي (تربوي)ويرىسو ىحد ىعنا  ىيئة التدريس 

ويتكةود ىةذا الجيةاز مةد مشةر يد  نيةيد داخميةيد ومشةر يد  نيةيد خةارجييد  عمةى ىسةاس بداية كةح عةاخ جةامعي  
 وجود مشرت  ني داخمي مد ىعنا  ىيئة التدريس ومشرت  ني خارجي مد العامميد بالتربية والتعميخ  ي مجاح
ميةة التخصص لكح مجموعة مد خمسة ملى عشرة ط ا  ويصةدر باختيةار ىةؤال  المشةر يد قةرار مةد مجمةس الك

 بنا  عمى عرض مد رئيس جياز اإلشرات الفني. 
   :تيالفنيين الداخميين عمى الوجو اآل وتكون اختصاصات المشرفين

  ًالمرور عمى المجموعات  ي المدارس لمتعرت عمى سير التربية العممية ميدانيا.  
  .االشتراج  ي تقييخ الط ا طبقا لتوزيل الدرجات 
  .القياخ بإعداد وشرح بعض الدروس النموذجية  ي المدارس 
 ير معارتيا مد الكمية مد وجدت.اقتراح اختيار الوسائح التعميمية المناسبة وتيس 
  .عقد االجتماعات الدورية مل المشر يد الفنييد الخارجييد 
 رجييد. مناقشة المشك ت الفنية الخاصة بتدريس مادة التخصص مل المشر يد الفنييد الخا 

 :تيفنيين الخارجيين عمى الوجو اآلوتكون اختصاصات المشرفين ال
 توجيو الط ا لمجوانا التخصصية عند معداد وتنفيذ الدروس وتقويميا.  
  ًلتوزيل الدرجات.  االشتراج  ي تقييخ الط ا طبقا 
  .األشرات عمى قياخ الط ا بالتدريس  ي المدارس 
  المشر يد الفنييد الداخمييد.حنور االجتماعات الدورية مل 
  .مناقشة المشك ت التي تعوث العممية التعميمية  ي مادة التخصص 
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  :جياز اإلشراف الميداني :ثالثاً 
   :ويرىسو وكيح وزارة التربية والتعمخ بالمحا ظة وعنوية كح مد

مدير التعميخ األساسي ومدير التعميخ الةانوي العاخ ومديري المدارس التي تتخ بيا التدريا الميةداني  ويقةوخ مةديرو 
التعميخ بتحقيث الربط العنوي بيد المدارس والمشر يد الفنييد الخةارجييد مةد جيةة وبةيد جيةاز اإلشةرات بالكميةة 

نةةور الطةة ا وسةةموكيخ الشخصةةي ىةنةةا   تةةرة التةةدريا مةةد جيةةة ىخةةرى  ىمةةا مةةديرو المةةدارس  يقومةةود بمتابعةةة ح
 الميداني وع قاتيخ بزم ئيخ وبمعممي المدارس  كما يقومود بالمشاركة  ي تقييخ الط ا. 

  :جياز اإلشراف اإلداري :رابعاً 
 ويرىسةةو ىحةةد ىعنةةا  ىيئةةة التةةدريس بالكميةةة ويختةةاره مجمةةس الكميةةة بترشةةيح مةةد المشةةرت العةةاخ  ةةي بدايةةة كةةح عةةاخ
جةةامعي ويعاونةةو مةةدير الكميةةة  كمةةا ينةةخ ىةةذا الجيةةاز رئةةيس مكتةةا التةةدريا الميةةداني ومةةدير مدارة شةةئود التعمةةيخ 

 .والط ا بالكمية وعنويد مالييد وعنو مداري لكح مستوى عمى حده
   :ميويختص جياز اإلشراف اإلداري بما ي

  .موعد بد  التدريا الميداني 
  مدارس التدريا الميداني.اقتراح توزيل مجموعات الط ا عمى 
  .القياخ باالتصاالت ال زمة بمدارس التدريا الميداني 
 حصر غياا الط ا مد واقل بطاقات المتابعة الواردة مد المدارس.  
 معداد االستمارات المالية الخاصة بمكا آت التدريا الميداني وتسويتيا.  
  .تفريغ درجات تقييخ الط ا  ي كشوت الرصد 
 ماح كنتروح التدريا الميداني.القياخ بأع 
  ويتخ االستعانة ببعض العماح لمقياخ ببعض الخدمات التي يتطما العمح القياخ بيا وذلج  ي حدود عامح

 لكح شعبة تخصص.

  :تكون مكافأة اإلشراف عمى التدريب الميداني عمى الوجو التالي :خامساً 
مةد نفةس المةادة مةد ىةذه  وةالةةاً  وةانيةاً  والً المشةار ملةييخ  ةي ىتدريا الميةداني شرات عمى اليتخ الصرت ألجيزة اإل

 ال ئحة مكا أة اإلشرات عمى النحو التالي: 
  مةةد الراتةةا األساسةةي  (%3)المشةةر يد الةةداخميد والخةةارجيد واإلشةةرات الميةةداني ومةةديرو المةةدارس بواقةةل

 . عد كح ساعة وبحد ىقصى يوميد ىسبوعياً 
  األساسةي عةد كةح سةاعة مةد سةاعات  %( مةد الراتةا3)يجوز لباقي ىجيزة األشرات الصرت ليخ بواقةل

 . شرات الفعمي عمى التدريا الميداني وبحد ىقصى يوميد ىسبوعياً اإل
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: ال يجوز الجمع في وقت واحد بين مكافأة اإلشراف الفني الداخمي أو الخارجي عمى التدريب الميدداني سادساً 
  :عن ساعات التدريس والتمرينات العمميةوالمكافأة 

 ( درجةة لكةح  صةم122تحسا درجة مقرر التدريا الميداني بكح مد المستوييد الةالث والرابل بواقل )يد 
 : يددراسي
o (22%لممشرت الخارجي ومدير المدرسة ).  
o (15% ممتحد ىوح )(داخمی) ىةنا  التدريا المتصح.  
o (15% ممتحد ةانی )(خارجی) ىةنا  التدريا المتصح.  
o (52%لتقيةيخ الطالةا ىةنةا  التةدريس  ةي المدرسةة )عمى ىد يخصةص ( المشرت العاخ )الةداخمي 

  % لتعميخ الكبار بعد اجتياز األمتحاد مد خ ح الييئة القومية لتعميخ الكبار.12منيخ 
 المدرسة. ولمجمس الكمية ىد يحدد اإلجرا ات المنظمة لتقييخ الطالا ىةنا  التدريا  ي 

 
 

 :(: مشروع التخرج12مادة ) 
 

 (122)يعامةةةح مشةةةروع التخةةةرج معاممةةةة المقةةةررات اإلجباريةةةة الخانةةةعة لمبرنةةةاما الدراسةةةي  ويخصةةةص لةةةو  .1
  ي حساا المعدح التراكمي لمطالا.يدخح و  درجة 

ي البرنةاما الدراسةي والعةرض ىيئة التدريس المشاركيد   ىعنا يقترح منسث البرناما توزيل الط ا عمى  .2
عرنةيا عمةى لجنةة و  مجمس القسخ المختص لمموا قة و ث معايير تحةدد سةمفا مةد خة ح مجمةس القسةخعمى 
 الط ا  وتعتمد مد مجمس الكمية.و  التعميخ شئود

 ستعانة بأعنا  ىيئة تدريس مد الكمية ىو الكميةات األخةرى ىو مةد ىي مؤسسةة جامعيةة ىو بحةيةةيجوز اال .3
 قتراح مجمس القسخ. لتنفيذ المشروع بعد ا معتمدة

 يعتمد مجمس الكمية معايير تقييخ الط ا  ي مشروع التخرج  بعد اقتراح مجمس القسخ. .4
ىعنةا   خةريد مةد داخةح الكميةة و  تشكح لجاد مد ىعنا  ىيئة التدريس المعنييد باإلشرات عمى الطة ا .5

 معمنةة مسةبقاً و  د الطة ا و ةث قائمةة معةايير محةددةخارجيا مد لزخ األمر لتقيةيخ المشةروعات المقدمةة مة ىو
 موا قة مجمس القسخ والكمية.  بعد

 المشروع عمى النحو التالي:  توزيل درجات .6
 . امشروع مد خ ح تقييخ ىنشطة الط ( درجة لممشرت عمى ال82) ( ى)
 ( درجة تخصص المجنة المشكمة لمتقييخ النيائي والتي يحددىا مجمس القسخ. 22) ( ا)
لقائمةةةة  مةةةد ىعنةةةا  ىيئةةةة التةةةدريس المعنيةةةيد لتقيةةةيخ المشةةةروعات المقدمةةةة مةةةد الطةةة ا و قةةةاً  تشةةةكح لجةةةاد .7

 . اً المعمنة ويكود االمتحاد شفوي المعايير
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تنل المجاد المشكمة لتقييخ المشروعات درجاتيا بعد مناقشة الط ا عمةى ىد تسةمخ لمنسةث البرنةاما الةذي  .8
 يسمميا بدوره إلدارة الكمية. 

  يجوز مناقشة المشروع  ي الفصح الصيفي.و  ح المشروع  ي الفصح الدراسي الصيفي ال يجوز تسجي .9
 
 

 :(: منسق البرنامج13مادة ) 
 

  يعةةيد لكةةح برنةةاما دراسةةي منسةةث مةةد بةةيد ىعنةةا  ىيئةةة التةةدريس يكةةود مسةةئوال عةةد التنسةةيث بةةيد األقسةةاخ
  ي البرناما. المعنية

 ستط ع رىي األقساخ العممية. مد عميد الكمية بعد ا يعيد المنسث بقرار 
 
 

 :(: اإلرشاد األكاديمي14مادة ) 
 

مةةد بةةيد ىعنةةا  ىيئةةة التةةدريس  ىكاديميةةاً  يخصةةص لكةةح مجموعةةة مةةد الطةة ا بةةد ا مةةد التحةةاقيخ بالكميةةة مرشةةداً 
وترتيةةةا ختياريةةة  شةةاد األكةةةاديمي  يسةةاعد الطةة ا  ةةي اختيةةةار المقةةررات الدراسةةية االالمةةدربيد وليةةخ الخبةةرة باإلر 
نسحاا  وحح مشاكميخ األكاديمية طواح  ترة الدراسة  عمميات الحذت واإلنا ة واال جداوليخ الدراسية ملى جانا

الدراسةةي  واختيةةار  وسةةئوح مسةةئولية مباشةةرة عةةد ونةةل جدولةةوبةةالرغخ مةةد وجةةود المرشةةد األكةةاديمي يعةةد الطالةةا م
 الدراسية. ومقررات

 
 

 :(: تسجيل المقررات15مادة ) 
 

للجندة الدراسية المعمنة بما ال يتعارض مل ىجندة المجمس األعمى لمجامعةات   مواعيد التسجيح طبقاً  تعمد .1
عةةداد جدو )بمسةةاعدة مرشةةده األكةةاديمي( باختيةةاالطالةةا  ويقةةوخ الدراسةةي واسةةتيفا   لةةور المقةةررات الدراسةةية  واع
ئود التعمةةيخ والطةة ا بالكميةةة  ج التسةةجيح  واعتمةةاده مةةد المرشةةد األكةةاديمي قبةةح تسةةميمو ملةةى مدارة شةةنمةةوذ

 ويعد الطالا مسج  مذا ىنيى متطمبات التسجيح وسداد الرسوخ الدراسية. 
 الط ا يحتوي عمى كامح وةائث االلتحاث  وصور مد جداولةو بإدارة شئود ىكاديمياً  يوجد لكح طالا ممفاً  .2

وينبغةةةي ىد يكةةةود ىةةةذا الممةةةت ونمةةةاذج الحةةةذت واإلنةةةا ة  وكةةةح مةةةا يتعمةةةث بونةةةعو األكةةةاديمي   الدراسةةةية
  صح دراسي.   ي نياية كح مستو ياً 

 
 

 

 :(: العبء الدراسي16مادة ) 
 

 تختمةت مةد طالةا ملةى ىخةر طبقةاً   و ىو مجموع الساعات المعتمدة التي يسجميا الطالا  ي  صةح دراسةي معةيد
 و ي جميل األحواح يراعي التالي:  ولظروت الجدوح الدراسي وتعارناتو  مستواه الدراسيو  ستعداده العمميال
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 (22 -12الحديد األدنى واألقصى مد الساعات المعتمدة الذي يتراوح بةيد ) ىعند تسجيح المقررات يراع .1
 ستةنا  لدواعي التخرج.معتمدة  ويجوز اال ساعة

 جتاز ذلج المتطما.سي يشترط لو متطما سابث مال مذا اال يجوز لمطالا التسجيح  ي مقرر درا .2
 يجوز لمطالا تسجيح مقررات مد الفرقة األعمى طالما ليس ليا متطمبات سابقة.  .3

 
 

 :(: الفصل الدراسي الصيفي17مادة ) 
 

ساعات معتمدة  مال لدواعي التخرج  ىو الحةاالت  (9)الحد األقصى لمتسجيح  ي الفصح الدراسي الصيفي  .1
خ  و..  يجةوز تجةاوز الحةد األقصةى  ةي حةدود و  المقاصةو  مجمس الكمية  مةح حاالت التحويح التي يقرىا

معتمدة  وذلج بنا  عمةى رىي كةح مةد المرشةد األكةاديمي ومنسةث البرنةاما الدراسةي  وموا قةة  ة ث ساعات
 مجمس الكمية. 

 تكود األولوية لتسجيح المقررات  ي الفصح الدراسي الصيفي  لممقررات التي لخ يجتازىا الط ا المنقوليد .2
 ئي.لممستوى النيا

   
 

 :(: الحذف واإلضافة18مادة ) 
 

نتيا  مد مجرا ات التسجيح  منا ة ىو حةذت مقةرر دراسةي ىو ىكةةر خة ح الفتةرة المحةددة يجوز لمطالا  بعد اال
 باألجندة المعمنة  وبحد ىقصى نياية األسبوع الةاني مد بد  الفصةح الدراسةي  مةل مراعةاة الحةد األدنةى واألقصةى

اديمي  دود ىد يظيةةر المقةةرر تعبئةةة نمةةوذج الحةةذت واإلنةةا ة واعتمةةاده مةةد المرشةةد األكةةلمعةةا  الدراسةةي  بعةةد 
 حذ و  ي سجمو الدراسي. خالذي ت

 
 

 :نسحاب من المقرر(: اال 19مادة ) 
  

جنةةدة يمي  وذلةج  ةي الفتةةرة المحةددة باأليجةوز لمطالةا االنسةةحاا مةد ىي مقةرر  بعةةد موا قةة المرشةد األكةةاد .1
ويرصةد لةو   وبحد ىقصى األسبوع الرابل  مل مراعاة الحد األدنى واألقصى لمعا  الدراسيبالكمية   المعمنة
 لمطالا.  (GPA)وال تدخح ىذه المقررات  ي حساا متوسط الدرجات  (W) الرمز

 .(F)نسحاا بعد الفترة المحددة يعد الطالا راسا  ي المقرر  ويرصد لو تقدير مذا تخ اال .2
 خ ح الفصح الدراسي الصيفي.نسحاا ال يسمح لمطالا اال .3
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 :نسحاب من الفصل الدراسي(: اال 20مادة ) 
 

 يجوز لمطالب االنسحاب من الفصل الدراسي طبقا لمقواعد التالية: 
ال يتجاوز االنسحاا نياية األسبوع الرابل مد بداية ىي مد الفصةميد الدراسةييد الخريفةي ىو الربيعةي  وبعةد  .1

 المرشد األكاديمي  ومنسث البرناما  وتوصية لجنة شئود التعميخ والط ا وموا قة مجمس الكمية.  توصية
ينظةةر مجمةةس الكميةةة  ةةي طمبةةات االنسةةحاا التةةي تقةةدخ بعةةد نيايةةة الفتةةرة المسةةموح بيةةا  ةةي الفقةةرة السةةابقة   .2

 تخاذ القرار المناسا.  ي ا ولممجمس الحث
 اً لمتسةةجيح خةة ح  ترتةةي التسةةجيح والحةةذت واإلنةةا ة يعةةد منسةةحبالطالةةا المسةةتمر  ةةي الدراسةةة ولةةخ يحنةةر  .3

 الدراسي.  مد الفصح
ال يجوز ىد يتجاوز عدد الفصوح التي ينسحا منيا الطالا عد ة ةة  صةوح دراسةية منفصةمة ىو متصةمة  .4

 الدراسة.  طواح  ترة
ال يعد   و لخدمة العسكريةنسحاا مد البرناما الدراسي بعد التسجيح عند استدعاؤه ألدا  ايسمح لمطالا اال .5

يرصد لو تقةدير منسةحا ألدا  الخدمةة العسةكرية و   نسحاا نمد الفرص الة ةة المسموح بيا سمفاً اال ىذا
(MW) . 

 
 

 :(: التعثر األكاديمي21مادة ) 
  

ويةةتخ مخطةةاره بمسةةتواه  ويسةةجح الحةةد  اً يعةةد متعةةةر  1.3 ( ىقةةحCGPA)الطالةةا الةةذي يحصةةح عمةةى معةةدح تراكمةةي 
عمةةى  ااألدنةةى لمعةةا  الدراسةةي  ةةي الفصةةح الدراسةةي التةةالي  ال يجةةوز تجةةاوز ذلةةج مال بموا قةةة عميةةد الكميةةة بنةةا ً 

 توصية المرشد األكاديمي ومنسث البرناما.
 
 

 :(: تأجيل القبول22مادة ) 
 

  تنظم أمور تأجيل قبول الطالب طبقا لمقواعد التالية:
قبوح الطالا لفصح دراسي واحد مذا تقدخ بطمةا لمكتةا وكيةح الكميةة لشةئود التعمةيخ والطة ا  تأجيحيجوز  .1

 ىسبوع التسجيح ووا ث عميو منسث البرناما  ويعتمد مد عميد الكمية.  خ ح
مةةةد الفصةةةح الدراسةةةي  وال يسةةةمح لةةةو  باً ولةةةخ يسةةةجح خةةة ح ىسةةةبوع يعةةةد منسةةةح  الطالةةةا الةةةذي يقبةةةح بالكميةةةة .2

المتةةأخر مال  ةةي حالةةة وجةةود عةةذر قةةاىر يقبمةةو مجمةةس الكميةةة  وال تزيةةد ىةةذه الفتةةرة عةةد ىسةةبوع مةةد  بالتسةةجيح
 جندة الدراسية. المعمنة باألو  المونحة نياية  ترة التسجيح

 تسدد الرسوخ الدراسية قبح بد  التسجيح. .3
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 :(: االنقطاع عن الدراسة23مادة ) 
 

الةةذي سةةجح وانقطةةل عةةد الدراسةةة ولةةخ يقةةدخ طمةةا انسةةحاا   (الطالةةا المسةةتمر  ةةي الدراسةةة )لةةيس مسةةتجداً  .1
 معاممة الغائا.  يعامح

ذا تقدخ بعذر مسةبث يقبمةو و  يعتبر الطالا منقطل عد الدراسة مذا انقطل مدة تزيد عد ة ةة  صوح دراسية .2 اع
ر يواصةةح الدراسةةة  ىمةةا مذا انقطةةل عةةد الدراسةةة مةةدة ال تزيةةد عةةد ة ةةةة  صةةوح دراسةةية بعةةذ  الكميةةة مجمةةس

 ةيمكد لةو ىد يواصةح دراسةتو عمةى ىد يحتسةا لةو المقةررات السةابث لةو النجةاح   مسبث يقبمةو مجمةس الكميةة
 يخنل تخرجو ألية متطمبات جديدة  ي الفصح الذي ىعيد قيده  يو. و  األقح   ييا بدرجة مقبوح عمى

 

 :(: تغيير البرنامج الدراسي24مادة ) 
يجةوز لمطالةا تغييةةر برنامجةو الدراسةةي  ةي الكميةةة  وذلةج بعةد ىخةةذ رىي المرشةد األكةةاديمي ومنسةث البرنةةاما  .1

الطة ا وموا قةة مجمةس الكميةة  بشةرط حصةوح الطالةا عمةةى و  لجنةة شةئود التعمةيخمجمةس القسةخ و وتوصةية 
 مجموع القبوح بالقسخ المحوح مليو حسا قواعد التنسيث الداخمي. 

 المقررات التي اجتازىا الطالا  ي برنامجو السابث )مقاصة(  بشرط ىد يتخ معادلتيا يمكد احتساا بعض .2
جتيةاز اختبةةار القةةدرات بيةةة الفنيةةة  يشةترط لمتحويةةح مليةةو ابالنسةةبة لقسةخ التر و  بمقةررات البرنةةاما المحةوح مليةةو 

ى لمقبةةوح  ةةي عةةاخ ويشةترط لمتحويةةح منةةو ملةى األقسةةاخ األخةةرى حصةولو عمةةى الحةةد األدنة  الةذي تعقةةده الكميةةة
 قواعد التنسيث الداخمي  ي نفس العاخ.و  الحصوح عمى الةانوية العامة

 
 

 :(: نقل المقررات25مادة ) 
 

يجوز نقح بعض المقررات التي درسيا الطالا وىجتازىا بنجاح  ي جامعة ىخرى ىومعيةد عممةي  خةر  وذلةج بعةد 
الطةة ا ومجمةةس الكميةةة  وبشةةرط ىد تكةةود و  التعمةةيختوصةةية منسةةث البرنةةاما وموا قةةة مجمةةس القسةةخ  ولجنةةة شةةئود 

 المقررات نمد الخطة الدراسية لمبرناما الدراسي.  تمج
 
 

 :(: انتظام الطالب26مادة ) 
 

النتظةةةاخ العمميةةةة التعميميةةةة  وينطبةةةث ذلةةةج عمةةةى جميةةةل المحانةةةرات   ىساسةةةياً  يعةةةد حنةةةور الطةةة ا شةةةرطاً  .1
 العممية وورش العمح والحمقات النقاشية وحصص التدريا العممي  ي المعامح.  والدروس

 مد مجموع ساعات المقرر ينذر ىكاديمية.  %۰۲مذا تجاوزت نسبة غياا الطالا  ي ىي مقرر  .2
بغيةر عةذر يقبمةو مجمةس  %۰۲يحرخ الطالا مد دخوح االمتحاد النيائي لممقرر مذا تجةاوزت نسةبة غيابةو  .3

العةةةذر يعةةةد الطالةةةا  و ةةةي حالةةةة قبةةةوح  (F) ةةةي ىةةةذا المقةةةرر ويرصةةةد لةةةو تقةةةدير  اً الةةةا راسةةةبويعةةةد الط الكميةةةة
 .(FW) مجبارياً  منسحباً 
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تنطبث ىذه القواعد ىينا عمى حاالت التربية العممية ومشروع التخرج حيث يشترط انتظاخ الطة ا بصةورة  .4
 يعتبر غير مجتاز لممقرر.   و ويعني عدخ انتظاخ الط ا  ي الحنور الحرماد مد االمتحاد كاممة

 مشروع التخرج شرط ىساسي لمتخرج. و  اجتياز الطالا لمقررات التربية العممية .5
 
 

 :(: المقررات الخاصة27مادة ) 
 

يجةةةوز لةةةبعض الدارسةةةيد التسةةةجيح  ةةةي مقةةةررات معينةةةة بغةةةرض الحصةةةوح عمةةةى خبةةةرة جديةةةدة ولةةةيس بغةةةرض  .1
عمةةةى درجةةةة عمميةةةة ىو شةةةيادة دراسةةةية  و ةةةي ىةةةذه الحالةةةة يسةةةدد الطالةةةا الرسةةةوخ الدراسةةةية المقةةةررة  الحصةةةوح

لممقرر  وال يخصص لو مرشد ىكاديمي  ويظير ىذا المقةرر والنقةاط التةي حصةح عمييةا الطالةا  ةي سةجمو 
  جتيازه المقرر.الحصوح عمى م ادة تفيد دراستو وا يمكد لوو  transcript Academicاألكاديمي 

بةةدود امتحةةاد ىو حسةةاا نقةةاط  Academic auditيجةةوز لةةبعض الدارسةةيد حنةةور مقةةرر كمسةةتمل  قةةط  .2
تسةةةديد الرسةةةوخ الدراسةةةية المقةةةررة لممقةةةرر  وتوصةةةية منسةةةث البرنةةةاما بوجةةةود مكةةةاد يسةةةمح بالدراسةةةة   بشةةةرط

  .(AU)ىذه الحالة تقدير  ويرصد لمطالا  ي
 

 

 :(: الفصل من الكمية28مادة ) 
 

 الطالب من الكمية في الحاالت التالية:يتم فصل 
 نسحاا المسموح بو  ي ال ئحة.مذا تجاوز عدد مرات اال .1
 مذا انقطل عد الدراسة بدود عذر يقبمو مجمس الكمية طبقا لقانود تنظيخ الجامعات.  .2
 ذا لخ ينيي دراستو  ي المدة القصوى التي يحددىا قانود تنظيخ الجامعات والئحتو التنفيذية. م .3
 منةةةذاراتمذا حصةةةح عمةةةى منةةةذاريد ىكةةةاديمييد خةةة ح  صةةةمييد دراسةةةييد متتةةةالييد  ىو حصةةةح عمةةةى ة ةةةةة  .4

 دراستو  ي الكمية.  ىكاديمية خ ح
 مذا صدر بحقو قرار  صح بسبا سو  السموج ىو األخ ث.  .5
 فصميد دراسييد. لالمتحاد النيائي لجميل المقررات مذا حرخ مد دخوح ا .6
 ( مد ال ئحة التنفيذية مد قانود تنظيخ82يجوز  صح الطالا بما يخالت المادة ) ي جميل األحواح ال  .7

 الجامعات.
 
 

 :(: إلغاء القيد29مادة ) 
 

لمقواعد المنصةوص عمييةا  ةي قةانود تنظةيخ  طبقاً  الطالا الذي يمغي قيده بنا  عمى طمبو  ىو تخ ميقات قيده جبراً 
الئحتةةو التنفيذيةةة  ال يحةةث لةةو العةةودة لمدراسةةة  مال بعةةد تقةةديخ طمةةا التحةةاث جديةةد مونةةحا بةةو مبةةررات و  الجامعةةات

العودة  وتوصية بالموا قة مد مجمس الكمية  وتطبث القواعةد الخاصةة بوقةت القيةد و قةا لقةانود تنظةيخ الجامعةات  
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بنةا  عمةى ونةعو السةةابث  ةي الكميةة قبةةح  ويعامح الطالةةا معاممةة الطالةا المسةةتمر والئحتةو التنفيذيةة وتعةدي تيا.
 ملغا  قيده.

 
 

 :اإللكتروني(: التعمم عن بعد والتعمم 30مادة ) 
 

عةد  يسمح النظاخ الدراسي لمكمية )و ث ال ئحة الموحدة لمجامعة( بتدريس كح ىو بعض المقررات ملكترونياً  .1
بشرط موا قة   وسائح التعمخ عد بعد  ىو ىي وسيمة مد Video Conferenceطريث االنترنت ىو الفيديو 

 مجمس الكمية. 
ة و ةةةث ىسةةةس عمميةةةة مةةةد خةةة ح  ريةةةث متخصةةةص ينةةةخ تربةةةوييد  وعمميةةةيد مةةةد اإللكترونيةةةتصةةةمخ البةةةراما  .2

  ومتخصصيد  ي البراما التفاعمية. العممي   التخصص
 تتبل القواعد المحددة لذلج. و  ة تفاعميةاإللكترونيتكود العممية التعميمية  ي المقررات  .3
 ال يشترط حنور الطالا  ي حالة نظاخ البراما التي تستخدخ التعميخ عد بعد.  .4
يسةمح النظةةاخ الدراسةةي بتةةدريس بعةةض المقةةررات عةةد بعةةد عةةد طريةةث اإلنترنةةت ىو التميفزيةةود ىو وسةةيمة مةةد  .5

لدراسية يقرر تدريس مقرر ىو وسائح التعميخ عد بعد بشرط موا قة مجمس الكمية  وحسا طبيعة المقررات ا
% وجيةةةةًا لوجةةةةو  72-%62ىكةةةةةر ىو جةةةةز  مةةةةد مقةةةةرر بةةةةنمط التعمةةةةيخ اليجةةةةيد الةةةةذي يشةةةةمح التعمةةةةيخ بنسةةةةبة 

% تعمةةيخ عةةد بعةةد يقرىةةا المجمةةس األعمةةى لمجامعةةات بحيةةث تكةةود الدراسةةة حسةةا طبيعةةة كةةح 42-%32و
وبمةا يتفةث مةل األىةدات المرجةوة مةد برناما مد براما الكمية  وبنسبة تتفث مل طبيعة الدراسة لكةح مقةرر  

تدريس المقرر والبرناما  و ي جميل األحواح يعرض األمةر عمةى مجمةس شةئود التعمةيخ والطة ا بالجامعةة 
لمموا قةةة تمييةةدًا لعرنةةو عمةةى مجمةةس الجامعةةة ل عتمةةاد  ويعقةةد االمتحةةاد النيةةائي داخةةح الحةةرخ الجةةامعي  

التقةارير والدراسةات وخ  ةو  وذلةج  اعةح مةل المحانةر وتقةديخمةد حيةث التف وتتبل التعميمات المنظمةة لةذلج
 تطبيقًا لقانود تنظيخ الجامعات وتعدي تو  ي ىذا الشأد.
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 الرابعالفصل 
 

 نظام التقويم واالمتحانات
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 اإليتحاناتنظاو انتقويى و
 

 
 

 :اإلمتحانات(: األعمال الفصمية و 31مادة ) 
 

 تقةارير(  ثو بحة  مقرر ما بمجموع درجات األعماح الفصمية )ىنشطة تعميميةةيتخ تقويخ مستوى الطالا  ي  .1
  .التحريري ىو التطبيقي()التطبيقية والشفوية  باإلنا ة ملى درجة االمتحاد النيائي  اإلمتحاناتودرجات 

يقبمةةو مةةد امتحانةةات ىو ىنشةةطة ىعمةةاح الفصةةح بةةدود عةةذر  كةةح طالةةا يتغيةةا عةةد ىي امتحةةاد معمةةد مسةةبقاً  .2
ىمةا مذا كةاد   تةدخح  ةي حسةاا درجةة ىعمةاح الفصةحو  )صفر(  ةي ىةذا االمتحةاد ةلمحانر تقدر درجتو بةا

 .تحاد ىو تنفيذ نشاط تعوينيد لممحانر ىد يسمح لمطالا بأدا  امالتغيا بعذر مقبوح  يمك
 النصفية  ي األسبوع السابل مد بداية الدراسة بكح  صح دراسي. اإلمتحاناتيتخ مجرا   .3
 

 

 :(: االمتحان النيائي32)مادة  
 

 االمتحاد النيائي لممقرر عبارة عد امتحاد شامح  ي المقرر  يعقد  ي نيايةة كةح  صةح دراسةي مةرة واحةدة .1
 ىو كةةح ذلةةج بحيةث يقةةيس مخرجةةات الةةتعمخ الةةواردة وشةةفيياً  تطبيقيةةاً  ىو عمميةاً  اً نظريةة ويمكةد ىد يكةةود اختبةةاراً 

 بتوصيت المقرر المعمد لمط ا. 
لمقواعةةد الةةواردة  طبقةةاً   الشةةفيية  ةةي نيايةةة الفصةةح الدراسةةي بمعر ةةة مجمةةس القسةةخ العممةةي اإلمتحانةةاتتعقةةد  .2

 مد ال ئحة التنفيذية لقانود تنظيخ الجامعات  ي ىذا الصدد.  (92بالمادة )
ىد يقةرر عقةد  يجوز لمجمس الكمية بعد ىخذ رىي مجمس القسخ المختص وحسا طبيعةة المقةررات الدراسةية  .3

متحةةاد  ةةي كةةح المقةةرر ىو جةةز  منةةو بمةةا يسةةمح ي مقةةرر ىو ىكةةةر  كمةةا يجةةوز عقةةد اال ةة ملكترونيةةاً  متحةةاداال
 .بتصحيحو ملكترونياً 

 
 

 :(: الدرجة العظمى لممقرر الدراسي والدرجة النيائية لمطالب33مادة ) 
 

 درجة.  (122)الدرجة العظمى ألي مقرر دراسي ىي  .1
ىةةةي مجمةةةوع الةةةدرجات التةةةي يحصةةةح عمييةةةا )األعمةةةاح واألنشةةةطة  ي مقةةةررالدرجةةةة النيائيةةةة لمطالةةةا  ةةةي ى .2

 .حاد النيائي(مت  االالفصمية
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 .(4يتخ حساا التقديرات وعدد نقاط كح مقرر طبقا لمجدوح رقخ ) .3
 ( حساب التقديرات وعدد النقاط4جدول )

 التقدير الرمز النقاط ةبسنال

 A+ 4ملى  3.63د م %122% حتى 95مد 
 ممتاز

 A 3.63ملى ىقح مد  3.25مد  %95% حتى ىقح مد 92مد 
 B+ 3.25ملى ىقح مد  2.88مد  %92% حتى ىقح مد 85مد 

 جيد جدا
 B 2.88ملى ىقح مد  2.5مد  %85% حتى ىقح مد 82مد 
 C+ 2.5ملى ىقح مد  2.13مد  %82% حتى ىقح مد 75مد 

 جيد
 C 2.13ملى ىقح مد  1.75مد  %75حتى ىقح مد  %72مد 
 D+ 1.75ملى ىقح مد  1.4مد  %72حتى ىقح مد  %65 مد

 مقبوح
 D 1.4ملى ىقح مد  1.22مد  %65% حتى ىقح مد 62مد 

 راسا F 1.22ىقح مد  %62ىقح مد 
 ( لمتعبير عد تقديرات الطالا.5تستخدخ الرموز المبينة بجدوح رقخ ) .4

 

 المعدل التراكمي(: الرموز التي ليس ليا نقاط وال تدخل في حساب 5جدول )
 م حظات التقويخ الرمز

I  غير مكتمحIncomplete .يتخ استكماح متطمبات المقرر عند  تحو  ي المرة التالية 
W  منسحاWithdrawal  تتغير مليF .مذا كاد االنسحاا بعد الموعد المحدد 

FW منسحا مجباريا 
 Forced Withdrawal 

 لمتغيا.  ي حالة تجاوز الطالا النسبة المقررة

MW منسحا ألدا  الخدمة العسكرية 
 Military Withdrawal  

AU ل مستمAudit ل  قط بغرض عممي بحت.حنور الطالا كمستم 
S  مرنيSatisfactory .نتيجة مقرر تخ اجتيازه والمقرر ليس لو تقدير 

US  غير مرنيUnsatisfactory نتيجة مقرر لخ يتخ اجتيازه وليس لو تقدير. 
TC  مقرر منقوحTransferable Course .مقرر تخ دراستو خارج الجامعة 
EX  معفيExempted .مقرر ىعفي الطالا مد دراستو 
CO  مستمرContinued .مقرر مستمر ألكةر مد  صح دراسي 
NR  غير مسجحNot Registered .لخ يسجح الطالا المقرر 
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 (: الرسوب في المقررات:34مادة ) 
 

متحةةاد  يةةو  راسةةي  عميةةو دراسةةة ذات المقةةرر واالالطالةةا  ةةي ىي مقةةرر مجبةةاري  ةةي ىي  صةةح دمذا رسةةا  .1
لةةةو  ةةةي ىةةةذه الحالةةةة الدرجةةةة التةةةي حصةةةح عمييةةةا شةةةريطة ىال تتعةةةدى الحةةةد األقصةةةى لتقةةةدير مقبةةةوح  وترصةةةد

(1.68 .) 
الدرجةةة  ختيةةاري يمكةةد معةةادة دراسةةة نفةةس المقةةرر  و ةةي ىةةذه الحالةةة ترصةةد لةةوا الطالةةا  ةةي مقةةرر امذا رسةة .2

ختيةاري  خةر ىو اختيةار مقةرر ا (1.68حصح عمييا شريطة ىال تتعدى الحةد األقصةى لتقةدير مقبةوح ) التي
بةةديح إلكمةةاح متطمبةةات التخةةرج وذلةةج بعةةد ىخةةذ رىي المرشةةد األكةةاديمي ومنسةةث البرنةةاما  ةةةخ موا قةةة مجمةةس 

 لمقرر الجديد. الحالة تحسا لو الدرجة الفعمية التي يحصح عمييا  ي ا الكمية  و ي ىذه
 متحاد  ي المقرر الذي نجح الطالا  يو. يعاد اال ال .3
 متحاد التحريري ال ترصد لو ىي درجات. الطالا الغائا عد اال .4
متحةةاد التحريةةري لةةنفس مةةد دخةةوح اال ومةةاً متحةةاد التطبيقةةي ىو العممةةي محر يعتبةةر الطالةةا الغائةةا عةةد اال .5

 .المادة
 : ي المقرر  ي الحاالت التالية يعد الطالا راسباً  .6

 التغيا عد حنور االمتحاد النيائي.  
  مد مجموع درجات المقرر طبقا ل ئحة الدراسية لمبرناما. (%62)عدخ تحقيث 

 ىدنةىسةاعة معتمةدة  ةي المسةتوى المنقةوح منةو كحةد  (12)جتةاز نقح الطالا ملةى مسةتوى ىعمةى مذا ا يجوز .7
خ ح العاخ الدراسةي )و ةي حالةة رسةوا الطالةا  ةي مقةرر التربيةة العمميةة النجاح  ي التربية العممية  بشرط

  ي العاخ التالي مل استكماح ساعاتو بحيث ال تتعارض مل موعد التربية العممية(.  يمكنو معادتيا
 
 

 :Grade Point Average (GPA)(: المعدل التراكمي 35مادة ) 
 

(  ةي 4)لنقةاط المونةحة بجةدوح ح مقرر دراسي كيتخ حساا المعدح التراكمي لمطالا بنرا قيمة تقدير  .1
 الساعات المعتمدة ليذا المقرر لمحصوح عمى عدد النقاط الخاصة بكح مقرر دراسي.  عدد

دد يتخ جمةل نقةاط كةح المقةررات الدراسةية التةي سةجح  ييةا الطالةا ةةخ قسةمة مجمةوع النقةاط عمةى مجمةالي عة .2
 المسجمة لمطالا لمحصوح عمى المعدح التراكمي كما يمي: الساعات

 ( = مجموع النقاط / إجمالي عدد الساعات المعتمدة المسجمة.GPAالمعدل التراكمي )
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 :Semester Grade Point Average (SGPA)(: المعدل الفصمي 36مادة ) 
 

   تطبث المعادلة التالية:لحساا نقاط المقرر الدراسي  ي نو  درجات الطالا 
 [X 2.275( 62 –المقرر  ي + ) درجة الطالا  1نقاط المقرر = ] 

 مةاح:
مةةد مائةةة   ةةيمكد حسةةاا نقةةاط ىةةذا المقةةرر بتطبيةةث المعادلةةة  77مذا كانةةت درجةةة الطالةةا  ةةي مقةةرر مةةا 

 كما يمي:
 [X 2.275( 62 – 77+ )  1= ]  نقاط المقرر 

   [ =1   +17 X 2.275] 
   [ =1  +1.275] 
 +Cويكود التقدير جيد والرمز  2.28=   

 

  يحسا المعدح الفصمي نتيجة حاصح قسمة مجموع نقاط جميل المقررات التي درسيا الطالا  ةي  صةح
دراسي واحد / عمى مجموع الساعات المعتمدة لتمج المقررات  ي ذات الفصح مل التقريا ألقرا رقمةيد 

 عشرييد. 
  :الخريفيحساا المعدح الفصمي لدرجات طالا  ي المستوى األوح الفصح  :مةاح

 

 الخريفي( حساب المعدل الفصمي لدرجات طالب بالمستوى األول الفصل 6جدول )

 المقرر
أسس 
التصميم 
 الزخرفي

مبادئ 
التشكيل 
 بالورق

التشريح 
 في الفن

تاريخ 
الفن في 
 الحضارات

 (1رسم )

التربية 
الفنية 

-)تاريخيا
  نظرياتيا( 

المناىج 
 وتنظيماتيا

مدخل إلي 
العموم 
 التربوية

نظم 
 المعمومات

 %60 %67 %90 %75 %79 %82 %77 %92 %96 النسبة المئوية
 1 2 2 2 2 2 2 2 3 عدد ساعات المقرر

 1.00 1.53 3.25 2.13 2.43 2.65 2.28 3.40 3.70 عدد النقاط
 

 

 = المعدل الفصمي 
 حاصل جمع نقاط تقدير جميع المقررات التي أكمميا الطالب في فصل دراسي واحد
 مجموع الساعات المعتمدة لتمك المقررات في ذلك الفصل مع التقريب ألقرب رقمين عشريين

 

 عدد نقاط المقرر Xعدد الساعات المعتمدة لممقرر  نقاط تقدير المقرر =
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 المعدل الفصمي  =
(1.0x1)+(1.53x2)+(3.25x2)+(2.13x2)+(2.43x2)+(2.65x2)+(2.28x2)+(3.4x2)+(3.7x3) 

1+2+2+2+2+2+2+2+3 
 

 المعدل الفصمي  =
47.4 

= 2.63 
18 

 

 

 :(: منح مرتبة الشرف37مادة ) 
 

 ةأكةر  عمةى ىال يكةود قةد رسةا  ةي ىي مقةرر  (2.5) شرت مذا حصح عمى معةدح تراكمةياليمنح الطالا مرتبة 
  ي ىي  صح مد الفصوح الدراسية.  (2.5) ال يقح معدلو الفصمي عدىو  خ ح دراستو بالكمية 

 
 

 (: تقدير غير مكتمل:38مادة ) 
 

مقةرر  مةةح المةرض المفةاج   ي قيرية تمنعو مد تأديةة االمتحةاد النيةائي  ةي ى ا ظرو اً مذا صادت الطال .1
حتساا ىذا المقرر غير مكتمح  و ةي ىةذه الحالةة سةتعرض الحالةة التقدخ بالتماس لعميد الكمية الو ل يمكد 

 الطبي  ي الجامعة لتقدير مدى خطورة الحالة.  عمى المجمس
متحةةاد النيةةائي  ةةي ىي رجةةة عةةد مرادتةةو تمنعةةو مةةد تأديةةة االقيريةةة طارئةةة وخا مذا صةةادت الطالةةا ظرو ةةاً  .2

مونةةحا  اإلمتحانةةاتلوكيةةح الكميةةة لشةةئود التعمةةيخ والطةة ا قبةةح انقنةةا   تةةرة عميةةو التقةةدخ بالتمةةاس  مقةةرر 
األسباا التي حالت دود حنور االمتحاد ومدعما بالمستندات والوةائث العتبار ىذا المقرر غير مكتمح  

 تخاذ ما يراه. الموقت وا ولمجمس الكمية تقييخ
متحةةاد النيةةائي عميةةو ىد يةةؤدي اال Incomplete( I ةةي حالةةة حصةةوح الطالةةا عمةةى تقةةدير غيةةر مكتمةةح ) .3

وبشةةرط ىال يتجةةاوز التسةةجيح  ةةي المقةةرر بعةةد الميعةةاد المخصةةص ) ةةي الوقةةت الةةذي تحةةدده الكميةةة  لممقةةرر
لفتحةةةو  عممةةةا ىد درجةةةات الطالةةةا  ةةةي األعمةةةاح الفصةةةمية والعمميةةةة والشةةةفيية ترصةةةد كمةةةا ىةةةي عنةةةد تسةةةجيمو 

 التسجيح(.و نمد ساعات ى ىد يتخ حساا ساعاتلممقرر  عم
 ةةي  Incompleteمتحةةاد  ةةي المقةةرر الةةذي حصةةح  يةةو عمةةى تقةةدير غيةةر مكتمةةح مذا لةةخ يتقةةدخ الطالةةا ل  .4

 (.Fند السابث   يرصد لو تقدير راسا )المحددة بالب الفترة
 ي نفس المقةرر مةرتيد كحةد ىقصةى بشةرط وجةود عةذر  Incompleteيجوز لمطالا الحصوح عمى تقدير  .5

 الكمية. يوا ث عميو مجمس  مقبوح
 
 

 :(: إعادة المقرر39مادة ) 
 

ررات متحةةاد  يةةو مةةرة ىخةةرى ىمةةا المقةةعميةةو معادتةةو عنةةد طةةرح المقةةرر واال ي مقةةرر مجبةةاريمذا رسةةا الطالةةا  ةةي ى
 ستبداليا  وذلج بعد تسديد الرسوخ المقررة لممقرر. االختيارية  مو معادتيا ىو ا
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 :(: الحرمان من االمتحان النيائي40مادة ) 
 

يحرخ الطالا مد دخوح االمتحةاد النيةائي  ةي جميةل المقةررات التةي قةاخ بتسةجيميا  ةي الفصةح الدراسةي مذا  .1
متصةمة بغيةر عةذر يقبمةو مجمةس الكميةة بعةد توصةية لجنةة شةئود  (%25)عد الدراسة بنسبة تتجةاوز  تغيا
 . (F) ويرصد لو  ي ىذه الحالة تقدير راسا الط او  التعميخ

 مد الفصح الدراسي.  (W)العذر  يرصد لمطالا منسحا  مذا قبح مجمس الكمية .2
لدراسةية الفصةميد دراسةييد مذا حرخ مد دخوح االمتحةاد النيةائي  ةي جميةل المقةررات ا يفصح الطالا نيائياً  .3

 (.82يخالت قانود تنظيخ الجامعات  والئحتو التنفيذية المادة ) بما ال
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 الخامسالفصل 
 

 األحكام العامة
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 األحكاو انعاية
 

 

 :خررات من فصل دراسي إلى فصل دراسي آ(: نقل المقر 41مادة ) 
 

لنظاخ الدراسة بالساعات المعتمدة منا ة مقررات جديدة  ىو نقةح مقةرر مةد  صةح دراسةي ملةى  صةح  يسمح طبقاً 
دراسي  خر  ي نفس المستوى )عند النةرورة لةذلج وبموا قةة مجمةس الكميةة(  ىو معةادة تةدريس المقةرر  ةي  صةح 

 إلجرا ات المنظمة لذلج.لقواعد والدواعي التخرج(  وذلج بعد متباع اخ ح نفس العاخ الدراسي ) خر دراسي 
 
 

 :(: نظام تأديب الطالب42مادة ) 
 

-182يخنةل الطالةا لمنظةاخ التةأديبي المونةح  ةي قةانود تنظةيخ الجامعةات المصةرية والئحتةو التنفيذيةة )المةةواد 
 ىو ما يستجد مد تعدي ت عمى ىذا القانود ىو الئحتو التنفيذية.  (184

 
 

 :(: قبول الطالب الوافدين43مادة ) 
 

 يشترط لقيد الط ا الوا ديد لمدراسةة بالكميةة متمةاخ اإلجةرا ات الصةادرة عةد كةح مةد اإلدارة العامةة لموا ةديد .1
 بوزارة التعميخ العالي ومجمس الجامعة. 

نتظةاخ  ةي الدراسةة بعةذر يقبمةو أخريد عةد االيجوز لمكمية تنفيةذ برنةاما دراسةي مكةةت لمطة ا الوا ةديد المتة .2
 الكمية نظير مقابح مادي يحدده مجمس الجامعة.  مجمس

 
 

 :(: متطمبات التخرج44مادة ) 
 

 ستكماح جميل المتطمبات التالية: امعية األولى "البكالوريوس" بعد ايمنح الطالا الدرجة الج
 لقانود تنظيخ الجامعات والئحتو التنفيذية.  عدخ تجاوز الحد األدنى والحد األقصى لمسنوات الدراسية طبقاً  .1
ختياريةة ا الدراسةي  سةوا  اإلجباريةة ىو االاستكماح جميل متطمبات الساعات المعتمدة المطموبةة  ةي البرنةام .2

 لمخطة الدراسية لمكمية.  اً طبق
 .(1.22)حصوح عمى معدح تراكمي ال يقح عد ال .3
 سداد كا ة المصرو ات الدراسية.  .4
 .(S)برناما التربية العسكرية لمط ا الذكور المصرييد  قط  عمى ىد يكود تقديره مرنيجتياز ا نرورة .5
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 :(: نموذج التخرج45مادة ) 
 

سةةتيفا  جميةةةل المقةةررات التةةي اجتازىةةةا قبةةح بدايةةة  صةةح التخةةةرج  وذلةةج بعةةد ايقةةدخ الطالةةا نمةةوذج التخةةةرج  .1
 ستكماح متطمبات البرناما الدراسي. نجاح  وكذلج المقررات المتبقية الب
 شةةئود الطةة اينبغةةي اسةةتيفا  نمةةوذج تخةةرج الطالةةا بإشةةرات المرشةةد األكةةاديمي وبتوقيعةةو  ةةةخ يسةةمخ إلدارة  .2

 بعد اعتماده مد منسث البرناما الدراسي.  بالكمية
 ينبغي ىد يتنمد النموذج ما يفيد تسديد الطالا كامح الرسوخ الدراسية.  .3

 
 

 :تحديد رسوم المقررات الدراسية(: 46مادة ) 
  

ال يعتد بتسجيح   و تحدد  ي بداية كح عاخ دراسي قيمة تسجيح الساعات المعتمدة بقرار مد مجمس الجامعة .1
منةةا ة ملةةى رسةةوخ الخةةدمات التةةي يقرىةةا مجمةةس الجامعةةة ىو الكميةةة  الطةة ا مال بعةةد سةةداد الرسةةوخ الدراسية

 . اً سنوي
اقتراح مجمس الكمية مقابح الساعة المعتمدة  ي الفصح الدراسةي الصةيفي  يحدد مجمس الجامعة بنا ا عمى  .2

 النظر  ييا مل كح عاخ دراسي جديد مذا لزخ األمر. ويعاد
المصةةةرو ات اإلداريةةة مةةد ىةةةذه المتحصةة ت مةةد الفصةةةح و  الخةةدمات األخةةرىو  يةةتخ صةةرت مقابةةح التةةةدريس .3

 الدراسي الصيفي.
 داية العاخ الدراسي بالرسوخ الدراسية الخاصة بالمقررات التالية: تمتزخ الكمية بقرار مجمس الجامعة قبح ب .4

 المقررات الزائدة عد الحد األقصى لدواعي التخرج.  .ى 
 مقررات الفصح الدراسي الصيفي.  .ا 
درجةة عمميةة ىو شةيادة  المقررات الخاصة بالحصوح عمى خبرة جديدة ولةيس بغةرض الحصةوح عمةى .ج 

يةةةة األولةةةى بنظةةةةاخ ال ئحةةةةة الدراسةةةية لطةةة ا المرحمةةةة الجامع( مةةةد 24نص المةةةادة )لةةة اً دراسةةةية طبقةةة
 لجامعة الفيوخ.  الساعات المعتمدة

 بدود امتحاد ىو حساا نقاط.  Academic auditمقررات االستماع  .د 
 
 

 :(: السجل األكاديمي وشيادة التخرج47مادة ) 
 

التةةي درسةةيا  ةةي كةةح  صةةح السةةجح األكةةاديمي ىةةو بيةةاد يونةةح سةةجح الطالةةا الدراسةةي ويشةةمح المقةةررات  .1
كمةا يونةح السةجح المعةدح الفصةمي   برموزىا وىرقاميا وعدد ساعاتيا والتقديرات التي حصةح عمييةا دراسي

 والمعدح التراكمي وبياد التقدير العاخ باإلنا ة ملى المقررات التي ىعفى منيا الطالا المحوح.
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بكةةةالوريوس  ةةةي ىحةةةد التخصصةةةات يحصةةةح الطالةةةا عمةةةى شةةةيادة مةةةد الكميةةةة تفيةةةد حصةةةولو عمةةةى درجةةةة ال .2
لمنموذج المؤمد والموحد الصادر عد الدولة المصرية   عمييا  ي ال ئحة الدراسية لمكمية  طبقاً  المنصوص

 المحددة لذلج.  وبعد سداد الرسوخ
سةةوا   ةةي نيايةةة ىي  صةةح دراسةةي  ةةي  Academic transcriptيحصةةح الطالةةا عمةةى سةةجمو األكةةاديمي  .3

 ية ىو تدريبية داخح ىو خارج مصر ىو  ي نياية دراستو. ترشحو لمنحة دراس حاح
 
 

 :(: تفسير مواد الالئحة48مادة ) 
 

تعرض جميل الحاالت التي لةخ يةرد بيةا   و لمجمس الكمية بعد موا قة مجمس الجامعة حث تفسير مواد ىذه ال ئحة
تخةاذ القةةرارات عمةةى مجمةس الجامعةةة ال يعةةرض األمةرو  نةص  ةي ىةةذه ال ئحةة عمةةى مجمةس الكميةةة ليقتةرح مةةا يةراه 

 الئحتو التنفيذية.و  ذلج بما ال يتعارض مل قانود تنظيخ الجامعات  و المناسبة  ي كح حالة عمى حده
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 الييكل األكاديمي العام لمخطة الدراسية: 
 

عمةةةي نسةةةا مجةةةاالت الدراسةةةة التةةةي ونةةةعتيا  تةةةخ تصةةةميخ الخطةةةة الدراسةةةية بأقسةةةاميا المختمفةةةة بنةةةا اً 
 الييئة القومية لنةماد جةودة التعمةيخ واالعتمةاد كمةا ىةو مونةح بالجةدوح التةالي  والةذي يتفةث تقريبةاً 

 مل الخطة الدراسية.
 

 واالعتماد ( نسب مجاالت الدراسة لمييئة القومية لضمان جودة التعميم7جدول رقم )

 توصيف مجال الدراسة مجال الدراسة م

عدد 
 الساعات
 المعتمدة
 بالالئحة

 النسبة
نسبة الييئة القومية 
لضمان جودة التعميم 

 واالعتماد

العموم التي يدرسيا الطالب وترتبط  العموم األساسية )المينية( 1
 %(25 -% 15) % 24.32 36 مباشرة بإعداده الميني.

العموم التي يدرسيا الطالب وترتبط  العموم التخصصية 3
 %(57 -% 43) %52.03 77 بإعداده التخصصي.مباشرة 

 %(7 -% 5) %5.41 8 تطبيقات الحاسوب الحاسوب 4

/  التدريب )عممي / ميداني 5
 (التخصصالمشروع في 

التطبيق العممي لما يدرسو الطالب 
في مواقف تدريسية ومينية سواء 
تم ىذا التطبيق في الكمية أو في 

 مؤسسات تعميمية.

10 6.76 % (12 %- 18)% 

العموم التي يدرسيا الطالب وترتبط  العموم الثقافية 6
 %(7 -% 3)  %5.41 8 .مباشرة بتكوينو الثقافي

 عموم التميز 7

العموم التخصصية أو التربوية أو 
الثقافية أو غيرىا التي تختارىا 
الكمية لتميزىا عن مثيالتيا من 

 كميات التربية النوعية.

9 6.08 % (6 %- 7)% 
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 السادسالفصل 
 

 توصيف البرامج 
 والمقررات الدراسية
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 توصيف انربايج واملقررات اندراسية
 

 تؤوح مسئولية توصيت البراما والمقةررات الدراسةية لمقسةخ العممةي  وتحةت مشةرات مباشةر وتنسةيث مةل منسةث .1
 البرناما. 

ويةةةةتخ ذلةةةةج  ةةةةي نةةةةو  المعةةةةايير القوميةةةةة القياسةةةةية الخاصةةةةة   يعتمةةةةد توصةةةةيت البرنةةةةاما مةةةةد مجمةةةةس القسةةةةخ .2
 األكاديمي  عمى ىد يعتمد مد مجمس الكمية.  بالتخصص

 (.12  9  8توزيل الساعات المعتمدة عمى الفصوح الدراسية كما ىو مونح بالجداوح رقخ ) .3
 

 التربوي( المنزلي اإلقتصاد( توزيع الساعات المعتمدة عمى الفصول الدراسية لبرنامج )إعداد معمم 8جدول )

 الفصل الدراسي يالمستو  م
الحد األقصى لكل  متطمب برنامج متطمب كمية متطمبات جامعة

 اختياري إجباري إجباري اختياري إجباري فصل دراسي
1 

 األول
 18 -- 13 4 1 -- الفصل الدراسي الخريفي

 18 -- 12 4 1 1 الفصل الدراسي الربيعي 2
3 

 الثاني
 18 2 9 6 1 -- الفصل الدراسي الخريفي

 18 -- 13 4 -- 1 الفصل الدراسي الربيعي 4
5 

 الثالث
 19 2 11 6 -- -- الفصل الدراسي الخريفي

 20 6 10 4 -- -- الفصل الدراسي الربيعي 6
7 

 الرابع
 18 -- 11 4 1 2 الفصل الدراسي الخريفي

 19 2 13 4 -- -- الفصل الدراسي الربيعي 8
 148 12 92 36 4 4 المجموع

 

 ( توزيع الساعات المعتمدة عمي الفصول الدراسية لبرنامج )إعداد معمم التربية الفنية(9جدول )

 الفصل الدراسي المستوي م
الحد األقصى لكل  متطمب برنامج متطمب كمية متطمبات جامعة

 اختياري إجباري إجباري اختياري إجباري فصل دراسي
1 

 األول
 18 -- 13 4 1 -- الفصل الدراسي الخريفي

 18 -- 12 4 1 1 الفصل الدراسي الربيعي 2
3 

 الثاني
 18 -- 11 6 1 -- الفصل الدراسي الخريفي

 19 4 10 4 -- 1 الفصل الدراسي الربيعي 4
5 

 الثالث
 19 2 11 6 -- -- الفصل الدراسي الخريفي

 19 4 11 4 -- -- الفصل الدراسي الربيعي 6
7 

 الرابع
 18 -- 11 4 1 2 الفصل الدراسي الخريفي

 19 2 13 4 -- -- الفصل الدراسي الربيعي 8
 148 12 92 36 4 4 المجموع
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 ( توزيع الساعات المعتمدة عمي الفصول الدراسية لبرنامج )أخصائي تكنولوجيا التعميم(10جدول )

 الفصل الدراسي المستوي م
الحد األقصى لكل  متطمب برنامج متطمب كمية متطمبات جامعة

 اختياري إجباري إجباري اختياري إجباري فصل دراسي
1 

 األول
 18 3 10 4 1 -- الفصل الدراسي الخريفي

 18 2 10 4 1 1 الفصل الدراسي الربيعي 2
3 

 الثاني
 19 3 9 6 1 -- الفصل الدراسي الخريفي

 19 -- 14 4 -- 1 الفصل الدراسي الربيعي 4
5 

 الثالث
 19 -- 13 6 -- -- الفصل الدراسي الخريفي

 19 3 12 4 -- -- الفصل الدراسي الربيعي 6
7 

 الرابع
 17 -- 10 4 1 2 الفصل الدراسي الخريفي

 19 1 14 4 -- -- الفصل الدراسي الربيعي 8
 148 12 92 36 4 4 المجموع

 
 (.11بالبراما الدراسية بالكمية كما ىو مونح  ي جدوح )توزيل المقررات الدراسية اإلجبارية واالختيارية  .4

 ية واالختيارية لمبرامج الدراسية(: المقررات الدراسية اإلجبار 11جدول )

 المقررات م
إجمالي عدد  عدد المقررات

 المقررات

إجمالي عدد 
 الساعات
 اختياري إجباري المعتمدة

 8 7 4 3 متطمبات جامعة 1
 36 18 -- 18 متطمبات الكمية 2

 مقررات تخصص 3
 104 47 5 42 المنزلي التربوي اإلقتصادإعداد معمم  

 مقررات تخصص 4
 إعداد معمم التربية الفنية 

41 6 48 104 

 مقررات تخصص 5
 إعداد أخصائي تكنولوجيا التعميم 

33 6 39 104 

 148 159 21 137 دراسيةإجمالي عدد المقررات ال
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 المقررات الدراسية:( 49مادة ) 
 

 .(12متطمبات الجامعة اإلجبارية واالختيارية كما ىو  ي جدوح ) .1
 ت الجامعة اإلجبارية واالختياريةمتطمبا :(12جدول )

 المقرر الكود م

عدد الساعات 
عدد  التدريسية

الساعات 
عممي/  نظري المعتمدة

 تطبيقي
 ساعات معتمدة(: 4أوال: متطمبات الجامعة من المقررات اإلجبارية )

1 UNI101 حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد 
Human Rights and Combat Corruption 1 -- ساعة 

2 UNI202 ميارات التفكير وحل المشكالت 
Thinking and problem – solving skills 1 -- ساعة 

3 UNI403 أخالقيات المينة Profession Ethics 2 -- ساعتان 
 ساعات معتمدة( 4) * الجامعة من المقررات االختيارية ثانيا: متطمبات

4 UNI004E اإلدارة الحديثة Modern Management 1 -- ساعة 
5 UNI005E نظم المعمومات Information Systems 1 -- ساعة 
6 UNI006E العموم المستقبمية Future Science 1 -- ساعة 
7 UNI007E الكتابة العممية بالمغة العربية Scientific writing in Arabic 1 -- ساعة 

8 UNI008E الكتابة العممية بالمغة االنجميزية 
Scientific writing and translation in English 1 -- ساعة 

9 UNI009E العموم النفسية وتطبيقاتيا في الحياة 
Psychological sciences and their Applications in Life 1 -- ساعة 

10 UNI010E  الصحة العامةPublic Health 1 -- ساعة 
11 UNI011E إدارة المشروعات Projects Management 1 -- ساعة 
12 UNI012E صناعة السياحة Tourism Industry 1 -- ساعة 
13 UNI013E ريادة األعمال Entrepreneurship 1 -- ساعة 
14 UNI014E الذكاء االصطناعي Artificial Intelligence 1 -- ساعة 
15 UNI015E  ياإلقتصادالفكر السياسي و Political and Economic Thought 1 -- ساعة 
 يقوخ مجمس الكمية بطرح متطمبات الجامعة مد المقررات االختيارية  ي بداية كح عاخ دراسي. *
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 .(13متطمبات الكمية اإلجبارية كما ىو مونح جدوح رقخ ) .2
 .متطمبات الكمية اإلجبارية :(13جدول )

 

 المقرر الكود م

عدد الساعات 
عدد  التدريسية

الساعات 
عممي/  نظري المعتمدة

 تطبيقي

1 FAC 101 مدخل إلي العموم التربوية 
Introduction to Educational Sciences 

2 -- 2 

2 FAC 102 االمناىج وتنظيماتي  
Curriculum and its organization 2 -- 2 

3 FAC 103 مدخل إلى العموم النفسية 
Introduction to Psychological Sciences 2 -- 2 

4 FAC 104 طرق تدريس عامة 
General Teaching Methods 

2 -- 2 

5 FAC 201 عمم نفس النمو 
Growth psychology 

1 2 2 

6 FAC 202 تاريخ التربية ونظام التعميم في مصر 
The Education History and System in Egypt 2 -- 2 

7 FAC 203 التدريس المصغر)تخصص(/التعميم  
Mini – Teaching 

1 2 2 

8 FAC 204 سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة 
Special Needs' people Psychology 2 -- 2 

9 FAC 205 )عمم نفس تعميمي )نظريات تعمم 
Educational Psychology (Learning Theories) 

1 2 2 

10 FAC 301 
 تكنولوجيا التعميم

Education Technology 1 2 2 

11 FAC 302 
 طرق واستراتيجيات التدريس في التخصص

Teaching methods and strategies in 
specialization 

1 2 2 

12 FAC 303 األصول االجتماعية والثقافية لمتربية 
Education's social and cultural Assets 2 1 2 

13 FAC 304 األصول الفمسفية لمتربية 
Philosophical foundations of education 2 1 2 
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14 FAC 305 الصحة النفسية واإلرشاد النفسي 
Counseling and Psychological Health 2 -- 2 

15 FAC 401 
 التربية المقارنة واإلدارة التعميمية

Comparative Education and Educational 
Administration 

2 -- 2 

16 FAC 402 )عمم نفس تعميمي )قدرات عقمية 
Educational Psychology (Mental Abilities( 1 2 2 

17 FAC403 
 تخطيط وتطوير وتقويم المناىج

Curriculum Planning, Development and 
Evaluation 

2 -- 2 

18 FAC404 
 المؤسسات التعميميةالجودة وتطبيقاتيا في 

Quality and its Applications in Educational 
Institutions 

1 2 2 

 36 16 29 إجمالي عدد الساعات
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 برنامجمقررات 

 المنزلي التربوي اإلقتصادإعداد معمم 
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 (:14المنزلي التربوي كما ىو مونح جدوح رقخ ) اإلقتصادمقررات قسخ  .3
  المنزلي التربوي اإلقتصادإعداد معمم  برنامج(: مقررات 14جدول ) 

 الكود المقرر م
عدد الساعات  عدد الساعات التدريسية

 عممي/ تطبيقي نظري المعتمدة
 ساعة معتمدة( 90) * أوال: المقررات اإلجبارية

 HEC 101 3 -- 3 المنزلي اإلقتصادمدخل وتاريخ  1
 HEC 102 2 2 3 أدوات وأجيزة منزلية 2
 HEC 103 1 2 2 أسس الفن والتصميم 3
 HEC 104 1 2 2 فسيولوجي إنسان 4
 HEC 105 2 2 3 كيمياء حيوية 5
 HEC 106 1 2 2 إدارة شئون األسرة 6
 HEC 107 1 2 2 تقنيات حياكة 7
 HEC 108 1 2 2 خيوط وتراكيب نسجية 8
 HEC 109 1 2 2 أسس تغذية إنسان 9
 HEC 110 1 4 3 حاسب آليأساسيات  10
 HEC 201 2 2 3 إدارة وتنمية الموارد األسرية 11
 HEC 202 1 2 2 تريكو وكروشيو 12
 HEC 203 1 2 2 تصميم وطباعة المنسوجات والمالبس 13
 HEC 204 1 2 2 أسس إعداد األطعمة 14
 HEC 205 1 -- 1 قراءات بالمغة اإلنجميزية في التخصص 15
 HEC 206 2 -- 2 أسريةتربية  16
 HEC 207 2 -- 2 رعاية األم والطفل 17
 HEC 208 1 4 3 تصميم وتنفيذ مالبس أطفال 18
 HEC 209 1 2 2 تحميل وفحص النسيج 19
 HEC 210 2 -- 2 عموم األطعمة التجريبية 20
 HEC 211 1 2 2 ميكروبيولوجيا األغذية 21
 HEC 301 2 -- 2 ترشيد استيالك وحماية مستيمك 22
 HEC 302 1 2 2 تصميم األزياء 23
 HEC 303 2 2 3 حفظ األطعمة 24
 HEC 304 1 2 2 تقييم الحالة الغذائية 25
 HEC 305 -- 4 2 (1تدريب ميداني ) 26
 HEC 306 1 4 3 تصميم وتنفيذ المالبس المنزلية 27
 HEC 307 1 2 2 التصميم والتطريز 28
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 الكود المقرر م
عدد الساعات  عدد الساعات التدريسية

 عممي/ تطبيقي نظري المعتمدة
 HEC 308 2 2 3 تقييم األطعمة 29
 HEC 309 -- 4 2 (2تدريب ميداني ) 30
 HEC 401 1 -- 1 إدارة المشروعات المنزلية الصغيرة 31
 HEC 402 1 4 3 تصميم وتنفيذ المالبس الخارجية 32
 HEC 403 -- 2 1 مكمالت المالبس 33
عداد وجبات 34  HEC 404 1 2 2 تخطيط وا 
 HEC 405 1 2 2 تغذية عالجية 35
 HEC 406 -- 4 2 (3تدريب ميداني ) 36
 HEC 408 1 2 2 تأثيث وتنسيق مسكن 37
 HEC 409 1 -- 1 إرشاد االقتصاد المنزلي 38
 HEC 410 1 -- 1 التسويق 39
 HEC 411 -- 4 2 التشكيل عمى المانيكان 40
 HEC 412 2 2 3 تغذية فئات حساسة 41
 HEC 413 -- 4 2 (4تدريب ميداني ) 42
 HEC 407 -- 4 2 مشروع التخرج 43

 

 الكود المقرر م
 عدد الساعات التدريسية

عدد الساعات 
عممي/  نظري المعتمدة

 تطبيقي
 ساعة معتمدة(: 12) * ثانيا: المقررات االختيارية

 HEC 01E 2 2 3 إدارة مؤسسات 1
 HEC 02E 3 -- 3 إدارة اإلنتاج ومتابعة الجودة 2
 HEC 03E 2 -- 2 تجميل المسكن 3
 HEC 04E 2 -- 2 رعاية المسنين 4
 HEC 05E 2 -- 2 إدارة األزمات األسرية 5
 HEC 06E 2 -- 2 عمم النسيج 6
 HEC 07E 1 2 2 تصميم ورسم نماذج 7
 HEC 08E 2 2 3 مبادئ تصميم وتنفيذ الباترونات الصناعية 8
 HEC 09E 2 2 3 تجييز منسوجات 9
 HEC 10E 1 2 2 عروض األزياء 10
 HEC 11E 2 -- 2 تسويق المالبس 11
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 الكود المقرر م
 عدد الساعات التدريسية

عدد الساعات 
عممي/  نظري المعتمدة

 تطبيقي
 HEC 12E 2 -- 2 تاريخ األزياء 12
 HEC 13E 2 2 3 التذوق الممبسي 13
 HEC 14E 1 4 3 المنزلي قتصاداالالبرمجيات في مجال  14
 HEC 15E 2 -- 2 مشاكل التغذية في الدول النامية 15
 HEC 16E 2 -- 2 تغذية الجماعات 16
 HEC 17E 1 4 3 تكنولوجيا الوسائط المتعددة 17
 HEC 18E 2 -- 2 إدارة الوقت واالجتماعات 18
 HEC 19E 1 2 2 القياس والتقويم 19

20 
تكنولوجيا المعمومات واالتصال في 

 HEC 20E 1 2 2 التخصص

 HEC 21E 1 2 2 في التخصص العربيةالمغة قراءات ب 21
 HEC 22E 2 -- 2 التثقيف الغذائي والصحي 22
 HEC 23E 2 -- 2 المعادن النادرة في الغذاء 23
 HEC 24E 2 -- 2 التسويق الغذائي 24
 HEC 25E 2 -- 2 مدخل إلي التغذية والمناعة 25

 (.24 – 17األسما  اإلنجميزية ليذه المقررات متوا رة  ي جداوح المستويات الدراسية الجداوح )* 
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 برنامجمقررات 

 إعداد معمم التربية الفنية 
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 (:15كما ىو مونح جدوح رقخ ) التربية الفنية مقررات قسخ .4
 التربية الفنيةإعداد معمم  برنامج(: مقررات 15جدول )

 الكود المقرر م
عدد الساعات  عدد الساعات التدريسية

 عممي/ تطبيقي نظري المعتمدة
 معتمدة(ساعة  90أوال: المقررات اإلجبارية )

 ART 101 1 4 3 (1التصميم ) 1
 ART 102 -- 4 2 (1األشغال الفنية ) 2
 ART 103 2 -- 2 التشريح في الفن 3
 ART 104 -- 4 2 (1الرسم ) 4
 ART 105 2 -- 2 تاريخ الفن في الحضارات القديمة 5
 ART 106 2 - 2 نظرياتيا( -)تاريخيا التربية الفنية  6
 ART 107 -- 4 2 (2الرسم ) 7
 ART 108 1 4 3 (1النسيج ) 8
 ART 109 -- 4 2 (1النحت ) 9
 ART 110 1 4 3 الحاسب اآللي في الفن 10
 ART 111 2 - 2 رسوم األطفال والبالغين 11
 ART 201 1 4 3 (2النحت ) 12
 ART 202 -- 4 2 (1المعادن ) 13
 ART 203 -- 4 2 (2األشغال الفنية ) 14
 ART 204 -- 4 2 (1)التصوير  15
 ART 205 2 - 2 تاريخ الفن المصري القديم 16
 ART 206 1 4 3 (2التصميم ) 17
 ART 207 -- 4 2 (1) أشغال الخشب 18
 ART 208 1 4 3 (1الخزف ) 19
 ART 209 1 2 2 المنظور والرسم اليندسي 20
 ART 301 -- 4 2 (2النسيج ) 21
 ART 302 -- 4 2 (2)التصوير  22
 ART 303 1 4 3 (3)النحت  23
 ART 304 2 - 2 تاريخ الفن القبطي واإلسالمي 24
 ART 305 - 4 2 (1تدريب ميداني ) 25
 ART 306 -- 4 2 (1طباعة )ال 26
 ART 307 -- 4 2 (3األشغال الفنية ) 27
 ART 308 1 4 3 (3تصميم )ال 28
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 الكود المقرر م
عدد الساعات  عدد الساعات التدريسية

 عممي/ تطبيقي نظري المعتمدة
 ART 309 2 - 2 تاريخ الفن في عصر النيضة 29
 ART 310 - 4 2 (2تدريب ميداني ) 30
 ART 401 1 4 3 (2أشغال الخشب ) 31
 ART 402 -- 4 2 (2) الطباعة 32
 ART 403 -- 4 2 (2الخزف ) 33

34 
تاريخ فنون العصر الحديث وما بعد 

 ART 404 2 - 2 الحداثة

 ART 405 - 4 2 (3تدريب ميداني ) 35
 ART 407 -- 4 2 (4التصميم ) 36
 ART 408 -- 4 2 (2المعادن ) 37
 ART 409 -- 4 2 (4النحت ) 38
 ART 410 1 - 1 متاحف ومعارض 39
 ART 411 -- 4 2 (3التصوير ) 40
 ART 412 - 4 2 (4تدريب ميداني ) 41
 ART 406 - 4 2 مشروع التخرج 42

 
 الكود المقرر م

عدد الساعات  عدد الساعات التدريسية
 عممي/ تطبيقي نظري المعتمدة

 ساعة معتمدة(: 12ثانيا: المقررات االختيارية )
 ART 01E 2 - 2 مبادئ تدريس 1
 ART 02E -- 4 2 تكنولوجيا النحت المجسم 2
 ART 03E -- 4 2 الرسم السريع 3
 ART 04E -- 4 2 تكنولوجيا الطباعة 4
 ART 05E -- 4 2 معالجة األسطح الخزفية 5
 ART 06E -- 4 2 الخشبيةأشغال الحمي  6
 ART 07E -- 4 2 تصميم الحمي المعدنية 7
 ART 08E -- 4 2 خامات الفيوم البيئية 8
 ART 09E 1 2 2 المشروعات الصغيرة وتنمية المجتمع 9
 ART 10E 1 2 2 المعالجات الرقمية لمصورة 10
 ART 11E -- 4 2 إعادة التدوير 11
 ART 12E 1 2 2 األبعاد(الفنون الرقمية )ثالثية  12
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 الكود المقرر م
عدد الساعات  عدد الساعات التدريسية

 عممي/ تطبيقي نظري المعتمدة
 ART 13E 1 2 2 التكنولوجيا والوسائط المتعددة 13
 ART 14E -- 4 2 نسيج مجسم 14

 (.32 – 25) رقخ األسما  اإلنجميزية ليذه المقررات متوا رة  ي جداوح المستويات الدراسية* 
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 برنامج إعدادمقررات 
 أخصائي تكنولوجيا التعميم 
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 :(16تكنولوجيا التعميخ كما ىو مونح جدوح رقخ ) برناما معداد ىخصائيمقررات  .5
 تكنولوجيا التعميم إعداد أخصائي برنامج(: مقررات 16جدول )

 الكود المقرر م
عدد الساعات  عدد الساعات التدريسية

 عممي/ تطبيقي نظري المعتمدة
 أوال: المقررات اإلجبارية

 TEC 101 2 2 3 التعميممدخل إلي تكنولوجيا  1
 TEC 102 2 2 3 مقدمة في الحاسب اآللي 2
 TEC 103 2 - 2 مراكز مصادر التعمم 3
 TEC 104 2 -- 2 بحوث الفعل في التخصص 4
 TEC 105 2 4 4 أساسيات التصوير الرقمي 5
 TEC 106 2 2 3 مصادر التعمم السمعية الرقمية 6
 TEC 107 2 2 3 واإلنترنتأساسيات شبكات الحاسب اآللي  7
 TEC 201 2 2 3 التصوير الرقمي والثقافة البصرية 8
 TEC 202 2 2 3 قواعد البيانات 9
 TEC 203 2 2 3 ةاإللكترونيإدارة الفصول  10
 TEC 204 2 2 3 الرسومات الرقمية الثابتة 11
 TEC 205 2 2 3 اإللكترونينظم إدارة التعميم  12
 TEC 206 2 4 4 اليواتف النقالةتطبيقات  13
 TEC 207 2 4 4 (1)لغات البرمجة المتطورة  14
 TEC 301 2 2 3 (2)لغات البرمجة المتطورة  15
 TEC 302 2 2 3 برامج الفيديو والتميفزيون التعميمي 16
 TEC 303 2 2 3 التعمم المدمج 17
 TEC 304 1 2 2 مشكالت الحاسب اآللي 18
 TEC 305 -- 4 2 (1)تدريب ميداني  19
 TEC 306 2 2 3 اإللكترونيالتقويم  20
 TEC 307 2 2 3 تكنولوجيا الويب 21
 TEC 308 2 - 2 المكتبات الرقمية 22
 TEC 309 2 - 2 الجوالت االفتراضية 23
 TEC 310 -- 4 2 (2)التدريب الميداني  24
 TEC 401 2 2 3 ةاإللكترونيبيئات التعمم  25
 TEC 402 2 4 4 تكنولوجيا الوسائط المتعددة الرقمية 26
 TEC 403 1 -- 1 قراءات بالمغة االنجميزية )في التخصص( 27
 TEC 404 -- 4 2 (3)التدريب الميداني  28



     –– 

-  61 - 

 

 الئحــة كليــة التربيــة النوعيـــة

 2021بنظام الساعات المعتمده 

 الكود المقرر م
عدد الساعات  عدد الساعات التدريسية

 عممي/ تطبيقي نظري المعتمدة
 TEC 406 2 4 4 تطبيقات في التعمم اإللكتروني 29
 TEC 407 2 2 3 تكنولوجيا التعميم لمطفولة المبكرة 30
 TEC 408 2 2 3 اإلحصاء التطبيقي 31
 TEC 409 -- 4 2 (4)التدريب الميداني  32
 TEC 405 -- 4 2 مشروع التخرج 33

 

 الكود المقرر م
عدد الساعات  عدد الساعات التدريسية

 عممي/ تطبيقي نظري المعتمدة
 ساعة معتمدة( 12ثانيا: المقررات االختيارية )

 TEC 01E 2 -- 2 تكنولوجيا التعميماالتجاىات الحديثة في  1
 TEC 02E 2 2 3 المتاحف االفتراضية 2
 TEC 03E 1 -- 1 ةاإللكترونيالجرائم  3
 TEC 04E 2 -- 2 االتجاىات الحديثة في نظم التعميم 4
 TEC 05E 1 2 2 مقدمة في التصميم التعميمي 5
 TEC 06E 2 2 3 تطبيقات في التصميم التعميمي 6
 TEC 07E 2 -- 2 المواطنة الرقمية وتطبيقاتيا في التعميم 7
 TEC 08E 2 -- 2 تكنولوجيا التعميم الفردي والذاتي 8
 TEC 09E 1 -- 1 أمن البيانات والمعمومات 9
 TEC 10E 2 -- 2 كفايات أخصائي تكنولوجيا التعميم 10
 TEC 11E 2 -- 2 النظم الخبيرة )نظم التعميم الذكية والخبيرة( 11
 TEC 12E 1 -- 1 الدراما التعميمية ومسرحة المناىج 12
 TEC 13E 2 2 3 ة التعميميةاإللكترونيتصميم المواقع  13
 TEC 14E 2 2 3 بيئات التعمم االفتراضية 14
 TEC 15E 2 2 3 توظيف النمذجة والمحاكاة في التعميم 15
 TEC 16E 2 2 3 التعميمي عبر االنترنت ىإدارة المحتو  16

 (.42 – 33) رقخ جداوحالة  ي جداوح المستويات الدراسية األسما  االنجميزية ليذه المقررات متوا ر * 
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 الفصول الدراسية ىتوزيع المقررات عم

 المنزلي التربوي قتصاداالإعداد معمم  برنامج
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 توزيع المقررات عمي الفصول الدراسية: .6
 المنزلي التربوي قتصاداالإعداد معمم  برنامج (الخريففصل )ممستوي األول لتوزيع المقررات  :(17جدول )

 م
كود 
 اسم المقرر المقرر

 درجات الفصل الدراسي عدد الساعات األسبوعية

 المجموع

المقررات  زمن االمتحان
المطموب 
دراستيا 
 سابقا

عممي/  نظري
أعمال  معتمد تطبيقي

 فصمية

 امتحان
عممي/ 
 تطبيقي

 امتحان
 تحريري

عممي/ 
 تحريري تطبيقي

1 HEC 
101 

مدخل وتاريخ 
اإلقتصاد المنزلي 
introduction 
and History 

of home 
Economics 

3 - 3 20 - 80 100 - 2 --- 

2 HEC 
102 

أدوات وأجيزة 
 Toolsمنزلية 

and 
Household 
Appliances 

2 2 3 20 20 60 100 3 2 --- 

3 HEC 
103 

أسس الفن 
 & Artوالتصميم 

Design 
Principles 

1 2 2 20 20 60 100 3 2 --- 

4 
HEC 
104 

فسيولوجي إنسان 
Human 

Physiology 
1 2 2 20 20 60 100 3 2 --- 

5 HEC 
105 

كيمياء حيوية 
Biochemistry 2 2 3 20 20 60 100 3 2 --- 

6 FAC 
101 

مدخل إلي العموم 
التربوية 

Introduction 
to 

educational 
sciences 

2 - 2 20 - 80 100 - 2 --- 

7 FAC 
102 

المناىج 
وتنظيماتيا 

Curriculum 
and its 

organization 

2 - 2 20 -- 80 100 - 2 --- 

8 UNI 
000E 

مقرر جامعة 
 --- 2 -- 100 80 -- 20 1 - 1 اختياري

  18 المجموع
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 المنزلي التربوي قتصاداالإعداد معمم  برنامج (الربيعفصل )ممستوي األول لتوزيع المقررات  :(18جدول )

كود  م
 اسم المقرر المقرر

 درجات الفصل الدراسي عد د الساعات األسبوعية

 المجموع

المقررات  زمن االمتحان
المطموب 
دراستيا 
 سابقا

عممي/  نظري
أعمال  معتمد تطبيقي

 فصمية

 امتحان
عممي/ 
 تطبيقي

 امتحان
 تحريري

عممي/ 
 تحريري تطبيقي

1 HEC 
106 

إدارة شئون األسرة 
Home 

Business 
Management 

2 2 3 20 20 60 100 3 2 HEC 
102 

2 HEC 
107 

تقنيات حياكة 
Sewing 

Techniques 
1 2 2 20 20 60 100 3 2 --- 

3 HEC 
108 

خيوط وتراكيب 
 Yarn andنسجية 

textiles 
structures 

1 2 2 20 20 60 100 3 2 --- 

4 HEC 
109 

أسس تغذية إنسان 
Human 

Nutrition 
principles 

1 2 2 20 20 60 100 3 2 HEC 
105 

5 HEC 
110 

أساسيات حاسب 
 Computerآلي 

Fundamentals 
1 4 3 20 40 40 100 3 2 --- 

6 FAC 
103 

مدخل إلي العموم 
النفسية 

introduction to 
psychological 

sciences 

2 -- 2 20 -- 80 100 -- 2 --- 

7 FAC 
104 

طرق تدريس عامة 
Teaching 
General 
Methods 

2 -- 2 20 -- 80 100  2 --- 

8 UNI 
101 

حقوق إنسان 
ومكافحة الفساد 
Human rights 
and combat 
corruption 

1 - 1 20 -- 80 100 -- 2 --- 

9 UNI 
000E 

مقرر جامعة 
 --- 2 -- 100 80 -- 20 1 - 1 اختياري

  18 المجموع
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 المنزلي التربوي قتصاداالإعداد معمم  برنامج (الخريففصل )ممستوي الثاني لتوزيع المقررات  :(19)جدول 

كود  م
 اسم المقرر المقرر

عد د الساعات 
 درجات الفصل الدراسي األسبوعية

 المجموع

المقررات  زمن االمتحان
المطموب 
دراستيا 
 نظري سابقا

عممي/ 
 معتمد تطبيقي

أعمال 
 فصمية

 امتحان
عممي/ 
 تطبيقي

 امتحان
 تحريري

عممي/ 
 تحريري تطبيقي

1 HEC 
201 

إدارة وتنمية الموارد 
 Familyاألسرية 

resource 
management and 

development 

1 2 2 20 20 60 100 2 2 HEC 
106 

2 HEC 
202 

تريكو وكروشيو 
Knitting and 

crochet 
1 2 2 20 20 60 100 3 2 --- 

3 HEC 
203 

تصميم وطباعة 
المنسوجات والمالبس 

Textiles and 
clothes printing 

design 

1 2 2 20 20 60 100 3 2 HEC 
103 

4 HEC 
204 

أسس إعداد األطعمة 
Principles of food 

preparation 
1 2 2 20 20 60 100 3 2 --- 

5 
HEC 
205 

قراءات بالمغة 
اإلنجميزية في 

 Readings التخصص
in English in 
Specialization 

1 -- 1 20 -- 80 100 -- 2 --- 

6 
FAC 
201 

عمم نفس النمو 
Growth 

psychology 
1 2 2 20 20 60 100 3 2 --- 

7 FAC 
202 

تاريخ التربية ونظام 
 Theالتعميم في مصر 

education history 
and system in 

Egypt 

2 -- 2 20 - 80 100 -- 2 FAC 
101 

8 FAC 
203 

/ التدريس التعميم
 )تخصص( المصغر

Mini- Teaching 
1 2 2 20 20 60 100 3 2 FAC 

104 

9 UNI 
000E 2 -- 100 80 -- 20 1 - 1 مقرر جامعة اختياري --- 

10 HEC 
000E 100 - - - 2 - -- مقر تخصص اختياري - - --- 

  18 المجموع

 



     –– 
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 الئحــة كليــة التربيــة النوعيـــة

 2021بنظام الساعات المعتمده 

 المنزلي التربوي اإلقتصادإعداد معمم  برنامج (الربيعفصل )ممستوي الثاني لتوزيع المقررات  :(20جدول )

كود  م
 اسم المقرر المقرر

 درجات الفصل الدراسي عد د الساعات األسبوعية

 المجموع

المقررات  زمن االمتحان
المطموب 
دراستيا 
 سابقا

عممي/  نظري
أعمال  معتمد تطبيقي

 فصمية

 امتحان
عممي/ 
 تطبيقي

 امتحان
 تحريري

عممي/ 
 تحريري تطبيقي

1 HEC 
206 

تربية أسرية 
Family 

Education 
2 -- 2 20 - 80 100 -- 2 --- 

2 HEC 
207 

رعاية األم والطفل 
Mother and 
child care 

2 -- 2 20 -- 80 100 -- 2 --- 

3 HEC 
208 

تصميم وتنفيذ 
مالبس األطفال 
Design and 

implementation 
of children's 

clothing 

1 4 3 20 40 40 100 3 2 HEC 
107 

4 HEC 
209 

تحميل وفحص 
 Textileالنسيج 

Analysis and 
tests 

1 2 2 20 20 60 100 3 2 HEC 
108 

5 HEC 
210 

عموم األطعمة 
التجريبية 

Experimental 
food science 

1 2 2 20 20 60 100 3 2 HEC 
109 

6 HEC 
211 

ميكروبيولوجيا 
 Foodاألغذية 

Microbiology 
1 2 2 20 20 60 100 3 2 HEC 

109 

7 UNI 
202 

ميارات التفكير وحل 
المشكالت 

thinking and 
problem – 

solving skills 

1 - 1 20 -- 80 100 -- 2 --- 

8 
FAC 
204 

سيكولوجية ذوي 
االحتياجات الخاصة 
Special need's 

people 
psychology 

2 -- 2 20 -- 80 100 -- 2 --- 

9 FAC 
205 

عمم نفس تعميمي 
)نظريات تعمم( 
Educational 
psychology 
(Learning 
Theories) 

1 2 2 20 20 60 100 3 2 FAC 
103 

  18 المجموع



     –– 
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 الئحــة كليــة التربيــة النوعيـــة

 2021بنظام الساعات المعتمده 

 المنزلي التربوي اإلقتصادإعداد معمم  برنامج (الخريففصل )ممستوي الثالث لتوزيع المقررات  :(21جدول )

كود  م
 اسم المقرر المقرر

 درجات الفصل الدراسي األسبوعيةعد د الساعات 

 المجموع

المقررات  زمن االمتحان
المطموب 
دراستيا 
 سابقا

عممي/  نظري
أعمال  معتمد تطبيقي

 فصمية

 امتحان
عممي/ 
 تطبيقي

 امتحان
 تحريري

عممي/ 
 تحريري تطبيقي

1 
HEC 
301 

ترشيد استيالك وحماية 
مستيمك 

Consumption 
rationalization 
and consumer 

protection 

2 -- 2 20 -- 80 100 -- 2 
HEC 
201 

2 HEC 
302 

 Fashionتصميم أزياء 
Design 1 2 2 20 20 60 100 3 2 --- 

3 HEC 
303 

 Foodحفظ األطعمة 
Preservation 2 2 3 20 20 60 100 3 2 HEC 

211 

4 
HEC 
304 

تقييم الحالة الغذائية 
Assessment of 

nutritional status 
1 2 2 20 20 60 100 3 2 

HEC 
109 

5 FAC 
301 

تكنولوجيا التعميم 
Education 
technology 

1 2 2 20 20 60 100 3 2 --- 

6 
FAC 
302 

طرق واستراتيجيات 
التدريس في التخصص 

Teaching 
methods and 
strategies in 
specialization 

1 2 2 20 20 60 100 3 2 
FAC 
104 

7 FAC 
303 

األصول االجتماعية 
والثقافية لمتربية 
Education's 
social and 

cultural assets 

2 -- 2 20 -- 80 100 - 2 --- 

8 HEC 
000E 100 -- -- -- 2 - -- مقرر تخصص اختياري -- -- --- 

9 HEC 
305 

 (1)تدريب ميداني 
Field Training (1) - 4 2  يتم التقييم 

 FAC -- -- 100 الالئحة( من 11وفقًا لممادة )
203 

  19 المجموع

 



     –– 

-  67 - 

 

 الئحــة كليــة التربيــة النوعيـــة

 2021بنظام الساعات المعتمده 

 المنزلي التربوي إعداد معمم اإلقتصاد برنامج (الربيعفصل )ممستوي الثالث لتوزيع المقررات  :(22جدول )

 م
كود 
 اسم المقرر المقرر

 درجات الفصل الدراسي عد د الساعات األسبوعية

 المجموع

المقررات  زمن االمتحان
المطموب 
دراستيا 
 سابقا

عممي/  نظري
أعمال  معتمد تطبيقي

 فصمية

 امتحان
عممي/ 
 تطبيقي

 امتحان
 تحريري

عممي/ 
 تحريري تطبيقي

1 HEC 
306 

تصميم وتنفيذ 
المالبس المنزلية 
Design and 

implementation 
of Household 

clothes 

1 4 3 20 40 40 100 3 2 HEC 
302 

2 
HEC 
307 

التصميم والتطريز 
Design and 
Embroidery 

1 2 2 20 20 60 100 3 2 
HEC 
103 

3 
HEC 
308 

 Foodتقييم أطعمة 
Evaluation 2 2 3 20 20 60 100 2 2 --- 

4 HEC 
000E 

مقرر تخصص 
 --- -- -- 100 -- -- -- 3 -- -- اختياري

5 HEC 
000E 

مقرر تخصص 
 --- -- -- 100 -- -- -- 3 -- -- اختياري

6 FAC 
304 

األصول الفمسفية 
لمتربية 

Philosophical 
Foundations of 

Education 

2 -- 2 20 -- 80 100 -- 2 --- 

7 FAC 
305 

الصحة النفسية 
واإلرشاد النفسي 
Counseling 

and 
Psychological 

Health 

2 -- 2 20 -- 80 100 -- 2 FAC 
201 

8 
FAC 
309 

 (2)تدريب ميداني 
Field Training 

(2) 
- 4 2 

 يتم التقييم 
 -- -- 100 ( من الالئحة11وفقًا لممادة )

HEC 
305 

  20 المجموع

 
 
 
 



     –– 
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 الئحــة كليــة التربيــة النوعيـــة

 2021بنظام الساعات المعتمده 

 المنزلي التربوي اإلقتصادإعداد معمم  برنامج (الخريففصل )ممستوي الرابع لتوزيع المقررات  :(23جدول )

 م
كود 
 اسم المقرر المقرر

 درجات الفصل الدراسي عد د الساعات األسبوعية

 المجموع

المقررات  االمتحانزمن 
المطموب 
دراستيا 
 سابقا

عممي/  نظري
أعمال  معتمد تطبيقي

 فصمية

 امتحان
عممي/ 
 تطبيقي

 امتحان
 تحريري

عممي/ 
 تحريري تطبيقي

1 HEC 
401 

إدارة المشروعات المنزلية 
 Managementالصغيرة 

of Small Household 
projects 

1 -- 1 20 - 80 100 -- 2 HEC 
106 

2 
HEC 
402 

تصميم وتنفيذ مالبس 
 Design andخارجية 

implementation of 
Outerwear 

1 4 3 20 40 40 100 3 2 
HEC 
302 

3 
HEC 
403 

مكمالت المالبس 
Clothing 

Accessories 
-- 2 1 20 80 -- 100 3 -- --- 

4 HEC 
404 

عداد وجبات  تخطيط وا 
Meal Planning 1 2 2 20 20 60 100 3 2 --- 

5 
HEC 
405 

تغذية عالجية 
Therapeutic 

Nutrition 
1 2 2 20 20 60 100 3 2 -- 

6 FAC 
401 

التربية المقارنة واإلدارة 
 Comparativeالتعميمية 

Education and 
educational 

Administration 

2 -- 2 20 -- 80 100 -- 2 --- 

7 
FAC 
402 

عمم نفس تعميمي )قدرات 
 Educationalعقمية( 

psychology (Mental 
Abilities) 

1 2 2 20 20 60 100 3 2 
FAC 
205 

8 UNI 
403 

أخالقيات المينة 
Professional Ethics 2 - 2 20 -- 80 100 -- 2 --- 

9 UNI 
404E 2 -- 100 80 -- 20 1 - 1 مقرر جامعة اختياري --- 

10 HEC 
406 

 Field (3)تدريب ميداني 
Training (3) - 4 2  يتم التقييم 

 HEC -- -- 100 ( من الالئحة11وفقًا لممادة )
309 

  18 المجموع

 
  



     –– 
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 الئحــة كليــة التربيــة النوعيـــة

 2021بنظام الساعات المعتمده 

 المنزلي التربوي اإلقتصادإعداد معمم  برنامج (الربيعفصل )ممستوي الرابع لتوزيع المقررات  :(24جدول )

كود  م
 اسم المقرر المقرر

 درجات الفصل الدراسي عد د الساعات األسبوعية

 المجموع

المقررات  االمتحانزمن 
المطموب 
دراستيا 
 سابقا

عممي/  نظري
أعمال  معتمد تطبيقي

 فصمية

 امتحان
عممي/ 
 تطبيقي

 امتحان
 تحريري

عممي/ 
 تحريري تطبيقي

1 
HEC 
408 

تأثيث وتنسيق مسكن 
Home furnishing 
and Arranging 

1 2 2 20 20 60 100 3 2 
HEC 
103 

2 HEC 
409 

إرشاد اإلقتصاد المنزلي 
Home Economics 

counseling 
1 - 1 20 - 80 100 - 3 --- 

3 
HEC 
 Marketing 1 2 2 20 20 60 100 3 2التسويق  410

HEC 
401 

4 HEC 
411 

التشكيل عمي المانيكان 
Modeling on 
Mannequin 

- 4 2 20 80 -- 100 3 -- --- 

5 
HEC 
412 

تغذية فئات حساسة 
Nutrition of 

special categories 
1 2 2 20 20 60 100 3 2 

HEC 
404 

6 
HEC 
000E 100 -- -- -- 2 - - مقرر تخصص اختياري -- - - 

7 FAC 
403 

تخطيط وتطوير وتقويم 
 Curriculumالمناىج 

planning 
development and 

evaluation 

2 - 2 20 - 80 100 -- 2 FAC 
102 

8 FAC 
404 

الجودة وتطبيقاتيا في 
المؤسسات التعميمية 
Quality and its 
applications in 

educational 
institutions 

1 2 2 20 20 60 100 3 2 -- 

9 
HEC 
413 

 (4)تدريب ميداني 
 Field Training (4) - 4 2 

 يتم التقييم 
 - - 100 ( من الالئحة11وفقًا لممادة )

HEC 
406 

10 HEC 
407 

 التخرجمشروع 
Graduation 

Project 
- 4 2 20 80 - 100 - - -- 

  19 المجموع
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 الئحــة كليــة التربيــة النوعيـــة

 2021بنظام الساعات المعتمده 

 
 

 
 
 
 
 الفصول الدراسية ىتوزيع المقررات عم

 التربية الفنية معمم إعداد برنامج



     –– 
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 الئحــة كليــة التربيــة النوعيـــة

 2021بنظام الساعات المعتمده 

 إعداد معمم التربية الفنية برنامج (الخريففصل )ممستوي األول لتوزيع المقررات  :(25جدول )

كود  م
 اسم المقرر المقرر

 درجات الفصل الدراسي الساعات األسبوعية عد د

 المجموع

المقررات  زمن االمتحان
المطموب 
دراستيا 
 سابقا

عممي/  نظري
 تطبيقي

أعمال  معتمد
 فصمية

 امتحان
عممي/ 
 تطبيقي

 امتحان
 تحريري

عممي/ 
 تطبيقي

 تحريري

1 ART 
101 

 (1التصميم )
 Design (1) 

1 4 3 20 60 20 100 3 2 --- 

2 
ART 
102 

 (1األشغال الفنية )
 Handicrafts (1) -- 4 2 20 80 -- 100 3 -- --- 

3 ART 
103 

التشريح في الفن 
Anatomy in Art 

2 -- 2 20 -- 80 100 -- 2 --- 

4 
ART 
104 

 (1الرسم )
 Draw (1) -- 4 2 20 80 -- 100 3 -- --- 

5 ART 
105 

تاريخ الفن في 
الحضارات القديمة 

History of 
Ancient 

civilization Art 

2 -- 2 20 - 80 100 - 2 --- 

6 ART 
106 

-)تاريخياالتربية الفنية 
 نظرياتيا(

History of Art 
Education 

2 -- 2 20 -- 80 100 -- 2 --- 

7 FAC 
101 

مدخل إلي العموم 
ية و الترب

Introduction to 
educational 
sciences 

2 - 2 20 -- 80 100 -- 2 --- 

8 FAC 
102 

المناىج و تنظيماتيا 
Curriculum and 
its organization 

2 - 2 20 -- 80 100 -- 2 --- 

9 Uni 
000E 2 -- 100 80 -- 20 1 -- 1 مقرر جامعة اختياري --- 

  18 المجموع

 
 
 



     –– 
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 الئحــة كليــة التربيــة النوعيـــة

 2021بنظام الساعات المعتمده 

 إعداد معمم التربية الفنية برنامج (الربيعفصل )ممستوي األول لتوزيع المقررات  :(26جدول )

 كود م
 اسم المقرر المقرر

 درجات الفصل الدراسي عد د الساعات األسبوعية

 المجموع

المقررات  زمن االمتحان
المطموب 
دراستيا 
 سابقا

عممي/  نظري
أعمال  معتمد تطبيقي

 فصمية

 امتحان
عممي/ 
 تطبيقي

 امتحان
 تحريري

عممي/ 
 تحريري تطبيقي

1 
ART 
107 

 (2الرسم )
 Draw (2) -- 4 2 20 80 -- 100 3 -- 

ART 
104 

2 
ART 
108 

 (1النسيج )
 Weaving (1) 

1 4 3 20 60 20 100 3 2 --- 

3 ART 
109 

 (1)النحت 
Sculpture (1) - 4 2 20 80 - 100 3 - ART 

103 

4 
ART 
110 

الحاسب اآللي في الفن 
Computer in Art 1 4 3 20 40 40 100 3 2 -- 

5 ART 
111 

رسوم األطفال 
 Childrenوالبالغين 

and Adults 
Drawings 

2 -- 2 20 -- 80 100 -- 2 --- 

6 FAC 
103 

مدخل إلي العموم 
النفسية 

Introduction to 
psychological 

sciences 

2 -- 2 20 -- 80 100 -- 2 --- 

7 
FAC 
104 

طرق تدريس عامة 
Teaching 
General 
methods 

2 -- 2 20 -- 80 100  2 --- 

8 UNI 
101 

حقوق إنسان 
ومكافحة الفساد 
Human Tights 
and Combat 
Corruption 

1 - 1 20 -- 80 100 -- 2 --- 

9 UNI 
000E 

 --- 2 -- 100 80 -- 20 1 - 1 مقرر جامعة اختياري

  18 المجموع

 
 



     –– 
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 الئحــة كليــة التربيــة النوعيـــة

 2021بنظام الساعات المعتمده 

 إعداد معمم التربية الفنية برنامج (الخريففصل )ممستوي الثاني لتوزيع المقررات  :(27جدول )

 كود م
 اسم المقرر المقرر

 درجات الفصل الدراسي عد د الساعات األسبوعية

 المجموع

المقررات  زمن االمتحان
المطموب 
دراستيا 
 سابقا

عممي/  نظري
أعمال  معتمد تطبيقي

 فصمية

 امتحان
عممي/ 
 تطبيقي

 امتحان
 تحريري

عممي/ 
 تحريري تطبيقي

1 ART 
201 

 (2النحت )
 Sculpture (2) 1 4 3 20 60 20 100 3 2 ART 

109 

2 ART 
202 

 (1المعادن )
Metal (1) -- 4 2 20 80 -- 100 3 -- --- 

3 ART 
203 

 (2األشغال الفنية )
 Handicrafts (2) 

-- 4 2 20 80 -- 100 3 -- ART 
102 

4 ART 
204 

 (1) التصوير
Painting (1) -- 4 2 20 80 -- 100 3 -- --- 

5 ART 
205 

تاريخ الفن 
المصري القديم 
History of 
Ancient 

Egyptian Art 

2 -- 2 20 -- 80 100 -- 2 --- 

6 
FAC 
201 

عمم نفس النمو 
Growth 

psychology 
1 2 2 20 20 60 100 3 2 -- 

7 FAC 
202 

تاريخ التربية 
ونظام التعميم في 

 Theمصر 
education 

history and 
system in 

Egypt 

2 -- 2 20 - 80 100 -- 2 FAC 
101 

8 FAC 
203 

/ التدريس التعميم
 المصغر
 -Mini )تخصص(

Teaching 

1 2 2 20 20 60 100 3 2 FAC 
104 

9 UNI 
000E 

مقرر جامعة 
 --- 2 -- 100 80 - 20 1 - 1 اختياري

  18 المجموع

 
  



     –– 
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 الئحــة كليــة التربيــة النوعيـــة

 2021بنظام الساعات المعتمده 

 التربية الفنيةمم إعداد مع برنامج (الربيعفصل )ممستوي الثاني لتوزيع المقررات  :(28جدول )

كود  م
 اسم المقرر المقرر

 درجات الفصل الدراسي عد د الساعات األسبوعية

 المجموع

المقررات  زمن االمتحان
المطموب 
دراستيا 
 سابقا

عممي/  نظري
أعمال  معتمد تطبيقي

 فصمية

 امتحان
عممي/ 
 تطبيقي

 امتحان
 تحريري

عممي/ 
 تحريري تطبيقي

1 ART 
207 

 (2التصميم )
 Design (2) 

1 4 3 20 60 20 100 3 2 ART 
101 

2 
ART 
208 

 (1)أشغال الخشب 
Wood 

handicraft (1) 
-- 4 2 20 80 -- 100 3 2 -- 

3 ART 
209 

 (1) الخزف 
Porcelain  (1) 1 4 3 20 60 20 100 3 2 -- 

4 ART 
210 

المنظور والرسم 
اليندسي 

perspective 
and 

engineering 
drawing 

1 2 2 20 20 60 100 3 2 -- 

5 
FAC 
204 

سيكولوجية ذوي 
االحتياجات الخاصة 

Special 
need's people 
psychology 

2 -- 2 20 -- 80 100 -- 2 --- 

6 
FAC 
205 

عمم نفس تعميمي 
)نظريات تعمم( 
Educational 
psychology 
(Learning 
Theories) 

1 2 2 20 20 60 100 3 2 
FAC 
103 

7 ART 
000E 

تخصص مقرر 
 --- -- -- 100 -- - -- 2 - -- اختياريي

8 
ART 
000E 

مقرر تخصص 
 --- -- -- 100 -- - -- 2 - -- اختياري

9 UNI 
202 

ميارات التفكير 
وحل المشكالت 

Thinking 
skills and 
problem 
solving 

1 - 1 20 - 80 100 -- 2 --- 

  19 المجموع

  



     –– 
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 الئحــة كليــة التربيــة النوعيـــة

 2021بنظام الساعات المعتمده 

 إعداد معمم التربية الفنية برنامج (الخريففصل )ممستوي الثالث لتوزيع المقررات  :(29جدول )

كود  م
 اسم المقرر المقرر

 درجات الفصل الدراسي عد د الساعات األسبوعية

 المجموع

المقررات  زمن االمتحان
المطموب 
دراستيا 
 سابقا

عممي/  نظري
أعمال  معتمد تطبيقي

 فصمية

 امتحان
عممي/ 
 تطبيقي

 امتحان
 تحريري

عممي/ 
 تحريري تطبيقي

1 ART 
301 

 (2النسيج )
 Weaving (2) 

-- 4 2 20 80 -- 100 3 -- ART 
108 

2 ART 
302 

 (2) التصوير
Painting (2) -- 4 2 20 80 -- 100 3 -- ART 

107 

3 ART 
303 

 (3النحت )
 Sculpture (3) 1 4 3 20 60 20 100 3 2 --- 

4 ART 
304 

تاريخ الفن القبطي 
واإلسالمي 
History of 
Coptic and 
Islamic art 

2 - 2 20 - 80 100 -- 2 --- 

5 FAC 
301 

تكنولوجيا التعميم 
Education 
technology 

1 2 2 20 20 60 100 3 2 --- 

6 FAC 
302 

طرق 
واستراتيجيات 
التدريس في 
التخصص 
Teaching 

methods and 
strategies in 
specialization 

1 2 2 20 20 60 100 3 2 FAC 
104 

7 FAC 
303 

األصول 
االجتماعية 

والثقافية لمتربية 
Education's 
social and 
cultural 
assets 

2 -- 2 20 -- 80 100 -- 2 --- 

8 
ART 
305 

( 1تدريب ميداني )
Field 

Training (1) 
- 4 2 

 يتم التقييم 
 - - 100 ( من الالئحة11وفقًا لممادة )

FAC 
203 

9 ART 
000E 

مقرر تخصص 
 --- -- -- 100 -- -- -- 2 -- -- اختياري

  19 المجموع

 



     –– 

-  76 - 

 

 الئحــة كليــة التربيــة النوعيـــة

 2021بنظام الساعات المعتمده 

 إعداد معمم التربية الفنية برنامج (الربيعفصل )ممستوي الثالث لتوزيع المقررات  :(30جدول )

كود  م
 اسم المقرر المقرر

 درجات الفصل الدراسي عد د الساعات األسبوعية

 المجموع

المقررات  زمن االمتحان
المطموب 
دراستيا 
 سابقا

عممي/  نظري
أعمال  معتمد تطبيقي

 فصمية

 امتحان
عممي/ 
 تطبيقي

 امتحان
 تحريري

عممي/ 
 تحريري تطبيقي

1 
ART 
306 

 (1الطباعة )
Printing (1) -- 4 2 20 80 -- 100 3 -- --- 

2 ART 
307 

( 3األشغال الفنية )
Handicrafts (3) -- 4 2 20 80 -- 100 3 -- ART 

203 

3 ART 
308 

 (3التصميم )
 Design (3) 

1 4 3 20 60 20 100 3 2 ART 
207 

4 ART 
309 

تاريخ الفن في 
عصر النيضة 
Renaissance 
Art history 

2 - 2 20 - 80 100 -- 2 --- 

5 FAC 
304 

األصول الفمسفية 
لمتربية 

Philosophical 
foundations 
of education 

2 -- 2 20 -- 80 100 -- 2 --- 

6 FAC 
305 

الصحة النفسية 
واإلرشاد النفسي 
Counseling 

and 
psychological 

health 

2 -- 2 20 -- 80 100 -- 2 FAC 
201 

7 ART 
310 

( 2تدريب ميداني )
Field Training 

(2) 
 يتم التقييم  2 4 -

 ( من الالئحة11وفقًا لممادة )
100 - - ART 

305 

8 
ART 
000E 

مقرر تخصص 
 --- --- -- 100 -- -- -- 2 -- -- اختياري

9 
ART 
000E 

مقرر تخصص 
 --- - -- 100 -- - -- 2 - -- اختياري

  19 المجموع

 
  



     –– 

-  77 - 

 

 الئحــة كليــة التربيــة النوعيـــة

 2021بنظام الساعات المعتمده 

 ة الفنيةإعداد معمم التربي برنامج (الخريففصل )ممستوي الرابع لتوزيع المقررات  :(31جدول )

كود  م
 اسم المقرر المقرر

 درجات الفصل الدراسي األسبوعيةعد د الساعات 

 المجموع

المقررات  زمن االمتحان
المطموب 
دراستيا 
 سابقا

عممي/  نظري
أعمال  معتمد تطبيقي

 فصمية

 امتحان
عممي/ 
 تطبيقي

 امتحان
 تحريري

عممي/ 
 تحريري تطبيقي

1 ART 
401 

 (2)أشغال الخشب 
Wood handicraft 

(2) 
1 4 3 20 60 20 100 3 -- ART 

207 

2 ART 
402 

 (2) الطباعة
 Printing (2) -- 4 2 20 80 -- 100 3 -- ART 

306 

3 ART 
403 

 (2) الخزف 
Porcelain (2) -- 4 2 20 80 -- 100 3 -- --- 

4 
ART 
404 

تاريخ فنون العصر 
الحديث وما بعد الحداثة 

Modern and 
postmodern Art 

history 

2 - 2 20 - 80 100 -- 2 --- 

5 
FAC 
401 

التربية المقارنة واإلدارة 
التعميمية 

Comparative 
education and 
educational 

administration 

2 -- 2 20 -- 80 100 -- 2 --- 

6 FAC 
402 

عمم نفس تعميمي )قدرات 
 Educationalعقمية( 

psychology 
(Mental Abilities) 

1 2 2 20 20 60 100 3 2 FAC 
205 

7 
ART 
405 

 (3)تدريب ميداني 
 Field Training (3) - 4 2 

 يتم التقييم 
 - - 100 ( من الالئحة11وفقًا لممادة )

ART 
310 

8 UNI 
000E 2 100 80 - 20 1 - 1 مقرر جامعة اختياري - --- 

9 UNI 
403 

 أخالقيات المينة
Rofessional 

Ethics 
2 - 2 20 - 80 100 2 - --- 

  18 المجموع

 
 

  



     –– 

-  78 - 

 

 الئحــة كليــة التربيــة النوعيـــة

 2021بنظام الساعات المعتمده 

 إعداد معمم التربية الفنية برنامج (الربيعفصل )ممستوي الرابع لتوزيع المقررات  :(32جدول )

كود  م
 اسم المقرر المقرر

 درجات الفصل الدراسي عد د الساعات األسبوعية

 المجموع

المقررات  زمن االمتحان
المطموب 
دراستيا 
 سابقا

عممي/  نظري
أعمال  معتمد تطبيقي

 فصمية

 امتحان
عممي/ 
 تطبيقي

 امتحان
 تحريري

عممي/ 
 تحريري تطبيقي

1 
ART 
407 

 (4التصميم )
 Design (4) 

-- 4 2 20 80 -- 100 3 -- --- 

2 Art 
408 

 (2المعادن )
 Metal (2) -- 4 2 20 80 -- 100 3 -- ART 

202 

3 ART 
409 

 (4النحت )
 Sculpture (4) -- 4 2 20 80 -- 100 3 -- ART 

201 

4 ART 
410 

متاحف ومعارض 
Museums and 

Galleries 
1 -- 1 20 -- 80 100 -- 2 --- 

5 
ART 
411 

 (3) التصوير
 Painting (3) -- 4 2 20 80 -- 100 3 -- 

ART 
302 

6 FAC 
403 

تخطيط وتطوير وتقويم 
 Curriculumالمناىج 

planning 
development and 

evaluation 

2 - 2 20 -- 80 100 -- 2 FAC 
102 

7 
FAC 
404 

الجودة وتطبيقاتيا في 
المؤسسات التعميمية 
Quality and its 
applications in 

educational 

1 2 2 20 20 60 100 3 2 --- 

8 ART 
000E 100 -- -- -- 2 - 2 مقرر تخصص اختياري -- -- --- 

9 ART 
409 

 (      4)تدريب ميداني 
Field Training (4) - 4 2  يتم التقييم 

 ART - - 100 ( من الالئحة11لممادة )وفقًا 
405 

10 ART 
406 

مشروع التخرج 
Graduation project - 4 2 20 80 - 100 - - --- 

  19 المجموع

 
 
 
 

 



     –– 
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 الئحــة كليــة التربيــة النوعيـــة

 2021بنظام الساعات المعتمده 

 
 
 
 
 

 توزيع المقررات عمي الفصول الدراسية
 أخصائي تكنولوجيا التعميم برنامج إعداد



     –– 

-  81 - 

 

 الئحــة كليــة التربيــة النوعيـــة

 2021بنظام الساعات المعتمده 

 أخصائي تكنولوجيا التعميم إعداد برنامج (الخريففصل )ممستوي األول لتوزيع المقررات  :(33جدول )

كود  م
 اسم المقرر المقرر

عد د الساعات 
 درجات الفصل الدراسي األسبوعية

 المجموع

المقررات  زمن االمتحان
المطموب 
دراستيا 
 نظري سابقا

عممي/ 
 معتمد تطبيقي

أعمال 
 فصمية

 امتحان
عممي/ 
 تطبيقي

 امتحان
 تحريري

عممي/ 
 تحريري تطبيقي

1 
TEC 
101 

مدخل إلي تكنولوجيا 
 Introductionالتعميم 

to education 
technology 

2 2 3 20 20 60 100 3 2 --- 

2 TEC 
102 

مقدمة في الحاسب 
 Introductionاآللي 

to computer 
2 2 3 20 20 60 100 3 2 --- 

3 TEC 
103 

مراكز مصادر التعمم 
Learning 

resource centers 
2 - 2 20 -- 80 100 -- 2 --- 

4 TEC 
104 

في  بحوث الفعل
 التخصص

 Action Research 
in specialization 

2 - 2 20 -- 80 100 -- 2 --- 

5 
FAC 
101 

مدخل إلي العموم 
التربوية 

introduction to 
educational 
sciences 

2 - 2 20 -- 80 100 -- 2 --- 

6 FAC 
102 

المناىج وتنظيماتيا 
Curriculum and 
its organization 

2 - 2 20 -- 80 100 -- 2 --- 

7 TEC 
000E 100 -- -- -- 3 -- -- مقرر تخصص اختياري -- -- --- 

8 
UNI 
00E 2 -- 100 80 -- 20 1 - 1 مقرر جامعة اختياري --- 

  18 المجموع

 
 



     –– 

-  81 - 

 

 الئحــة كليــة التربيــة النوعيـــة

 2021بنظام الساعات المعتمده 

 أخصائي تكنولوجيا التعميم إعداد برنامج (الربيعفصل )ممستوي األول لتوزيع المقررات  :(34جدول )

كود  م
 اسم المقرر المقرر

 درجات الفصل الدراسي عد د الساعات األسبوعية

 المجموع

المقررات  زمن االمتحان
المطموب 
دراستيا 
 سابقا

عممي/  نظري
أعمال  معتمد تطبيقي

 فصمية

 امتحان
عممي/ 
 تطبيقي

 امتحان
 تحريري

عممي/ 
 تحريري تطبيقي

1 TEC 
106 

أساسيات التصوير 
الرقمي 

Fundamentals 
of digital 

photography 

2 4 4 20 40 40 100 3 2 --- 

2 TEC 
107 

مصادر التعمم 
السمعية الرقمية 
Digital audio 

learning 
resources 

2 2 3 20 20 60 100 3 2 TEC 
103 

3 TEC 
108 

أساسيات شبكات 
الحاسب اآللي 
واالنترنت 

Fundamentals 
to computer 
networks and 
the internet 

2 2 3 20 20 60 100 3 2 --- 

4 
FAC 
103 

مدخل إلي العموم 
النفسية 

introduction to 
psychological 

sciences 

2 -- 2 20 -- 80 100 -- 2 --- 

5 FAC 
104 

طرق تدريس عامة 
Teaching 
General 
methods 

2 -- 2 20 -- 80 100 -- 2 --- 

6 UNI 
101 

حقوق إنسان 
ومكافحة الفساد 
Human Rights 
and combat 
corruption 

1 - 1 20 -- 80 100 -- 2 --- 

7 UNI 
102E 2 -- 100 80 -- 20 1 - 1 مقرر جامعة اختياري --- 

8 
TEC 
000E 

مقرر تخصص 
 --- -- -- 100 -- -- -- 2 - -- اختياري

  18 المجموع

 
 
 



     –– 

-  82 - 

 

 الئحــة كليــة التربيــة النوعيـــة

 2021بنظام الساعات المعتمده 

 أخصائي تكنولوجيا التعميم إعداد برنامج (الخريففصل )ممستوي الثاني لتوزيع المقررات  :(35جدول )

كود  م
 اسم المقرر المقرر

 درجات الفصل الدراسي عد د الساعات األسبوعية

 المجموع

المقررات  زمن االمتحان
المطموب 
دراستيا 
 سابقا

 نظري
عممي/ 
 معتمد تطبيقي

أعمال 
 فصمية

 امتحان
عممي/ 
 تطبيقي

 امتحان
 تحريري

عممي/ 
 تحريري تطبيقي

1 TEC 
201 

التصوير الرقمي 
والثقافة البصرية 

Digital 
photography and 

visual culture 

2 2 3 20 20 60 100 3 2 TEC 
106 

2 TEC 
202 

قواعد البيانات 
Databases 2 2 3 20 20 60 100 3 2 TEC 

102 

3 TEC 
203 

إدارة الفصول 
اإللكترونية 
Electronic 
classroom 

management 

2 2 3 20 20 60 100 3 2 -- 

4 FAC 
201 

عمم نفس النمو 
Growth 

psychology 
1 2 2 20 20 60 100 3 2 --- 

5 
FAC 
202 

تاريخ التربية ونظام 
 Theالتعميم في مصر 

education 
history and 

system in Egypt 

2 -- 2 20 - 80 100 -- 2 
FAC 
101 

6 
FAC 
203 

/ التدريس التعميم
 )تخصص( المصغر

Mini- Teaching 
1 2 2 20 20 60 100 3 2 

FAC 
104 

7 UNI 
000E 2 -- 100 80 -- 20 1 - 1 مقرر جامعة اختياري --- 

8 
TEC 
000E 100 -- -- -- 3 -- -- مقرر تخصص اختياري -- -- --- 

  19 المجموع

  
 
 
 
 

  



     –– 
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 الئحــة كليــة التربيــة النوعيـــة

 2021بنظام الساعات المعتمده 

 أخصائي تكنولوجيا التعميم إعداد برنامج (الربيعفصل )ممستوي الثاني لتوزيع مقررات  :(36جدول )

كود  م
 المقرر

 اسم المقرر

 درجات الفصل الدراسي عد د الساعات األسبوعية

 المجموع

المقررات  زمن االمتحان
المطموب 
دراستيا 
 سابقا

عممي/  نظري
 تطبيقي

أعمال  معتمد
 فصمية

 امتحان
عممي/ 
 تطبيقي

 امتحان
 تحريري

عممي/ 
 تطبيقي

 تحريري

1 
TEC 
204 

الرسومات الرقمية 
 الثابتة

Fixed Digital 
Graphics 

2 2 3 20 20 60 100 3 2 --- 

2 
TEC 
205 

نظم إدارة التعميم 
 -Eاإللكتروني 

learning 
management 

systems 

2 2 3 20 20 60 100 3 2 
TEC 
203 

3 TEC 
206 

تطبيقات اليواتف 
 Mobileالنقالة 

applications 
2 4 4 20 40 40 100 3 2 --- 

4 
TEC 
207 

لغات البرمجة المتطورة 
(1) Programming 

languages (1) 
2 4 4 20 40 40 100 3 2 --- 

5 FAC 
204 

سيكولوجية ذوي 
االحتياجات الخاصة 
Special need's 

people 
psychology 

2 -- 2 20 -- 80 100 -- 2 --- 

6 FAC 
205 

عمم نفس تعميمي 
)نظريات تعمم( 
Educational 
psychology 

learning 
theories) 

1 2 2 20 20 60 100 3 2 FAC 
103 

7 UNI 
202 

ميارات التفكير وحل 
 Thinkingالمشكالت 

and problem – 
solving skills 

1 - 1 20 -- 80 100 -- 2 --- 

  19 المجموع

 
 
 

  



     –– 
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 الئحــة كليــة التربيــة النوعيـــة

 2021بنظام الساعات المعتمده 

 أخصائي تكنولوجيا التعميم إعداد برنامج (الخريففصل )ممستوي الثالث لتوزيع مقررات  :(37جدول )

كود  م
 اسم المقرر المقرر

 درجات الفصل الدراسي عد د الساعات األسبوعية

 المجموع

المقررات  زمن االمتحان
المطموب 
دراستيا 
 سابقا

عممي/  نظري
أعمال  معتمد تطبيقي

 فصمية

 امتحان
عممي/ 
 تطبيقي

 امتحان
 تحريري

عممي/ 
 تحريري تطبيقي

1 TEC 
301 

لغات البرمجة المتطورة 
(2) Programming 

languages (2) 
2 2 3 20 20 60 100 3 2 TEC 

207 

2 TEC 
302 

برامج الفيديو والتمفزيون 
التعميمي 

Educational 
broadcast 

television and 
videography 

2 2 3 20 20 60 100 3 2 -- 

3 
TEC 
303 

التعمم المدمج 
Blended learning 2 2 3 20 20 60 100 3 2 --- 

4 TEC 
304 

مشكالت الحاسب اآللي 
Computer 
problems 

1 2 2 20 20 60 100 3 2 --- 

5 FAC 
301 

تكنولوجيا التعميم 
instructional 

technology for 
special education 

1 2 2 20 20 60 100 -- 2 --- 

6 
FAC 
302 

طرق واستراتيجيات 
التدريس في التخصص 

Teaching 
methods and 
strategies in 
specialization 

1 2 2 20 20 60 100 3 2 
FAC 
104 

7 
FAC 
303 

األصول االجتماعية 
الثقافية لمتربية و 

Education's social 
and cultural 

assets 

2 -- 2 20 -- 80 100 -- 2 --- 

8 TEC 
305 

( 1تدريب ميداني )
Field training (1) - 4 2  يتم التقييم 

 FAC -- -- 100 ( من الالئحة11وفقًا لممادة )
203 

  19 المجموع

 
 
 
 



     –– 
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 الئحــة كليــة التربيــة النوعيـــة

 2021بنظام الساعات المعتمده 

 أخصائي تكنولوجيا التعميم إعداد برنامج (الربيعفصل )ممستوي الثالث لتوزيع المقررات  :(38جدول )

 م
كود 
 اسم المقرر المقرر

 درجات الفصل الدراسي األسبوعيةعد د الساعات 

 المجموع

المقررات  زمن االمتحان
المطموب 
دراستيا 
 سابقا

عممي/  نظري
أعمال  معتمد تطبيقي

 فصمية

 امتحان
عممي/ 
 تطبيقي

 امتحان
 تحريري

عممي/ 
 تحريري تطبيقي

1 TEC 
306 

التقويم اإللكتروني 
Electronic 
evaluation 

2 2 3 20 20 60 100 3 2 TEC 
205 

2 
TEC 
307 

تكنولوجيا الويب 
Web 

technologies 
2 2 3 20 20 60 100 3 2 --- 

3 TEC 
308 

المكتبات الرقمية 
digital libraries 2 - 2 20 -- 80 100 -- 2 --- 

4 TEC 
309 

الجوالت االفتراضية 
Virtual tours 2 - 2 20 -- 80 100 -- 2 --- 

5 FAC 
304 

األصول الفمسفية 
لمتربية 

Philosophical 
foundations of 

education 

2 -- 2 20 -- 80 100 -- 2 --- 

6 FAC 
305 

الصحة النفسية 
واإلرشاد النفسي 

Counseling and 
psychological 

health 

2 -- 2 20 -- 80 100 -- 2 FAC 
201 

7 TEC 
000E 

مقرر تخصص 
 --- -- -- 100 -- -- -- 2 - -- اختياري

8 
TEC 
000E 

مقرر تخصص 
 --- 2 -- 100 -- -- -- 1 - -- اختياري

9 TEC 
310 

 (2)تدريب ميداني 
Field Training 

(2) 
 يتم التقييم  2 4 -

 ( من الالئحة11وفقًا لممادة )
100 -- -- TEC 

305 

  19 المجموع

 
 
 
 
 
 



     –– 

-  86 - 

 

 الئحــة كليــة التربيــة النوعيـــة

 2021بنظام الساعات المعتمده 

 أخصائي تكنولوجيا التعميم إعداد برنامج (الخريففصل )ممستوي الرابع لتوزيع المقررات  :(39جدول )

 م
كود 
 اسم المقرر المقرر

 درجات الفصل الدراسي عد د الساعات األسبوعية

 المجموع

المقررات  زمن االمتحان
المطموب 
دراستيا 
 سابقا

عممي/  نظري
أعمال  معتمد تطبيقي

 فصمية

 امتحان
عممي/ 
 تطبيقي

 امتحان
 تحريري

عممي/ 
 تحريري تطبيقي

1 TEC 
401 

بيئات التعمم اإللكترونية 
E- learning 

environments 
2 2 3 20 20 60 100 3 2 --- 

2 TEC 
402 

تكنولوجيا الوسائط 
المتعددة الرقمية 

Digital 
Multimedia 

technologies 

2 4 4 20 40 40 100 3 2 --- 

3 TEC 
403 

قراءات بالمغة االنجميزية 
في التخصص 
Reading in 

English 
Language in 
Specialization 

1 -- 1 20 -- 80 100 -- 2 --- 

4 FAC 
401 

التربية المقارنة واإلدارة 
التعميمية 

Comparative 
education and 
educational 

Administration 

2 -- 2 20 -- 80 100 -- 2 --- 

5 FAC 
402 

عمم نفس تعميمي 
)قدرات عقمية( 
Educational 
psychology 

(Mental Abilities) 

1 2 2 20 20 60 100 3 2 FAC 
205 

6 UNI 
403 

أخالقيات المينة 
Professional 

Ethics 
2 - 2 20 -- 80 100 -- 2 --- 

7 UNI 
000E 2 -- 100 80 -- 20 1 - 1 مقرر جامعة اختياري --- 

8 TEC 
404 

 (3)التدريب الميداني 
Field Training (3) - 4 2  يتم التقييم 

 TEC -- -- 100 ( من الالئحة11لممادة )وفقًا 
310 

  17 المجموع

 
 

  



     –– 
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 الئحــة كليــة التربيــة النوعيـــة

 2021بنظام الساعات المعتمده 

 أخصائي تكنولوجيا التعميم إعداد برنامج (الربيعفصل )ممستوي الرابع ل( توزيع المقررات 40جدول )

 م
كود 
 اسم المقرر المقرر

 درجات الفصل الدراسي عد د الساعات األسبوعية

 المجموع

المقررات  زمن االمتحان
المطموب 
دراستيا 
 سابقا

 نظري
عممي/ 
 معتمد تطبيقي

أعمال 
 فصمية

 امتحان
عممي/ 
 تطبيقي

 امتحان
 تحريري

عممي/ 
 تحريري تطبيقي

1 TEC 
406 

تطبيقات في التعمم 
 Applicationsاإللكتروني 

in e- learning 
2 4 4 20 40 40 100 3 2 TEC 

306 

2 TEC 
407 

تكنولوجيا تعميم لمطفولة 
 Childالمبكرة 

education 
technology 

2 2 3 20 20 60 100 3 2 --- 

3 TEC 
408 

اإلحصاء التطبيقي 
Applied statistics 2 2 3 20 20 60 100 3 2 --- 

4 
FAC 
403 

تخطيط وتطوير وتقويم 
 Curriculumالمناىج 

planning 
development and 

evaluation 

2 - 2 20 -- 80 100 -- 2 
FAC 
102 

5 FAC 
404 

الجودة وتطبيقاتيا في 
المؤسسات التعميمية 
Quality and its 
applications in 

educational 
institutions 

1 2 2 20 20 60 100 3 2 --- 

6 TEC 
409 

 (    4)التدريب الميداني 
Field training (4) - 4 2  يتم التقييم 

 TEC -- -- 100 ( من الالئحة11وفقًا لممادة )
404 

7 TEC 
405 

مشروع التخرج 
Graduation project - 4 2 20 80 - 100 -- -- --- 

8 
TEC 
000E 2 -- 100 -- -- -- 1 - -- مقرر تخصص اختياري --- 

  19 المجموع
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توصيف المقررات الدراسية 
 لمبرامج الدراسية
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 قررات اندراسية نهربايج اندراسيةتوصيف امل
 

 

 ختيارية:لمتطمبات الجامعة اإلجبارية واال توصيف المقررات الدراسية :أوالً 
 ساعات معتمدة( 4المقررات اإلجبارية )

 UNI101      مكافحة الفساد )ساعة معتمدة(و  حقوق اإلنسان -1
يتنةةاوح ىةةةذا المقةةرر ةقا ةةةة حقةةةوث اإلنسةةاد والتفكيةةةر بحريةةة وتقبةةةح التنةةةوع واحتةةراخ وجيةةةات النظةةر المختمفةةةة  وكةةةذا 

الةةوال  لمةةوطد لةةدى  وتأكيةةد  واالنتمةةا المفةةاىيخ والمعةةارت والميةةارات والقةةيخ التةةي تعمةةح عمةةى ترسةةيخ قةةيخ المواطنةةة 
الط ا  والتي تؤةر  ي استعداداتيخ لممشاركة العامة والتكيت مل المتغيرات ومواجية التحديات بما يعكةس واقةل 

بنمةاذج مصةرية سةاىمت  ةي بنةا  ىةذا  االسةتعانة مالو وتطمعاتو  ي حانره ومستقبمو  مةل و  المجتمل  ي مانيو
 الوطد.

  وىسبابو ومجاالتو ووسائمو  و ةار العولمة المسببة لمفساد ىشكالوفساد بكا ة كما يتناوح المقرر مفيوخ ومظاىر ال
 االرتقةةةا  ليةةةات  واسةةةتحداث وكةةةذلج التشةةةريعات والجيةةةود التةةةي تبةةةذح لمكا حتةةةو  ةةةي المسةةةتوييد الةةةوطني والةةةدولييد

رسةةا  مبةةادا الشةةفا ية والنزاىةةة  ةةي كا ةةة عنا صةةر المنظومةةة بالمسةةتوى اإلداري وتحسةةيد الخةةدمات الجماىيريةةة واع
 حتمية مكا حة الفساد. و  ور ل مستوى الوعي الجماىيري بأىمية  اإلدارية

 

 UNI202   ميارات التفكير وحل المشكالت )ساعة معتمدة( -2
خصةةائص وميةةارات واسةةتراتيجيات ىىةةخ ىنةةواع الفكةةر المختمفةةة )تفكيةةر عممةةي  تفكيةةر و  يتنةةاوح ىةةذا المقةةرر سةةمات

حةةةح  ىسةةةموانقةةةدي  تفكيةةةر مبةةةداعي(  وتوظيفيةةةا  ةةةي الةةةتعمخ والحيةةةاة  كمةةةا يتنةةةاوح المقةةةرر تةةةدريا الطةةة ا عمةةةى 
ا عمةةى و ليةةات تطبيقيةة Soft Skillsالمشةةك ت واتخةةاذ القةةرار بطةةرث مبداعيةةة  باإلنةةا ة ملةةى الميةةارات البسةةيطة 

المسةتوييد المينةةي والشخصةي  كمةةا يعتمةةد تةدريس المقةةرر عمةى المنحةةى التةةدريبي مةد خةة ح تطبيقةات مةةد الواقةةل 
 الحياتي لمط ا. 

 

 UNI403        أخالقيات المينة )ساعتان معتمدة( -3
يتنةةةاوح ىةةةذا المقةةةرر مفيةةةوخ ىخ قيةةةات المينةةةة وىىميتةةةو  الحقةةةوث والواجبةةةات والمسةةةئوليات الوظيفيةةةة نحةةةو العمةةةح 

المصةةةمحة  والمجتمةةةل  وونةةةل اليياكةةةح التنظيميةةةة الخاصةةةة بمجةةةاالت العمةةةح  ةةةي  وىصةةةحااوالةةةزم   والرؤسةةةا   
يةةة والجماعيةةة المؤديةةة لنجةةاح التخصةص  مةةةح مسةةا ة السةةمطة  تعةةارض المصةةالح  الصةة حيات  السةةموكيات الفرد

بالمرجعيات المحمية والدولية التي تقةوخ عمييةا ىخ قيةات  االستعانة  ويمكد اآلخريدمل  االتصاحالعمح  ميارات 
بعةض  ىيةة عمةتطبيقةات واقع ىالمينة  ةي مجةاح التخصةص  والوقةوت عمة المينة  ومنيا ىينا: ميةاث ىخ قيات
 وطرث التعامح معيا.يات المينة القنايا األخ قية المرتبطة بأخ ق
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 ساعات معتمدة( 4ت االختيارية )المقررا
 UNI004E      )ساعة معتمدة( اإلدارة الحديثة -1

يتناوح ىذا المقرر تعريت الط ا بمفيوخ اإلدارة كعمخ  واستعراض المدارس المعاصرة لإلدارة الحديةة  وميةارات 
دارة اإلنتاج والتسويث. و  اتخاذ القرار و  التخطيط اإلستراتيجي  وىسس دارة الموارد البشرية  واع  اع

 

 UNI005E      نظم المعمومات )ساعة معتمدة( -2
  واالسةةتخداخ اإلسةةتراتيجي االتصةةاحيتنةةاوح ىةةذا المقةةرر مدارة نظةةخ المعمومةةات اإلداريةةة وقواعةةد البيانةةات  وىنظمةةة 

 األخ قية المتعمقة بيا. و  القانونيةو  االجتماعيةليذه النظخ وتطويرىا  والجوانا 
 

 UNI006E     العموم المستقبمية )ساعة معتمدة(  -3
ة وكا ة مجاالت يتناوح ىذا المقرر ىىمية التقنيات الحديةة التي تبشر بقفزة ىائمة  ي جميل  روع العموخ  واليندس

التقنيةات  هالعةالمي  وتكنولوجيةا االتصةاح  وكةذا الحيةاة اليوميةة لمفةرد العةادي  ومةد ىةذ اإلقتصادالطا الحديث  و 
التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتيا  ي المجاالت البيولوجية المختمفة  والطاقة المتجددة  وتكنولوجيا النانو ومةا تنتجةو 

يةةة التةةي يمكةةد وبوتةةات النةةانو الطبمةةد حواسةةيا متقدمةةة األدا  يمكةةد ونةةعيا عمةةى رؤوس األقةة خ والةةدبابيس  ور 
 بت عيا لتعالا الجمطات الدموية  واألوراخ  واألمراض المستعصية. حقنيا  ي الدخ  ىو ا

 

 UNI007E     الكتابة العممية بالمغة العربية )ساعة معتمدة( -4
ية ليةةا عمةةى مسةةتوى الرئيسةةيتنةةاوح ىةةذا المقةةرر مفيةةوخ الكتابةةة العمميةةة وىىميتيةةا بالمغةةة العربيةةة  والقواعةةد واألسةةس 

ئيةةةةة  النحويةةةةة  والتراكيةةةةا واألسةةةةاليا المختمفةةةةة ونةةةةرورة خموىةةةةا مةةةةد األخطةةةةا  المغويةةةةة )اإلم األلفةةةةاظ والجمةةةةح 
كتابةة األرقةاخ داخةح المةتد  كمةا يتنةمد المقةرر   بع مات التةرقيخ  وطريقةة كتابتيةا لتزاخ الدقيثاألسموبية( مل اال

ونماذج تةدريا لتصةويا األخطةا  الشةائعة وكيفيةة اسةتخداخ المعةاجخ  وكتابةة  يةعامة عمى الكتابة العمم تطبيقات
 حقوث الممكية الفكرية والنشر العممي. عمى حفظ المصادر والمراجل مل الحرص

 

 UNI008E   الكتابة العممية بالمغة اإلنجميزية)ساعة معتمدة( -5
بالمغةةةة اإلنجميزيةةةة  وكةةةذلج األسةةةس  ىةةةذا المقةةةرر دراسةةةة المفةةةاىيخ والمصةةةطمحات المناسةةةبة لكةةةح تخصةةةص يتنةةةاوح

والمستخمصةةات  Summaryة المراسةة ت والسةةير الذاتيةةة  والتقةةارير العمميةةة والممخصةةات لكتابةة والقواعةةد العمميةةة
Abstracts  طبقةا لنظةةاخ  والمصةادر( والمراجةةلAPA ومراعةاة ونةةل ع مةات  ) التةةرقيخ وكتابةة األرقةةاخ  والنشةةر

 التدريا مد خ ح تطبيقات عممية.عممي  وحقوث الممكية الفكرية  مل ال
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 UNI009E  )ساعة معتمدة( العموم النفسية وتطبيقاتيا في الحياة - 6
والتطبيقية  ومدارسو ومجاالتو النظرية  يتناوح ىذا المقرر تزويد الط ا بالمفاىيخ األساسية المرتبطة بعمخ النفس

 يتنةةةةمد المقةةةةرر الةةةةذاكرة  ونظريةةةةة الةةةةذكا ات المتعةةةةددة  نظريةةةةات الدا عيةةةةة  واألسةةةةس الفسةةةةيولوجية لمسةةةةموج كمةةةةا
 الشخصية.و 
 

 UNIO10E      )ساعة معتمدة(الصحة العامة  -7
لصةةحة يتنةةاوح ىةةذا المقةةرر مفةةاىيخ الصةةحة والصةةحة العامةةة والمةةرض ومقاييسةةيخ والعوامةةح البيئيةةة المةةؤةرة عمةةى ا

الشةةائعة والطارئةةة وطةةرث التعامةةح معيةةا والوقايةةة منيةةا   البيئةةي  كمةةا يتنةةاوح المقةةرر ىىةةخ األمةةراضوتقيةةيخ الخطةةر 
  بةةيد ى ةةراد المجتمةةل  ونةةرورة متبةةاع العةةادات الصةةحية والغذائيةةة السةةميمة  ةةي نةةو  و ليةةات نشةةر الةةوعي الصةةحي

 لييئة القومية لس مة الغذا .ا الصادرة عد المعايير المستخدمة لمراقبة الغذا  وس متو
 

 UNI011E     إدارة المشروعات )ساعة معتمدة( -8
عناصةةةرىا  مفيةةةوخ ووظيفةةةة وىىميةةةة و  يتنةةةاوح ىةةةذا المقةةةرر مقدمةةةة عةةةد مفيةةةوخ مدارة المشةةةروعات ووظةةةائت اإلدارة

ادة  اإلدارة والخطةةوات العمميةةة لمتخطةةيط  وظيفةةة وىىميةةة وعناصةةر و وائةةد التنظةةيخ  والتوجيةةو سةةمات ونمةةاذج القيةة
المالية لممشروعات  مفيوخ ووظيفة وعناصر ومعايير وخصائص الرقابة  وظائت المنظمة ىو منشةآت األعمةاح  

وىىمية دراسة جدوى المشةروعات بدايةة مةد دراسةة التقيةيخ المبةدئي لممشةروع واحتياجةات  اإلنتاج والتسويث  مفيوخ
وكميةةة الطمةةا عمةةى المنةةتا  كةةذلج الدراسةةة الفنيةةة لتحديةةد والسةةعر المنةةا س  السةةوث لتحديةةد المواصةةفات المطموبةةة

جةرا   عداد جدوح التد قات النقدية  والدراسة التمويميةة لتحديةد ى نةح مصةادر التمويةح  واع حجخ المشروع وموقعو واع
جتمةاعي الةذي يونةح جةدوى المشةروع لممجتمةل  ي واالاإلقتصةاد الدراسة المالية لتحديد ربحية المشةروع  والتقيةيخ

ويسةةتعرض المقةةرر ىينةةا دراسةةات وحةةاالت تطبيقيةةة  ميةةح الحساسةةية لممشةةروعات  والدراسةةة القانونيةةة واألمنيةةة وتح
 مصر. لبعض المشروعات المختمفة  مل ىمةمة لممشروعات االستةمارية  ي

 

 UNI012E     صناعة السياحة )ساعة معتمدة( -9
عناصةةرىا  وىنةةواع السةةياحة  ةةي مصةةر  والتركيةةز عمةةى ريةةت بمفيةةوخ صةةناعة السةةياحة وتحميةةح يتنةةاوح المقةةرر التع

الفيوخ وحنارتو كبيئة محمية  والمقومات البشرية والمادية  ودراسة مفيوخ األسةواث السةياحية وىىميتيةا  تراث مقميخ
وىىميةةةة دور   واألنمةةةاط والتةةةد قات السةةةياحية عمةةةى المسةةةتويات الوطنيةةةة واإلقميميةةةة والعالميةةةة مةةةد حيةةةث التركيةةةا

الةةوطني ودعةةخ التنميةةة وزيةةادة  ةةرص االسةةتةمار  واسةةتعراض ىسةةباا نمةةو صةةناعة  اإلقتصةةاد ةةي تنميةةة  السةةياحة
والعوامةح التةي تبةرز الصةورة المرموقةة كوجيةة عالميةة لمسةياحة   السةياحة  ةي بعةض الةدوح األسةيوية واألوروبيةة 

المسةةتدامة والمجتمعيةةة  ةةي والحةةث عمةةى التنشةةيط السةةياحي المتميةةز  ةةي مصةةر  وىىميةةة ممارسةةات مدارة السةةياحة 
 التربية السياحية. و  تنمية الوعي
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 UNI013E     ريادة األعمال )ساعة معتمدة( -10
داري  والتعةرت عمةةى مواصةفات ميةةارات رائةد العمةةح  ووصةةت  يتنةاوح المقةةرر ريةادة األعمةةاح كمفيةوخ اقتصةةادي واع
المداخح الرئيسية مد ىجح تقوية ىذه الميارات  التعريت بةالقوانيد المنظمةة واإلجةرا ات ال زمةة لمبةد  بالمشةروع  

التنمويةةةة لممشةةةروعات  اآلةةةةارات الصةةةغيرة  نجةةةاح و شةةةح المشةةةروع ىسةةةبااتحديةةةد  كةةةرة المشةةةروع وتقيةةةيخ السةةةوث  
دارة المشةةروعات المتوسةةطة والصةةغيرة  كيفيةةة معةةداد  اإلقتصةةادالرياديةةة  ةةي  الةةوطني  الفةةرث بةةيد ريةةادة األعمةةاح واع

خطة العمح  حنانة المشروعات  طرث التمويح والدعاية والتسويث المبتكرة  ريادة األعماح بنموذج "الد ل مقدما 
العمةةةح مةةةل الحكومةةةة والجيةةةات المانحةةةة  ىلةةةيلمشةةةروع  ومةةةداخح عةةةد كيفيةةةة تنفيةةةذ المشةةةروعات  مدارة ا ىساسةةةيات

 لتشجيل ريادة األعماح  ي صفوت النسا   ي المناطث الريفية. 
 

 UNI014E      صطناعي )ساعة معتمدة(الذكاء اال -11
صةةطناعي وخصائصةةو ونظمةةو  تمةيةةح تنةةاوح المقةةرر مقدمةةة عةةد الةةذكا  االصةةطناعي  و ةةروع عمةةوخ الةةذكا  االي

المعر ة معالجات المغات  النظخ الخبيرة  الشبكات العصبية  لغات برمجة الذكا  االصطناعي والتعرت عمى لغة 
العميةةةةح الةةةةذكي وحةةةةح المشةةةةاكح عةةةةد طريةةةةث البحةةةةث وتحقيةةةةث القيةةةةود وتمةيةةةةح المعر ةةةةة وطةةةةرث  Prologالبرولةةةةوج 

طبيعيةةةةة والربوتةةةةات واألنظمةةةةة الخبيةةةةرة وتطبيقةةةةات عمميةةةةة  ةةةةي الةةةةذكا  االسةةةةتنتاج وتعمةةةةخ اآللةةةةة ومعالجةةةةة المغةةةةات ال
 .صطناعيبرمجة مختارة لمذكا  اال االصطناعي  تدريبات عممية عمى لغة

 

   UNIO15E   ي )ساعة معتمدة(اإلقتصادالفكر السياسي و  -12
 والع قةةةة بينيمةةةا  اإلقتصةةةاداألساسةةةية  ةةةي مجةةةاالت السياسةةةة و  يتنةةةاوح المقةةةرر التعريةةةت بالمفةةةاىيخ والمصةةةطمحات

قتصةةاد ت والسياسةةة الدوليةةة وع قةةة ذلةةج باية  ةةي العصةةر الرقمةةي  الع قةةااإلقتصةةادواأل كةةار األساسةةية السياسةةية و 
التنظةةةةيخ الةةةةدولي والقةةةةانود الةةةةدولي  المنظمةةةةات الدوليةةةةة الحكوميةةةةة والخاصةةةةة  مفيةةةةوخ التجةةةةارة  الةةةةدوح  ىىةةةةخ ىسةةةةس

عم قةةةةة العةةةةابرة لمحةةةةدود والقةةةةارات والقةةةةوى والتنظيمةةةةات اإلجراميةةةةة والمتطر ةةةةة ال يةاإلقتصةةةةادوالكيانةةةةات   الخارجيةةةةة
العولمةةةة عمةةةى  المتغيةةةرات  ةةةي السياسةةةات العالميةةةة  وخصةةةائص وشةةةبكات التيريةةةا الدوليةةةة وغسةةةيح األمةةةواح  ىةةةةر

 صة اقتصاديات الدوح النامية والفقيرة.يات العالمية  خااإلقتصاد
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 ساعة معتمدة( 36لمتطمبات الكمية )ثانيا: توصيف المقررات الدراسية 
 

 ساعة معتمدةFAC 101  (2 )      مدخل إلى العموم التربوية -1
يتنةةةةاوح المقةةةةرر مفيةةةةوخ وىىميةةةةة التربيةةةةة وخصائصةةةةيا وع قتيةةةةا بةةةةالعموخ األخةةةةرى  والمؤسسةةةةات النظاميةةةةة  وغيةةةةر 

 النظامية. 
 

 ساعة معتمدةFAC 102 (2 )     تنظيماتياو  المناىج -2
النفسةةية و  يتنةةاوح المقةةرر األسةةس االجتماعيةةة  و الحةةديثو  ىةةذا المقةةرر عمةةى تعةةرت المةةنيا بمفيومةةة القةةديخيحتةةوي 

 معةةايير اختيةةارهو  المحتةةوى الدراسةةي  األىةةدات وتصةةنيفيا)ىةةي و  عناصةةر بنةةا  المةةنيا  و والمعر يةةة لبنةةا  المةةنيا
وتصةةنيفيا ومعةةايير اختيةةار  طةةرث التةةدريسو  ( الصةةعوبات التةةي تواجةةو وانةةعو محتةةوى المةةنياو  طةةرث تنظيمةةوو 

  جةرا ات التةدريسكيفية توظيفيا  ي مو  تصنيفيا وىسباا استخدامياو  الوسائح التعميمية  الم ئمة طريقة التدريس
ومعةةةايير اختيارىةةةا سةةةوا  عمةةةى المسةةةتوى التخطيطةةةي ىو التنفيةةةذي  وسةةةائح التقةةةويخ وخصةةةائص  األنشةةةطة التعميميةةةة

  تخطيطةةو  الحةةديث مةةد حيةةث طبيعةةة المةةنياو  (  مقارنةةو بةةيد المةةنيا القةةديخالمةةنيا يخالتقةةويخ الجيةةد وخطةةوات تقةةو 
ويتنةةةاوح المقةةةرر بعةةةض مةةةد تنظيمةةةات .وسةةةائح التقةةةويخ  األنشةةةطة  دور كةةةح مةةةد المعمةةةخ والمةةةتعمخ  طةةةرث التةةةدريس

 ي: ىو  المناىا
 السمبيات ليذا التنظيخ. و  االيجابياتو  ائصوخصو  وظائفو :منيا المواد الدراسية المنفصمة

 تعريفو وىسسو وااليجابيات والسمبيات ليذا التنظيخ.  :منيا النشاط
 وااليجابيات والسمبيات ليذا التنظيخ.  ىىميتو وخصائصوو  المنيا المحوري: تعريفو

 السمبيات ليذا التنظيخ.و  االيجابياتو  خصائصوو  تعريفو :منيا الوحدات
 وااليجابيات والسمبيات ليذا التنظيخ. تعريفة وخصائصو :المنيا التكنولوجي

 

 ساعة معتمدةFAC 103 (2 )    مدخل إلى العموم النفسية -3
يةدرج شخصةيتو بشةكح جيةد   معر ةة الةدوا ل الكامنةة ورا  ىةذا السةموج حتةىو  يتناوح المقرر دراسةة سةموج الطالةا

  يمو لمد حولو.و  مل البيئة المحيطة  عمى التكيتومساعدتو 
 

 ساعة معتمدةFAC 104  (2 )     طرق تدريس عامة -4
سةةةموا التةةةدريس  مفيةةةوخ مسةةةتراتيجيات مفيةةةوخ ى  مفيةةةوخ طةةةرث التةةةدريس  مفيةةةوخ التةةةدريس :يحتةةةوى المقةةةرر عمةةةى 

  الجيةةةد()صةةةفات وخصةةةائص المعمةةةخ النةةةاجح   مراحةةةح تطةةةور عمميةةةة التةةةدريس  طبيعةةةة عمميةةةة التةةةدريس  التةةةدريس
طةرث التةدريس   شةروط صةياغتيا  تعريفيةا :األىةدات السةموكية  مسةتوياتيا  تصنيفيا  تعريفيا :األىدات التربوية

خطةوات ( و المحانةرة)الطريقةة اإللقائيةة  :نماذج لبعض طةرث التةدريس العامةة تصنيفيا  ىنواعيا  تعريفيا :العامة
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 بيقيةةةا  ةةةي الصةةةتخطةةةوات تطو  وىنواعيةةةا( المناقشةةةة)الطريقةةةة الحواريةةةة   عيوبيةةةاو  مميزاتيةةةاو  تطبيقيةةةا  ةةةي الصةةةت
 طريقةةة خةةرائط المفةةاىيخ  عيوبيةةاو  مميزاتيةةاو  خطةةوات تطبيقيةةا  ةةي الصةةتو  طريقةةة االسةةتقرا   عيوبيةةاو  مميزاتيةةاو 

خطةوات تطبيقيةا  ةي و  وىىةدا يا طريقةة حةح المشةك ت  عيوبيةاو  مميزاتياو  خطوات تطبيقيا  ي الصتو  وىنواعيا
 عيوبيا.و  مميزاتياو  خطوات تطبيقيا  ي الصتو  وىىدا يا طريقة االكتشات  عيوبياو  مميزاتياو  الصت

 

 ساعة معتمدةFAC 201 (2 )      عمم نفس النمو -5
مرحمةةة المراىقةةة يتنةةاوح المقةةرر دراسةةة تطةةور ونمةةو اإلنسةةاد ىةنةةا  المراحةةح المختمفةةة  بةةد ا بمرحمةةة الطفولةةة  ةةةخ 

بمرحمةةة الشةةيخوخة  كةةذلج المتغيةةرات التةةي تحةةدث خةة ح مراحةةح النمةةو المختمفةةة مةةد الناحيةةة  والشةةباا  وانتيةةا اً 
 نفعالية.  كما يتعرض لمخصائص الجسمية واالالسموكية والنفسية

 

 ساعة معتمدةFAC202 (2 )   في مصر التعميخنظام و  تاريخ التربية -6
ر اإلغريةث والرومةاد  منةذ عصةر المصةرييد القةدما  وعصةيتناوح المقرر المراحح التاريخية التةي مةر بيةا التعمةيخ 

الوسطى منذ ظيور المسيحية  وكذا العصةور اإلسة مية  وىينةا العصةور الوسةطى األوروبيةة  وصةوال والعصور 
 لمعصور الحديةة. 

 

 ساعة معتمدةFAC 203  (2 )   )تخصص( المصغر/ التدريس التعميم -7
ميةارة التييئةةة )تقةويخ دروس التربيةة الفنيةة مةةح و  تنفيةذو  التةدريا عمةى تطبيةث ميةارات تخطةيط ملةيييةدت المقةرر 

تطبيةةث ميةةارة البيةةاد العممةةي   اسةةتخداخ الوسةةائح التعميميةةة  المةةدركات الةةواردة  ةةي الةةدرسو  لمةةدرس  شةةرح المفةةاىيخ
زيةةز اسةةتجابات الت ميةةذ بةةالطرث ميةةارة تع  ىةنةةا  تنفيةةذ الةةدروس  توجيةةو األسةةئمة المناسةةبة مةةل كةةح موقةةت تعميمةةي

 ىوميارة تقويخ التدريس بما يتناسا مل الجانةا المةراد تقويمةو سةوا  الجانةا المعر ةي   التفاعح الصفي  المتنوعة
  مفيومةةو  كمةةا يحتةةوي المقةةرر عمةةى: التخطةةيط لمتةةدريس (تمخيصةةوو  الةةدرس منيةةا ميةةارة   الميةةاري ىو الوجةةداني
اختيار محتوى الةدرس  -التعرت عمى خصائص نمو الت ميذ -ىدات السموكية صياغة األ -مستوياتو  مياراتو 

ميةارات تنفيةذ  .تحديد ىسةاليا التقةويخ البنةائي والنيةائي  تحديد ىدوار الت ميذ  تحديد األنشطة  تحميح المحتوى -
  مدراج البيئةة الةتعمخ  الوسةائح التعميميةة  المتعمميد مجاباتتمقى   ملقا  السؤاح  التساؤح  الحوار  التمييد :الدرس

الفصةةةح: تنظةةةيخ حجةةةرة الدراسةةةة بمةةةا يتناسةةةا مةةةل  مدارةتنويةةةل المةيةةةرات  ميةةةارات   تمخةةةيص الةةةدرس  مدراج الوقةةةت
نةةةواتا الةةةتعمخ   يخميةةةارات تقةةةو   المسةةةتخدمة لإلسةةةتراتيجيةالمسةةةتخدمة  تحديةةةد ىدوار المتعممةةةيد و قةةةا  اإلسةةةتراتيجية

 ستخدمة ميارات التخطيط والتنفيذ والتقويخ.دروس مصغرة م يستدر 
تكنولوجيةةا  ألخصةةائييتنةةاوح ىةةذا المقةةرر التةةدريا المسةةتمر  :معةةداد ىخصةةائي تكنولوجيةةا التعمةةيخ لبرنةةاماوبالنسةةبة 

التعميخ  ي بيئة محاكاة تمكنو مد متقاد ميارات التعامةح داخةح المعامةح المختمفةة قبةح تطبيقيةا  ةي المدرسةة  كمةا 
تطةةوير ميةةارات التةةدريس المحةةددة مةةةح اختيةةار الوسةةائح التعميميةةة  وتطةةوير تقنيةةات التعزيةةز الفعالةةة تسةةاعده عمةةى 
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بشةكح  عةاح لجعةح الةدروس ىكةةر مةةارة ل ىتمةاخ  ومةا يسةتجد مةد ميةارات تبعةا  وتقديخ الوسةائح المناسةبة لمةدروس
ولوجيةةةا التعمةةةيخ عمةةةى اكتسةةةاا سةةةبيح المةةةةاح تةةةدريا ىخصةةةائي تكن لمسةةتحدةات ىخصةةةائي تكنولوجيةةةا التعمةةةيخ  عمةةةى

ميارات التعامح مل األجيةزة سةوا  قبةح ىو ىةنةا  ىو بعةد اسةتخداميا  حتةى يسةتطيل ىد يسةتخدميا بعنايةة وبطريقةة 
 صحيحة. 

 

 ساعة معتمدةFAC 204 (2 )   الخاصة االحتياجاتسيكولوجية ذوي  -8
حتياجات الخاصة بمختمت  ئاتيخ  ودراسة اال امح النفسية التي تؤةر  ي ذوييتناوح المقرر تعريت الط ا بالعو 

 والطةةرث المختمفةةة لمكشةةت  التشةةخيصو  الخصةةائص المميةةزة لكةةح  ئةةة مةةنيخ  كةةذلج التعةةرت عمةةى مجةةرا ات التقيةةيخ
دمات التةةةي يجةةةا ىد يتمقاىةةةا ذوي كةةةذلج معر ةةةة اإلجةةةرا ات الوقائيةةةة  كمةةةا يتنةةةاوح المقةةةرر الخةةة  و التةةةدخح المبكةةةرو 
  ات تربوية ىو تعميمية ىو تأىيمية.بمختمت  ئاتيخ سوا  كانت ىذه الخدمحتياجات الخاصة اال
 

 ساعة معتمدةFAC 205 (2 )   تعمم( نظرياتعمم نفس تعميمي ) -9
يتناوح المقرر مجموعة مد النظريات التي تةخ ونةعيا  ةي بةدايات القةرد العشةريد المةي دي واسةتمر العمةح عمةى 

ىشير المدارس الفمسفية التي اىتمت بنظريات التعميخ والتعمخ  المدرسة السموكية تطويرىا حتى وقتنا الراىد  ومد 
 واإلدراكية والبنائية.

 

 ساعة معتمدةFAC 301  (2)     تكنولوجيا التعميم -10
تكنولوجيا التعميخ  ومكونةات مجةاح تكنولوجيةا التعمةيخ  والتعريةت الحةديث التكنولوجيةا ب ىذا المقرر التعريت يتناوح
المميةةزة لطبيعةةة تكنولوجيةةا التعمةةيخ  ةةي التخصصةةات المختمفةةة بالكميةةة  والمنظومةةة  مكوناتةةو  الخصةةائصو  التعمةةيخ 

صةةيا ومةةدخح المنظومةةات  ومصةةادر الةةتعمخ المختمفةةة  والجةةودة الشةةاممة وكيفيةةة تقيةةيخ ئوخصا وتعريفيةةا ومكوناتيةةا
لمقةةرر تكنولوجيةةا ولوجيةةا التعمةةيخ يتنةةاوح امعةةايير الجةةودة. وبالنسةةبة لتخصةةص تكن المؤسسةةات المختمفةةة  ةةي نةةو 

  حتياجةةات الخاصةةةذات الصةةمة بةةذوي االالبةةراما التكنولوجيةةة و   ئةةاتيخ  حتياجةةات الخاصةةة بكا ةةةالتعمةةيخ لةةذوي اال
 حتياجات الخاصة. ة تكنولوجيا التعميخ وحح المشك ت السموكية لدى كا ة  ئات ذوي االكذلج دراس

 

 ساعة معتمدةFAC 302 (2 )  التدريس في التخصصاستراتيجيات و  طرق -11
سةةتراتيجيات التةةدريس و قةةا لميةةارات القةةرد الواحةةد والعشةةرود  اسةةتراتيجيات و  يتنةةاوح المقةةرر تعريةةت اإلسةةتراتيجية اع

 التعمخ النشط  ي التدريس. 
 عيوبو. و  مميزاتوو  -خطوات تطبيقو لتدريس تخصصات الكمية  -ىىدا و  -التعمخ التعاوني 

 عيوبو. و  مميزاتو. و خطوات تطبيقو لتدريس تخصصات الكمية -ىىدا و  -لتدريس بالفريث ا
 عيوبو. و  مميزاتوو  -خطوات تطبيقو لتدريس تخصصات الكمية و ىىدا و   -تدريس األقراد
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 عيوبو. و  مميزاتو. و خطوات تطبيقو لتدريس تخصصات الكميةو ىىدا و  -طريقة المشروع 
 عيوبو. و  مميزاتوو  -خطوات تطبيقو لتدريس تخصصات الكمية و ىىدا و  -البياد العممي 
 عيوبو.و  مميزاتوو  -لتدريس تخصصات الكمية  خطوات تطبيقوو ىىدا و  -البيت الدائري 

 -خطةةةةوات تطبيقةةةةو لتةةةةدريس تخصصةةةةات الكميةةةةة و ىىدا ةةةةو  -اسةةةةتخداخ الحاسةةةةا  ةةةةي تةةةةدريس تخصصةةةةات الكميةةةةة 
 عيوبو.و  مميزاتوو 
 

 ساعة معتمدةFAC 303 (2 )    الثقافية لمتربيةو  جتماعيةاالاألصول  -12
االجتماعيةةة لمتربيةةة  وىىميةةة دراسةةة األصةةوح االجتماعيةةة لمتربيةةة وتطةةور مفيةةوخ  األصةةوحيتنةةاوح المقةةرر مفيةةوخ 

والةقا ية لمتربية  ودور التربية  ي مواجيةة التكيةت والتوا ةث االجتمةاعي   االجتماعيةالتربية  كما يتناوح األصوح 
 السياسية.و  ية والتاريخيةاإلقتصادالنفسية و  واألصوحاالجتماعية والةبات والتغير االجتماعي  ألصوحكذلج 

 

 ساعة معتمدةFAC 304 (2 )    لمتربيةاألصول الفمسفية  -13
تةدريا الطة ا عمةى تحميةح ونقةد الفمسةفات و  التربيةة و  المفاىيخ األساسية  ةي الفمسةفةيتناوح المقرر التعرت عمى 

 خت ت بيد الفمسفات المختمفة.االو  ومعر ة ىوجو التشابو  المنيا العممي باستخداخ
 

 ساعة معتمدةFAC 305 (2)   النفسي اإلرشادو  الصحة النفسية -14
واليةةةات اإلرشةةةاد والتوجةةةو التربةةةوي والنفسةةةي  وريةةةادة األعمةةةاح  ةةةي يتنةةةاوح ىةةةذا المقةةةرر تعريةةةت اإلرشةةةاد النفسةةةي  

سةموا نفسةي وصةحي وكيفيةة التعامةح مةل المحيطةيد بةو بأكما يتناوح تعريت الصةحة النفسةية  ممارساتو المينية 
 سميخ. 

 

 ساعة معتمدةFAC 401  (2)   التعميمية اإلدارةو  التربية المقارنة -15
كةذلج دراسةة نظةخ اإلدارة التعميميةة  ةي البمةةداد  ومراحةح تطورىا  التربيةة المقارنةة تعريفةاتو  يتنةاوح المقةرر ىىةدات

 المختمفة. 
 

 ساعة معتمدةFAC 402 (2 )   عقمية( قدراتعمم نفس تعميمي ) -16
مفةةاىيخ الةةذكا  ونظرياتةةو ومةةنيا دراسةةتو عمميةةا  كةةذلج تنميةةة الةةوعي لةةدى الطةة ا  ىعمةة يتنةةاوح المقةةرر التعةةرت

 ردية  ي الذكا  وغيره مد القدرات العقمية  كما بتناوح االستفادة مد الدراسة النظرية لمفروث الفردية  بوجود  روث
 ةةي مجةةاالت العمةةح التربويةةة مةةةح التوجيةةو التعميمةةي واكتشةةات الموىةةوبيد وتصةةنيت الت ميةةذ. كةةذلج التعةةرت عمةةى 

 . معالجتيا محصائياً و  نا ىا المفاىيخ األساسية  ي القياس النفسي ومستوياتو وىدواتو  وكيفية ب
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 ساعة معتمدةFAC 403 (2 )  المناىج وتقويمتطوير و  تخطيط -17
ييدت المقرر ملى: التعرت عمى مفيوخ عممية تخطيط المناىا الدراسية  تحميح عمميةة تخطةيط المنةاىا الدراسةية 

مسةةتويات ومراحةةح التخطةةيط ملةةى مكوناتيةةا ومناقشةةة التوجيةةات المختمفةةة  ةةي تخطةةيط المنةةاىا الدراسةةية  وصةةت 
لممةةنيا المدرسةةي  والتعةةرت عمةةى عناصةةر المةةنيا  ىىميةةة األىةةدات  المحتةةوى ومعةةايير اختيةةاره وترتيبةةو  وطةةرث 
التدريس والوسائح التعميمية ومعاييرىا  ىسموا التقةويخ المناسةا  ومجةاالت التقةويخ  ىنةواع التقةويخ  ىسةس التقةويخ  

وعيةةةوا ىنةةةواع  ائص االختبةةةار الجيةةةد  طةةةرث التقيةةةيخ )االختبةةةارات(  مزايةةةاخطةةةوات التقةةةويخ  وسةةةائح التقةةةويخ  خصةةة
االختبارات. كما ييدت المقرر ملى تعريت الط ا بمفيوخ تطوير المنيا  ودواعي التطوير  واألسس واألساليا 

  .  والمعوقات التي تواجو عممية تطوير المنياالمتبعة  ي التطوير  مجاالت وخطوات التطوير
 

 ساعة معتمدةFAC 404 (2 ) في المؤسسات التعميمية تطبيقاتياو  الجودة -18
معايير الجودة  ي المؤسسات التعميمية  ومراقبة النتائا وتقييخ ىدائيا لنماد امتةاليةا و  يتناوح ىذا المقرر الجودة

المتعمقةةةة بةةةإدارة جةةةودة مةةةل معةةةايير الجةةةودة وتحديةةةد طةةةرث تحسةةةيد جةةةودة التعمةةةيخ  كةةةذلج دراسةةةة األدوات والتقنيةةةات 
المؤسسةةات التعميمةةي وكيفيةةة تحسةةيد عمميةةات مدارة المؤسسةةات لزيةةادة معةةدح جةةودة ونجةةاح التعمةةيخ  كمةةا يتعةةرت 

 .المتاحة  ي مدارة الجودة الطالا عمى ىنواع البرمجيات
 

 توصيف مقررات التدريب الميداني:ثالثًا : 
 Field Training (1)                                   (1التدريب الميداني ) 

: يشةةاىد الطالةةا مةةا يحةةدث داخةةح غر ةةة الصةةت  ومةةا يمارسةةو المعمةةخ مةةد ميةةاخ تدريسةةية وكيةةت مرحمددة المشدداىدة
 الصت بما تتنمنو مد عناصر مادية وبشرية. يئةيدير ب

العمميةة الجزئيةة حيةث ينتقح بعد ذلج ملي تنفيذ الميةاخ التدريسةية و ةث تةدرج منطقةي وسةيكولوجي  يبةدى بالمشةاركة 
يطما منو تنفيذ موقةت تدريسةي جزئةي خة ح وقةت قصةير ىو يتعةاود مةل زمة  ه  ةي تنفيةذ درس معةيد ينفةذ كةح 

 .(اً وتقويم وتنفيذاً  منيخ جز   ي الموقت الصفي  وينتقح ملي قيادة العممية التدريسية لوحده )تخطيطاً 
قياخ بمشاىدة وتقد بعنيخ البعض  ي دروس منفصمة : حيث يطما مد الط ا المعممود المرحمة دروس النقد

و ةةث اسةةتمارة تقيةةيخ معةةدة لةةذلج  بيةةدت رصةةد مةةواطد القةةوة والنةةعت  ةةي ىدا  قرينةةو ىةنةةا  تنفيةةذه لمراحةةح تةةدريس 
 .تطويرهالحصة  وطرح المقترحات التي يمكد مد خ ليا تحسيد ىدا  قرينو و 

 ونوعات المنيا مد وزارة التربية والتعميخ.يتخ التدريس لمرحمة التعميخ األساسي حسا توزيل م
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 Field Training (2)                                  ( 2التدريب الميداني ) 
المعمخ كمعاممة المعمخ الرسمي  ي المدرسة  يأخذ نصابو مد الحصص الدراسية  / ي ىذه المرحمة يعامح الطالا

لةةةدروس التربيةةةة الفنيةةةة  وكةةةذلج ميةةةارات اإلدارة الصةةةفية التقةةةويخ والتنفيةةةذ و بيةةةدت التةةةدريا عمةةةى ميةةةارة التخطةةةيط 
 والتفاعح الصفي.

حيةةةةث يبةةةةدى الطالةةةةا  ةةةةي تةةةةدريس الةةةةدرس األوح بعنةةةةواد "الةةةةدرس االستكشةةةةا ي"  وذلةةةةج لتحديةةةةد مسةةةةتوى المعةةةةارت 
 والميارات الفنية لمت ميذ.

يةةتخ تةةدريس دروس التخصةةص لممرحمةةة اإلعداديةةة حسةةا توزيةةل مونةةوعات المةةنيا مةةد وزارة التربيةةة والتعمةةيخ  و 
سوا   ي  تةرة التةدريا الميةداني المنفصةح )حيةث يةتخ التةدريس ليةوخ واحةد  ةي األسةبوع( ىو  تةرة التةدريا الميةداني 

 (. المتصح )حيث يتخ التدريس لمدة ىسبوعيد متواصميد  ي مدارس التدريا
 Field Training (3)                                   (3التدريب الميداني ) 

 يتخ  ي ىذا المقرر تدريس الطالا/المعمخ مونوعات المناىا لممرحمة اإلعدادية كوحدات تدريسية.
صةةةفي  وييةةةدت ىةةةذا المقةةةرر ملةةةي صةةةقح الميةةةارات ال زمةةةة لتوظيةةةت الوسةةةائح التعميميةةةة التةةةي يتطمبيةةةا الموقةةةت ال

توظيةةت االسةةتراتيجيات المختمفةةة  ةةي نةةبط مدارة الصةةت وتوظيةةت الوقةةت  اسةةتخداخ مصةةادر الةةتعمخ المختمفةةة  ةةي 
عةةةداد وتطبيةةةث  تنفيةةةذ الةةةدروس والوحةةةدات  اسةةةتخداخ التكنولوجيةةةا الحديةةةةة و ةةةث مةةةا يسةةةمح بةةةو الموقةةةت الصةةةفي  واع

 المدرسة. وتصحيح اختبارات لمادة التربية الفنية واإلقتصاد المنزلي لت ميذ 
   Field Training (4)                                   (4التدريب الميداني ) 

يتخ  ي ىذا المقرر تدريس الطالا المعمخ لدروس ووحدات مونوعات المناىا لممرحمة الةانويةة و ةث سةيكولوجية 
 مرحمة المراىقة وسيكولوجية  د المراىث  ي التربية الفنية.

المعمةةةخ لتخطةةةيط الةةةدروس والوحةةةدات التدريسةةةية وينفةةةذىا ويةةةدير المواقةةةت /ملةةةي متقةةةاد الطالةةةا وييةةةدت ىةةةذا المقةةةرر
 وبعد االختبارات ويحمح نتائجيا ويعد الخطط الع جية ال زمة عمى نو  النتائا. ةالتعميمي

الميةداني  مد خ ح  تةرة التةدريا الميةداني المنفصةح )حيةث يةتخ التةدريس ليةوخ واحةد  ةي األسةبوع(  و تةرة التةدريا
 المتصح )حيث يتخ التدريس لمدة ىسبوعيد متواصميد  ي مدارس التدريا(. 

 إعداد أخصائي تكنولوجيا التعميم فيضاف لموصف ما يمي:  برنامجوبالنسبة ل
ييةةدت المقةةرر ملةةى تةةدريا الطالةةا بةةدوره كأخصةةائي تكنولوجيةةا التعمةةيخ قبةةح التخةةرج  ةةي الميةةداد الحقيقةةي لمينتةةو  

رر مشةةةاىدة الطالةةةا لمةةةا موجةةةود  حصةةةر األجيةةةزة األدوات  ةةةي معمةةةح التطةةةوير التكنولةةةوجی  عمةةةح ويتنةةةاوح المقةةة
مواصفات لكح جياز مد األجيةزة الموجةودة  ةي المعمةح  التةدريا عمةى عمةح صةيانة وقائيةة للجيةزة العاممةة  ةي 

العاممة  ي معمح معمح التطوير ومعامح الحاسا والفصوح وغيرىا  التدريا عمى عمح صيانة ع جية للجيزة 
التطةةوير ومعامةةح الحاسةةا والفصةةوح وغيرىةةا  التةةدريا عمةةى التعامةةح مةةل قواعةةد البيانةةات  التةةدريا عمةةى  حةةص 
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شةةةةبكة االنترنةةةةت الموجةةةةودة بالمدرسةةةةة وتوصةةةةي تيا  منشةةةةا  شةةةةبكة داخميةةةةة  ةةةةي المدرسةةةةة ىو ىي معمةةةةح  حوسةةةةبة 
تطوير ىو تحةديث موقةل المدرسةة وتفعيةح البريةد االختبارات التحصيمية  عمح موقل ملكتروني خاص بالمدرسة ىو 

نشةةا  مجموعةةات عمةةى شةةبكات التواصةةح االجتمةةاعي مةةةح مجموعةةة المعممةةيد ىو  اإللكترونةةي الخةةاص بالمدرسةةة واع
تحةةديةيا ىو منةةا ة جديةةد  منتةةاج برمجيةةة تعميميةةة  ةةي ىحةةد المةةواد الدراسةةية لمصةةفوت التعميميةةة التةةي يتةةدرا بيةةا  

تعميميةةة عبةةر الويةةا  اسةةتخداخ نمةةاذج التصةةميخ التعميمةةي  ةةي تصةةميخ الةةدروس والمقةةررات منتةةاج بيئةةات ملكترونيةةة 
 لمستحدةات تكنولوجيا التعميخ.  التفاعمية اإللكترونية  ما يستجد مد مونوعات تبعاً 
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 HEC  المنزلي التربوي اإلقتصادإعداد معمم  برنامج: توصيف مقررات رابعاً 
 

 المقررات اإلجبارية
 

 HEC 101                              المنزلي اإلقتصادمدخل وتاريخ  -1
Introduction and History of Home Economic 

المنزلةةي  قتصةةاداالومفيةةوخ وتعريةةت عمةةخ   المنزلةةي قتصةةادااليتنةةاوح ىةةذا المقةةرر دراسةةة المفةةاىيخ والنظريةةات  ةةي 
المنزلةي  ةي  قتصةاداالالمنزلي  ي ىيكح العموخ األخرى  كما يةدرس تةاريخ  قتصاداالونل عمخ و  وىىدا و و مسفتو

المنزلةةي  قتصةةاداالالتعمةةيخ النظةةامي والتعمةةيخ غيةةر الرسةةمي  ةةي مصةةر و ةةي ىنحةةا  العةةالخ  كةةذلج يةةدرس مجةةاالت 
المنزلةةةي  قتصةةةاداال -مدارة شةةةئود المنةةةزح ومؤسسةةةات األسةةةرة  -المنسةةةوجات والم بةةةس  )التغذيةةةة وعمةةةوخ األطعمةةةة

 بيذا العمخ. التربوي( وبعض المجاالت المرتبطة
 

 HEC 102       أدوات وأجيزة منزلية -2
Tools and Household Appliances 

والميارات المتعمقة بموارد األدوات واألجيةزة المنزليةة وتطورىةا والخامةات التةي تصةنل يتناوح ىذا المقرر المعارت 
 لصيانة المختمفة.ومميزاتيا وعيوبيا وطرث ا منيا

 

 HEC 103                                       التصميمو  الفن أسس -3
Art & Design Principles 

وىشكاح  وكذلج قواعد منشةا  التصةميخ حتةى ينمةي يتناوح ىذا المقرر ىسس التصميخ مد خطوط وىلواد وم مس 
تجارا عممية بةالمود والخطةوط واألشةكاح االسةتحداث الطالا الطالا التذوث الجمالي والحس الفني ويجري  لدى

تصةةةميمية تخنةةةل األسةةةس التصةةةميخ  كمةةةا يتعةةةرت الطالةةةا عمةةةى مةةةدارس الفةةةد الحةةةديث وكيةةةت يمكةةةد  عمميةةةات
 بشكح عاخ.االستمياخ منيا  ي التصميخ 

 

        HEC 104                                فسيولوجي إنسان -4
Human Physiology 

ظةةةائت ىجيةةةزة جسةةةخ ذا المقةةةرر دراسةةةة ىجيةةةزة الجسةةةخ المختمفةةةة و يةةةخ اآلليةةةات الفسةةةيولوجية التةةةي تةةةنظخ و يتنةةةاوح ىةةة
جةةرا  تجةةارا لتحديةةد و  جةةرا  تجةةارا لفيةةخ عمميةةة الينةةخاإلنسةةاد الطبيعيةةة واع  ىجةةزا  الجيةةاز الينةةمي المختمفةةة واع

 عد المكونات المرنية  ي البوح.  صائح الدخ المختمفة والكشت
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 HEC 105               حيويةكيمياء  -5
   Biochemistry 

يتنةةةاوح ىةةةذا المقةةةرر دراسةةةة ىساسةةةيات الكيميةةةا  الحيويةةةة المتعمقةةةة بالتركيةةةا الكيميةةةائي وطةةةرث التسةةةمية والخةةةواص 
وىيةةدرات الطبيعيةةة والكيميائيةةة لمعناصةةر الغذائيةةة واألحمةةاض النوويةةة واإلنزيمةةات  وشةةرح التركيةةا الكيميةةائي لمكرب

وكذلج التعرت عمى األنزيمات وخواصيا وىقساميا  كما يشرح المقةرر األحمةاض النوويةة والبروتينات والميبيدات  
 وتركيبيا وخواصيا  ويونح دور الفيتامينات واألم ح المعدنية  ي التفاع ت الحيوية.

 

  HEC 106       إدارة شئون األسرة -6
Home Business Management 

ح ىةةذا المقةةرر المعةةارت والميةةارات المتعمقةةة بمفةةاىيخ العمميةةة اإلداريةةة ومراحميةةا وكيفيةةة تطبيقيةةا  ةةي الحيةةاة يتنةةاو 
 اليومية.

 

   HEC 107        تقنيات حياكة -7
Sewing Techniques 

عينات  ت ماكينات الحياكة  كما يقوخ الطالا بعمح كيتناوح ىذا المقرر ىنواع األدوات وماكينات الحياكة  ومش
عمةةى الخيةوط وىنواعيةا ومواصةفاتيا واألبةةر وخصائصةيا كةذلج المصةطمحات األساسةةية التقنيةات  والتعةرت  لجميةل

 وغرز الخياطة األساسية.  ي صناعة األزيا 
 

 HEC 108       خيوط وتراكيب نسجية-8
Yarn and Textiles Structures 

والمسةتخدمة اإلنتةةاج األقمشةة ونسةيا القبةةاطي ويفيةخ ىجةةزا  ىةذا المقةةرر دراسةة التراكيةا النسةةجية المختمفةة  يتنةاوح
نتةةاج األقمشةةة ويتةةدرا الطالةةا عمةةى تحديةةد الخةةواص النةةوح الطبيعيةةة والميكانيكيةةة للقمشةةة  المسةةتخدخ  ةةي تنفيةةذ واع

نتاج ىقمشة ذات تراكيا نسجية مختمفة عمى األنواح اليدوية ىو نوح المنندة. المنتجة بتراكيا  نسجية مختمفة واع
 

 HEC 109           أسس تغذية إنسان -9
Human Nutrition Principles 

األمةة ح المعدنيةةة  -الةةدىود  –الكربوىيةةدرات البةةروتيد  -يتنةةاوح ىةةذا المقةةرر دراسةةة المكونةةات األساسةةية لمغةةذا  
ر  ةةةي الجسةةةخ  والفيتامينةةةات والمةةةا   ودراسةةةة مبسةةةطة عةةةد الينةةةخ واالمتصةةةاص والتمةيةةةح الغةةةذائي ليةةةذه العناصةةة

المختمفةةة  كمةا يشةةمح المقةةرر كيفيةة حسةةاا الطاقةة ومواصةةفات الغةذا  المتةةوازد وع قتةةو ومصةادرىا  ةةي األطعمةة 
 بالصحة العامة.
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 HEC 110       آلي أساسيات حاسب  -10
Computer Fundamentals 
يتناوح ىذا المقرر تعريت الحاسا اآللةي ومكوناتةو الماديةة وغيةر الماديةة وىىميتةو  ةي العمميةة التعميميةة  ومقدمةة 

 المتعمقة بالحاسا اآللي.  واألساسياتلبعض البراما 
 

 HEC 201                          تنمية الموارد األسريةو  إدارة -11
Family Resource Management and Development 

ىذا المقرر المعةارت والميةارات واالتجاىةات المتعمقةة بمةوارد األسةرة )بشةرية وغيةر بشةرية( وطةرث ووسةائح يتناوح 
 مستوى معيشة األسرة ومد ةخ المجتمل. تنميتيا لر ل

 

 HEC 202                               تريكو وكروشيو  -12
Knitting and Crochet 

كمةةا يتعةةرت عمةةى   مواصةةفاتياو  الكروشةةيوو  واآللةةييتنةةاوح ىةةذا المقةةرر تصةةميمات النمةةاذج لقطةةل التريكةةو اليةةدوي 
الحديةة  ي  د التريكةو والكروشةيو وينةتا الطالةا منتجةات مبتكةرة منيمةا  كةذلج يتعةرت الطالةا عمةى  االتجاىات

لكروشةةةيو وكيفيةةةة تطةةةوير التصةةةميخ البرمجيةةةات الخاصةةةة بصةةةناعة الم بةةةس والتطريةةةز وا ىحةةةدث اإلصةةةدارات  ةةةي
 بالكمبيوتر.

 

 HEC 203    تصميم وطباعة المنسوجات والمالبس -13
Textiles and clothes Printing Design 
يتنةةاوح ىةةذا المقةةرر دراسةةة ىسةةس ونظريةةات العمةةح المتعمقةةة بطباعةةة المنسةةوجات وىسةةاليا األدا  المسةةتخدمة  ةةي 

 المتخنةةةاتو  الصةةةبغاتو  الواقةةةل العممةةةي كةةةذلج دراسةةةة اآلليةةةات واألدواتتطبيةةةث نظريةةةات التصةةةميخ والطباعةةةة عمةةةي 
 غيرىا مد الخامات المستخدمة  ي التنفيذ العممي ألحداث نتائا واقعية ممموسة.و 
 

 HEC 204       ةأسس إعداد األطعم -14
Principles of Food Preparation 

ألطعمةةةة لمحفةةةةاظ عمةةةى القواعةةةةد األساسةةةية لجةةةةودة يتنةةةاوح ىةةةةذا المقةةةرر دراسةةةةة األسةةةس العمميةةةةة إلعةةةداد وتجييةةةةز ا
كسةةاا الطالةةا معر ةةة تةةأةير عمميةةات الطيةةي المختمفةةة عمةةى القيمةةة الغذائيةةة والخصةةائص الطبيعيةةة  المنتجةةات واع

للطعمة والمساىمة  ي ممداد الط ا باألسس والمفاىيخ العممية المرتبطة بالتغيرات الحادةة لمطعاخ ىةنا  معةداده 
 وكذلج التركيا الكيميائي لبعض األطعمة وىةره عمى خصائصو. 
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 HEC 205    التخصصمغة اإلنجميزية في قراءات بال -15
Readings in English in Specialization 
يتنةاوح ىةذا المقةةرر مقةاالت مسةةتحدةو  ةي مجةةاح التخصةص بالمغةة اإلنجميزيةةة  يقةوخ الطالةةا بقرا اتيةا وتمخيصةةيا 

 متبعة القواعد المغوية  ي ذلج.
 

  HEC 206        تربية أسرية -16
 Family Education 

والميةةارات واالتجاىةةات الخاصةةة باألسةةرة وتطورىةةا ووظائفيةةا ودورىةةا  ةةي حةةح قنةةايا  ىةةذا المقةةرر المعةةارت يتنةةاوح
 والمجتمل وغرس القيخ والعادات اإليجابية وىصوح التصرت  ي المواقت لدى األبنا . األسرة

 

  HEC 207       الطفلو  رعاية األم -17
Mother And Child Care 
 يتناوح ىذا المقرر. المعارت والميارات المتعمقة برعاية الحامح والمرنل واألطفاح  ي مرحمة الطفولة المبكرة. 

 

 HEC 208      تصميم وتنفيذ مالبس أطفال - 18
Design and implementation of Children's Clothing 

التةةةدريا عمةةةى رسةةةخ المراحةةةح المختمفةةةة و يتنةةةاوح ىةةةذا المقةةةرر دراسةةةة مواصةةةفات وخصةةةائص م بةةةس األطفةةةاح  ةةةي 
سةتدامة  ةي تصةميخ م بةس األطفةاح وتجييةزات األقمشةة الخاصةة و وتنفيةذىا  وكةذلج االونماذجةمانيكاد األطفاح 

 بيخ.
 

  HEC 209       فحص النسيجو  تحميل -19
Textile Analysis and Tests 

وكيفيةةةة تقةةةدير وزد المتةةةر المربةةةل ومعر ةةةة التراكيةةةا وتحميةةةح القطعةةةة النسةةةجية يتنةةةاوح ىةةةذا المقةةةرر كيفيةةةة  حةةةص 
 وحساا نمر الخيوط. النسجية لممنسوج

   

  HEC 210      عموم األطعمة التجريبية -20
Experimental Food Science 

والميةةةارات المتعمقةةةة بعمةةةخ التغذيةةة وىىميتةةةو  مةةةل دراسةةةة العناصةةةر الغذائيةةةة المختمفةةةة يتنةةاوح ىةةةذا المقةةةرر المعةةةارت 
الغذائيةة وذلةج باإلنةا ة االحتياجات الغذائية مد العناصر المختمفة وسبح تحقيقيا بواسةطة البةدائح  وكيفية تقدير
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مةةةوخ األطعمةةةة والميةةةارات العمميةةةة ميةةةارات البحةةةث العممةةةي والمناقشةةةة  ةةةي مجةةةاح التغذيةةةة وع كسةةةاا الطةةة املةةةى م
 المعمومات بصورة  عالة. عرض غذية وطرثإلعداد األ

 

   HEC 211       بيولوجيا األغذيةميكرو  -21
  Food Microbiology 

يتناوح ىذا المقرر التعرت عمى ىنواع األحيا  الدقيقة وىىخ خصائصيا المور ولوجية وتركيبيةا وىىميتيةا التطبيقيةة 
مد حيث محتواىا مد األحيا  الدقيقةة والتعةرت عمةى األمةراض  األغذية ىنواع ي مجاح األطعمة  والتعرت عمى 

وتوظيةةت المعةةارت والمفةةاىيخ  ةةي التعةةرت عمةةى  ل سةةتي جالتةةي تسةةببيا  التعةةرت عمةةى صةةحة وسةة مة األطعمةةة 
 ىنواع ومظاىر الفساد الغذائي وتجنا ىخطارىا. 

 

 HEC 301     حماية مستيمكو  ترشيد استيالك -22
Consumption Rationalization and Consumer Protection 

والميةةةارات واالتجاىةةةات الحديةةةةة المتعمقةةةة بترشةةةيد االسةةةتي ج  ةةةي كا ةةةة المجةةةاالت يتنةةةاوح ىةةةذا المقةةةرر المعةةةارت 
 المستيمج المعاصر وكيفية حمايتو  ي ظح التطورات التكنولوجيا الحديةة. ودراسة دور

 

  HEC 302        تصميم األزياء -23
 Fashion Design 

 المممةس( و  المةودو  التفاصةيحو  الخطةوطو  الشةكح الظمةي)ىذا المقرر دراسة ىسس وعناصةر تصةميخ األزيةا  يتناوح 
ىمةامي  -وىسس بنا  األجزا  المكونة لمم بس  كةذلج األسةس الفنيةة لرسةخ الجسةخ البشةري لممةرىة )الونةل الةابةت 

وىساليا التكويد باستخداخ )ىق خ  رصةاص  خشةا(  متحرج(  مقترحات لخطوط تصميخ الم بس الصباحية  -
عةد الخامةة المسةتخدمة اختيةار الخامةات وتوصةيفيا لمتصةميمات المقترحةة  المونيةة لمتعبيةر  كيفية ونل الممسةات

 مصممي األزيا  العالمييد.و  و مد ىعماح الفنانيد التشكيمييد ومبادا استمياخ األزيا  مد الطبيعة
 

    HEC 303          حفظ األطعمة -24
Food Preservation 
يتنةةاوح ىةةذا المقةةرر  يةةخ طبيعةةة األغذيةةة وتركيباتيةةا وتةةأةير عمميةةات الحفةةظ عمييةةا  وتحقيةةث التكامةةح بةةيد المعر ةةة 

 الميارات وتطبيث طرث الحفظ الغذائية المختمفة وتونيح كيفية تصنيل المنتجات الغذائية.و  والعمميات النظرية
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  HEC 304       الغذائيةتقييم الحالة  -25
Assessment of Nutritional Status 

لعوامةح المةؤةرة عمةى تقيةيخ يتناوح ىذا المقرر دراسةة الطةرث تقيةيخ الحالةة الغذائيةة لمفةرد والمجتمةل  وكةذلج دراسةة ا
الطبيةةةةة  دراسةةةةة التةةةةاريخ الغةةةةذائي لمفةةةةرد باسةةةةتخداخ الطةةةةرث الغذائيةةةةة المختمفةةةةة والفحةةةةوصو  الغذائيةةةةة لل ةةةةرادالحالةةةةة 

 والفحوص المعممية.  والمقاييس الجسمية
 

 HEC 306     تصميم وتنفيذ المالبس المنزلية -26
Design and Implementation of Household Clothes 
يتنةاوح ىةةذا المقةةرر مفةةردات الم بةةس المنزليةةة وخصةائص ومواصةةفات الخامةةات المسةةتخدمة وتجييزاتيةةا مةةل عمةةح 

 ىطفاح(.  -حريمي  -م بس منزلية متنوعة )رجالي  نماذج وتنفيذ
 

  HEC 307       التطريزو  التصميم -27
Design and Embroidery 
يتنةةةاوح ىةةةذا المقةةةرر دراسةةةة ىسةةةس التصةةةميخ الزخر ةةةي كأحةةةد ىبعةةةاد تصةةةميخ األزيةةةا  وكيفيةةةة توظيةةةت التصةةةميمات 

ستخدامات وحسا وظيفة كح منتا عة حسا االىا بغرز التطريز المتنو الزخر ية  ي الم بس والمفروشات وتنفيذ
 .استخدامووطريقة 

 

        HEC 308       تقييم األطعمة -28
Food Evaluation 

طرث التقييخ المختمفة للغذية لمتأكد مد الصفات الطبيعية لممنتا والقيمة الغذائية لةو يتناوح ىذا المقرر استخداخ 
كذلج التقييخ المونوعي الذي يتخ باستخداخ ىجيزة   الرئيسية لإلنسادالحسي الذي يتخ باستخداخ الحواس  كالتقييخ

 معينة  ي الطعاخ ودراسة مدى توا ث نتائا التقييخ الحسي مل التقييخ المونوعي.خصائص  وىدوات تقدر
 

 HEC 401           إدارة المشروعات المنزلية الصغيرة -29
Management of Small Household Projects 

جتماعيةة للسةرة  ية واالاإلقتصةاد ةي تحقيةث التنميةة ىةذا المقةرر كيفيةة مدارة المشةروعات الصةغيرة ودورىةا يتناوح 
حتياجةةةات ديةةةد االتجاىةةةات السةةةمبية ومعر ةةةة االاالتجاىةةةات اإليجابيةةةة لمعمةةةح بالمشةةةروعات الصةةةغيرة  وتح ودراسةةةة

 عمييا. التغما ال زمة لمعالجتيا وطرث
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 HEC 402     تصميم وتنفيذ المالبس الخارجية -30
Design and implementation of Outerwear 

 بمةةةةوزات - تحةةةةات رقبةةةةة  -ياقةةةةات  -يتنةةةاوح ىةةةةذا المقةةةةرر مفةةةةردات الم بةةةةس الخارجيةةةةة لمنسةةةةا  وىنواعيةةةةا )ىكمةةةةاخ 
يد  سةةةات -الخارجيةةةة )جةةةون ت تنةةةانير( وتنفيةةةذ ىنةةةواع متعةةةددة مةةةد الم بةةةس  -بنطمةةةود  - سةةةاتيد  -قمصةةةاد و 

 سيرة(. م بس  –بنطمود  -صياحية
 

 HEC 403           مكمالت المالبس -31
 Clothing Accessories  

القطةل الممبسةية المنةا ة وغيرىةا( بخامةات مةد  -الحمةي  –يتناوح ىذا المقرر تنفيذ مكم ت الم بس )الحقائةا 
 منتجات النخيح(. -معادد  -حباح  –وخامات صناعية )جمود  البيئة

 

   HEC 404      عداد الوجباتا  تخطيط و  -32
Meal Planning 

عةداد الوجبةات الغذائيةة لل ةراد المعارت والميةارات المتعمقةة باألسةس العمميةة والصةحية التخطةيط واع  يتناوح المقرر
 طعمة.والمتوا ر مد األية اإلقتصادجية و  ي نو  االحتياجات الغذائية والحالة الفسيولو  والجماعات

 

  HEC 405        تغذية عالجية -33
The Rapeutic Nutrition 

تصةةةميخ وجبةةةات و  كيفيةةةة تقةةةدير االحتياجةةةات الغذائيةةةةو  سةةةباا اإلصةةةابة بةةةاألمراض الغذائيةةةةيتنةةةاوح ىةةةذا المقةةةرر ى
 بالحاالت المرنية التي يتخ دراستيا.  ع جية خاصة

 

  HEC 408      تأثيث وتنسيق المسكن -34
Home Furnishing and Arranging 

وتنسةةيث  تأةيةةث ت كوالميةةارات واالتجاىةةات المتعمقةةة بمفيةةوخ المسةةكد وتطةةوره ومشةة ىةةذا المقةةرر المعةةارت يتنةةاوح
يجاد الحموح المعاصرة المسكد  ليا.  واع

 

 HEC 409      المنزلي اإلقتصادرشاد إ -35
Home Economics Counseling 

 اإلقتصةةادوالميةةارات واالتجاىةةات المتعمقةةة بفنةةود وميةةارات اإلرشةةاد  ةةي تخصصةةات يتنةةاوح ىةةذا المقةةرر المعةةارت 
دارة(. المنزلي  )م بس وتغذية واع
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  HEC 410        التسويق -36
 Marketing 

عمميةات ىو ووظائت التسةويث  عناصةر المةزيا التسةويقي  اليتناوح ىذا المقرر ىىمية التسويث لممستيمج  ىىدات 
التةةي تكشةةت عةةد رغبةةات العمةة   وتطةةور المنتجةةات ىو الخةةدمات التةةي تشةةبل رغبةةة المسةةتيمج وتحقةةث  األنشةةطة

 كيفية تقديخ قيمة عالية ليخ. و  لممؤسسية ىرباح خ ح  ترة زمنية مناسبة  و يخ توجيات العم   
 

  HEC 411      التشكيل عمى المانيكان -37
Modeling On Mannequin 
عةةداد الباترونةةات المجسةةمة لمم بةةس اإلنتةةاج تصةةميمات متميةةزة لمباترونةةات الورقيةةة  يتنةةاوح ىةةذا المقةةرر تصةةميخ واع

لعمةةح طةةراز ممبسةةي معةةيد  مةةد خةة ح الدراسةةة  ةةد التعامةةح مةةل القمةةاش وتطويعةةو عمةةى المانيكةةاد  ويجيةةد الطالةةا
 رقي لمباترود.عمى المانيكاد  ي تطوير النموذج الو  ستفادة مد التشكيحوكيفية اال

 

  HEC 412       تغذية فئات حساسة -38
Nutrition of Special Categories 

تةةؤةر عمييةةا لةةبعض الفئةةات  العوامةةح التةةيو  يتنةةاوح ىةةذا المقةةرر دراسةةة التغيةةرات الفسةةيولوجية واالحتياجةةات الغذائيةةة
دراسةةةةة تطبيقيةةةةة عمةةةةى تقةةةةدير المرنةةةةل واألطفةةةةاح والمةةةةراىقيد والمسةةةةنيد. ويتنةةةةمد المقةةةةرر و  كالحامةةةةحالحساسةةةةة 

 وجبات متوازنة و ث احتياجات كح  ئة منيخ.  االحتياجات الغذائية وتصميخ
  HEC 407        مشروع التخرج -39

 Graduation Project 
ييدت المقرر ملى تدريا الط ا عمى مجرا  البحةوث العمميةة باسةتخداخ المةنيا واألسةاليا الصةحيحة  ةي معةداد 

العممية  وجعح الطالةا يقةوخ بتنفيةذ مشةروع ميةداني يفيةد الكميةة والمجتمةل باسةتخداخ كةح مكتسةبات دراسةة البحوث 
 المقررات النظرية والتطبيقية التي درسيا الطالا  ي مجاح التخصص.
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 ختياريةالمقررات اال
 

   HEC 01E        إدارة مؤسسات -1
Institutions Management 

المقرر دراسة التخطيط االستراتيجي وىىميتو وكيفية مساىمتو  ي التقميح مد المشك ت المحتممةة  ةي يتناوح ىذا 
اإلدارة  و د مدارة األزمات  ي المؤسسات  ودور التخطيط اإلستراتيجي  ي تو ير المعمومات التي تفيد  ي اتخاذ 

 مدارة األزمات قبح حدوةيا.سياسات و  القرارات وحح المشك ت  كذلج يدرس الطالا براما ونظخ
 

 HEC 02E      متابعة الجودةو  إدارة اإلنتاج -2
Production Management and Quality Control 
دارة اإلنتاج  مل دراسة التقنيات وىساليا األدا  المستخدمة  ي مدارة اإلنتاج ومتابعةة  يتناوح ىذا المقرر الجودة واع

مةةةةل توصةةةةيت وظيفةةةةة اإلشةةةةرات عمةةةةى خطةةةةوط اإلنتةةةةاج   المسةةةةتخدمة  ةةةةي ذلةةةةجكةةةةذلج اآلليةةةةات واألدوات   الجةةةةودة
كةةذلج التعةةرت   وتوصةةيت ميةةارات مدارة األ ةةراد  وعةةرض مراحةةح اإلنتةةاج مةةل التعةةرت عمةةى طةةرث تحفيةةز اإلنتةةاج

 التعرت عمى مبادا اإلدارة الوسطى.  و عيوا اإلنتاجو  عمى طرث معالجة مشك ت ىعطاح الماكينات
 
  HEC 03E        نكتجميل مس -3

 Indoor Decorations 
والميةارات واالتجاىةات المتعمقةة تجميةح المسةكد  ووسةائح تجميةح المنةاطث المختمفةة  يتنةاوح ىةذا المقةرر المعةارت

 ودور كح منيا. بالمسكد
 

  HEC 04E        رعاية المسنين-4
 Eldery Caring 

المتعمقةةةةة بالمسةةةةنيد  وطةةةةرث الرعايةةةةة المقدمةةةةة ليةةةةخ سةةةةوا  يتنةةةةاوح ىةةةةذا المقةةةةرر المعةةةةارت والميةةةةارات واالتجاىةةةةات 
 ية والصحية والغذائية  كذلج األمراض الشائعة لدى المسنيد.اإلقتصادالنفسية    االجتماعية

 

  HEC 05E       إدارة األزمات األسرية -5
Family Crisis Management 

مدارة األزمات األسرية  ومراحميا وىسبابيا وكيفية التغمةا والميارات المتعمقة بأساليا يتناوح ىذا المقرر المعارت 
 عمييا.
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   HEC 06E        عمم النسيج -6
 Weaving Science 

كةذلج تصةنيل الخيةوط مةد األليةات  وطةرث تركيةا  يتناوح المقرر بنية  وىدا  الخامات النسيجية و حص األليات
 زيائيةةيخواصةيا الفو  الصةبغات وكيميةا  األليةاتو  التجييةزالصناعة النسةيا. ويتنةمد ىينةا معر ةة مةواد  الخيوط

 المواد الكيميائية المستخدمة  ي تحسيد الخصائص الجمالية والوظيفية للقمشة. الكيميائية وو 
 
 

  HEC 07E       رسم النماذجو  تصميم -7
Patterns Design & Drawing 

األقمشةةة وكيفيةةة ىخةةذ المقاسةةات كةةذلج جةةدوح القياسةةات يتنةةاوح ىةةذا المقةةرر دراسةةة جةةداوح القياسةةات ومواصةةفات 
جدوح القياسات للطفاح كما يحتوي عمى مواصفات األقمشةة ألنةواع الم بةس ويتةدرا الطالةا والرجاح  لمسيدات

 .بطرقو المختمفة عمى رسخ الباترود
 

 HEC 08E    تنفيذ الباترونات الصناعيةو  مبادئ تصميم -8
Design and Implementation of Industrial Patterns Principles 

طةرث تةدريا المقاسةات  كةذلج و  ىنواعياو  الباترونات ومميزات النماذج المسطحة ىذا المقرر دراسة مدارسيتناوح 
 .تعشيث الباترودو  البرمجيات الحديةة  ي تدريا

 

  HEC 09E       تجييز المنسوجات -9
 Textile Finishing 

والخيوط قبح مجرا  عممية النسيا والتجييزات التي تجري عمةى األقمشةة  تجييز األليات يتناوح ىذا المقرر دراسة
لكيميائيةة والميكانيكيةة االنتيا  مد عممية النسيا مذا كةاد القمةاش ل سةتخداخ النيةائي ةةخ التجييةزات النيائيةة ا بعد

 .القماش ليناسا وظيفة معينة دود غيرىا عمىى التي تجر 
 

  HEC 10E       عروض األزياء - 10
 Fashion Shows 

يتنةةاوح ىةةذا المقةةرر دراسةةة مفيةةوخ تصةةميخ األزيةةا  والمونةةة ودوا ةةل اقتنةةا  المونةةة  تةةاريخ عةةروض األزيةةا  عبةةر 
ىبرز خطوط المونة الخاصة و  العالمييدو  ومصممي وعارني األزيا  القدامى والمعاصريد  المحمييد العصور 
عارنةي و  دراسةة مكونةات عةروض األزيةا  مةد منةا ة وديكةور  وم بةس عروض األزيا  ليخ  كذلج بيخ  وىبرز

 .ىزيا  متكامح مد تنفيذ الطالبات ..مل التطبيث العممي بإقامة عرض.موسيقی وغيرىا األزيا  ودعوات
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 HEC 11E       تسويق المالبس -11
  ClothingMarketing       

عناصةر المفيةوخ  والمعمومات ال زمة لذلج  كذلج يتناوح ىذا المقرر كيفية اتخاذ القرارات التسويقية
عمةةى تحديةةد مشةةاكح تسةةويث الم بةةس الجةةاىزة حتةةى يةةتمكد  الطالةةاكةةذلج يتةةدرا التسةةويقي لمم بةةس 

 وعالميا. مد تسويث المنتجات الممبسية محميا
 

   HEC 12E        تاريخ األزياء -12
Fashion History 

 المقارنة بينيا مد حيث محتواىا وعناصةرىاو  للزيا  خ ح العصور التاريخيةيتناوح ىذا المقرر الطرز المتنوعة 
ج دراسةة القةيخ الفنيةةة القةرد العشةريد( كةذل -القبطةي عصةر النينةة  ةةي ىوروبةا  -االسة مي  -المصةري القةديخ )

 . نياتحميميا و  للزيا   ي العصور المختمفة حتى يتمكد الطالا مد نقد تصميمات األزيا والجمالية 
 

  HEC 13E       التذوق الممبسي -13
 Clothes Appreciation 

 والمكمةة ت المناسةبة ليةةا مةةد خةة ح رؤيةة تاريخيةةة ومعاصةةرة لمم بةةس اختيةةار الم بةةسىسةس ىةةذا المقةةرر  يتنةاوح
لمم بةةةةةةةةةةس العامةةةةةةةةةةة  واختيارىا  كذلج يتعرت الطالا عمى الوظائت الجمالية والتشكيمية المرتبطة بالم بس والقيخ

 .التذوث الجمالي  ي اختيار الم بس وكيفية ممارسة
 

 HEC 14E    المنزلي اإلقتصادالبرمجيات في مجال  -14
Software in Home Economics Field 

المنزلي مةح براما معالجة الصور لنبط  اإلقتصادالتكنولوجية الحديةة  ي مجاح  ىذا المقرر االتجاىاتيتناوح 
البةراما التعميميةة و  تعشيقياو  كذلج البراما  ي مجاح تصميخ الباتروناتو  المانيكانات والتصميمات الزخر ية  رسخ

 ي مجاح التخصص وماليا مد تأةير كبير  حيث ىد ىذا المجاح يعكس بشكح كبير التغيرات  ي المجتمل  كما 
اتو المختمفةة  وىحةدث االتجاىةات  ةي المنزلةي بتخصصة اإلقتصةادتطويةل البةراما  ةي مجةاح  يةدرس الطالةا كيفيةة

دراسةةةية  والبحةةةوث واألنشةةةطة عمةةةى الةةةدروس وتطبيقةةةات الكمبيةةةوتر  ةةةي الفصةةةوح ال شةةةرا  األجيةةةزة  وتعزيةةةز خطةةةط
 نترنت  ومعايير مناىا عموخ المستيمج.اال
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 HEC 15E     مشاكل التغذية في الدول النامية -15
Nutrition Problems in Developing Countries 
يتناوح ىذا المقرر دراسة الونل الغذائي والمشاكح المتعمقة بو  ي العالخ مل التركيز عمى الدوح النامية والتعرت 
عمى األمراض المختمفة الناتجة عد سو  التغذية ودور المؤسسةات الحكوميةة والدوليةة  ةي تخطةيط وتنفيةذ البةراما 

 ومناقشة قنايا الساعة.  بالسكاد الغذائية وموارد الغذا   ي العالخ وع قتيا
 

  HEC 16E       تغذية الجماعات -16
 Nutrition of Groups 

عةداد قةوائخ الطعةاخ  يتناوح ىذا المقرر تعريت ماىية تغذية الجماعات الكبيرة وكيفيةة تحديةد احتياجةاتيخ الغذائيةة واع
تناولةو  كمةا يتنةاوح المقةرر ىنظمةة  العناصر الغذائية ال زمة ليةخ بجانةا تحقيةث رغبةاتيخ  يمةا يشةتيود التي تو ر

واألجيةةزة والمعةةدات ال زمةةة والعمالةةة المطموبةةة لخدمةةة تغذيةةة الجماعةةات  كمةةا يشةةمح ىينةةا  المطةةابخ المسةةتخدمة
 الجماعات. عمى دراسة اقتصاديات تغذية

 

 HEC 17E      تكنولوجيا الوسائط المتعددة -17
 Multimedi Technology 

تكنولوجيةةةةا الوسةةةةائط المتعةةةةددة الرقميةةةةة وىنواعيةةةةا  ومكوناتيةةةةا  وعناصةةةةر الوسةةةةائط المتعةةةةددة  يتنةةةةاوح ىةةةةذا المقةةةةرر 
  إلنتاجيا  ومعايير تقويميا.ميمي ليا  والبرمجيات المستخدمة وخطوات منتاجيا  وعمميات ومعايير التصميخ التع

 

  HEC 18E      جتماعاتإدارة الوقت واال -18
Time and Meetings Management 

و ونةياعو  مةل دراسةة  اعميةة اسةتةمار الوقةت وىدوات وىسةاليا كىذا المقرر ىىمية الوقت وىسةباا اسةتي يتناوح 
كما يتعرت الطالا عمى كيفية تحديد مصادر نغوط العمح والقةدرة عمةى معالجتيةا مةد خة ح تزويةده  واستغ لو

سةةةتةمار الفعةةةاح لموقةةةت وطةةةرث منةةةاعفة مةةةح  ويطبةةةث الطالةةةا اسةةةتراتيجيات االنةةةغوط الع بوسةةةائح التغمةةةا عمةةةى
واألولويةةات  كةةذلج ممارسةةة اسةةتخداخ النمةةاذج العمميةةة  ةةي جدولةةة الوقةةت  الفائةةدة مةةد اسةةتغ لو  ةةي منجةةاز الميةةاخ

نجاز األعماح  كذلج يتمكد الطالا مد ميارات  متابعة نتائجيا.و  المجادو  ىنواعياو  االجتماعاتتنظيخ ىعماح  واع
 

 HEC 19E       القياس والتقويم -19
Measurement and Evaluation in Education 

 ةي التربيةةة ومسةةتوياتو مةل تونةةيح ىىةةخ  عمةةى ىىميةة القيةةاس وىنواعةو  والتعةةرت ىةةذا المقةرر مفيةةوخ القيةةاسيتنةاوح 
 التقويخ التربوي   ي التربية وتحديد مفيوخ التقويخ التربوي مل دراسة ىغراض التي تواجو عممية القياس الصعوبات
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عمةةةى ىنةةةواع االختبةةةارات  ومحاسةةةنيا وعيوبيةةةا وتطبيةةةث بعةةةض  ملةةةى التعةةةرت   كمةةةا ييةةةدتووظائفةةةو ىدا ةةةواىةةةخ ىو 
بةةيد نتةةائا بعةةض األ ةةراد مةةد خةة ح اسةةتخداخ بعةةض األسةةاليا اإلحصةةائية وىخيةةرا  األسةةاليا اإلحصةةائية والمقارنةةة

ذج االختبةةارات تحصةةيمية بكا ةةة التعةةرت عمةةى ىىةةخ التوجيةةات الحديةةةة  ةةي مجةةاح التقةةويخ التربةةوي  مةةل تصةةميخ نمةةا
 ىنواعيا بحيث تتوا ر  ييا شروط االختبار الجيد.

 

 HEC 20E   تكنولوجيا المعمومات واالتصال في التخصص -20
Information and Communication Technology in specialization 
يتناوح المقرر تعريت تكنولوجيا التعميخ والمفاىيخ المتصةمة بيةا  واإللمةاخ بمواقةل تكنولوجيةا االتصةاح مةد منظومةة 

والتعةةةرت عمةةةى مكونةةةات   االتصةةةاحتكنولوجيةةةا التعمةةةيخ  مةةةل تحديةةةد العوامةةةح التةةةي يةةةتخ مةةةد خ ليةةةا تطةةةور وسةةةائح 
تصاح االتصاح الرقمية وتوظيت وسائح االوجيا تصاح عد بعد وتكنولتكنولوجيا االتصاح عد بعد وتكنولوجيا اال

 الحديةة كذلج التعرت عمى تأةيرات تكنولوجيا االتصاح.
 

 HEC 21E     في التخصصقراءات بالمغة العربية  -21
Readings in Arabic in Specialization 

بقرا اتيا وتمخيصيا متبعة يتناوح ىذا المقرر مقاالت مستحدةو  ي مجاح التخصص بالمغة العربية  يقوخ الطالا 
 القواعد المغوية  ي ذلج.

 

  HCE 22E       الصحيو  التثقيف الغذائي -22
Health and Nutritional Education 
يتنةةةاوح ىةةةذا المقةةةرر دراسةةةة مفيةةةوخ التةقيةةةت الغةةةذائي واسةةةتخدامو لتعةةةديح ىو تغييةةةر السةةةموكيات التغذيةةةة الخاطئةةةة 

الفئةات المختمفةة مةد المجتمةل وتحديةد العةادات الغذائيةة المختمفةة وىسةموا  باستخداخ وسائح تةقيت متعةددة تناسةا
عمةةى الصةةحة والعوامةةح المةةؤةرة عمييةةا ودراسةةة مفيةةوخ الةقا ةةة الصةةحية وسةةبح  وىةارىةةا تصةةنيفيا مةةد حيةةث منشةةأىا

رث بةةةيد تحقيقيةةةا ودراسةةةة ىنةةةواع األمةةةراض المعديةةةة ومسةةةبباتيا وطةةةرث الوقايةةةة منيةةةا وع قةةةة التغذيةةةة بالمناعةةةة وتفةةة
 األمراض غير المعدية.و  األمراض المعدية

 

  HEC 23E      المعادن النادرة في الغذاء -23
Trace Minerals in Food 

السةةةةةةةةةةةمينيوخ  -الموليبدنيوخ  -الفمور  -ىذا المقرر بدراسة العناصر المعدنية النادرة  ي الغذا  )الكروخ  يختص
 االحتياجات الغذائية ونقصيا وزيادتيا. –رىا دامص -ىىميتيا  -اليود(  -الزنج  - الحديد –
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   HEC 24E       التسويق الغذائي -24
Food Marketing 

د واألبحةاث التسةويقية الغذائيةة والقةوى لمتسويث الغذائي اآلمما يراعي و  تعريت الطالا بوظائت التسويث الغذائي
 المؤةرة عمى االستي ج.

 

 HEC 25E         مدخل إلى التغذية والمناعة -25
Introduction to nutrition and immunity 
يتناوح المقرر ع قة التغذيةة والعناصةر الغذائيةة بالجيةاز المنةاعي وكفةا ة عممةو لممقاومةة نةد األمةراض وع قةة 

 نساد.المناعي بجسخ اإلتأةير التغذية عمى مكونات الجياز و  المكتسبةو  بالمناعة الطبيعية التغذية
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 إعداد معمم التربية الفنية برنامجتوصيف مقررات  :خامساً 
 

 المقررات اإلجبارية
 

  ART 101       (1التصميم ) -1
Design (1) 

 سةةتخداخ األحبةةار )األبةةيضتحويرىةةا لوحةةدات مجةةردة باو  وتحميميةةا ذا المقةةرر دراسةةة عناصةةر مةةد الطبيعةةةيتنةةاوح ىةة
 الخةةةط المسةةةاحة الم مةةةةس  عناصةةةر التصةةةميخ )النقطةةةة  ةةةي مةةةةرا  الموحةةةة الزخر يةةةة مةةةد خةةة ح تنةةةاوح سةةةود(األو 
 تصميمية تتسخ بالقيخ الجمالية. غيرىا..(  ي ع قاتو 
 

 ART 102       (1فنية )الشغال األ -2
Handicrafts (1) 

 ي ابتكار مشغولة  نيةة  مةل  لخاصة بخامة الورث وعجائنويتناوح ىذا المقرر االستفادة مد األساليا التشكيمية ا
 البنا  التصميمي ليا. محكاخ

 

  ART 103       التشريح في الفن -3
 Anatomy in Art 

يتنةةاوح المقةةرر دراسةةة تشةةريحية لمييكةةح العظمةةي لإلنسةةاد وىنةةواع العنةة ت ودراسةةات تشةةريحية لييئةةة العنةة ت 
 ىيئة الجسخ البشري الخارجية. وىةرىا عمي

 

  ART 104        (1الرسم ) -4
 Draw (1) 

  ىنواعةةةوو  التعريةةةت بمبادئةةةو  و ع قاتةةةو بالمجةةةاالت الفنيةةةة األخةةةرىو  ىةةةذا المقةةةرر المفةةةاىيخ األساسةةةية لمرسةةةخيتنةةةاوح 
تةةدريا الطةة ا و  دورىةةا  ةةي تحقيةةث القةةيخ الجماليةةة لمعمةةح الفنةةيو  دراسةةة ىسةةس التكةةويد الفنةةيو   ىدواتةةوو  خاماتةةوو 

خامةة مةد خة ح اسةتخداخ الظةح والنةور الفةرث بةيد طبيعةة كةح و  مد عناصر الطبيعةة الصةامتة عمى دراسة نماذج
 المتنوعة. بأق خ الرصاص
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 ART 105     تاريخ الفن في الحضارات القديمة -5
History of Ancient Civilization Art 

الحنةارات القديمةة  ةي الشةرث األوسةط مةةح  يتناوح ىذا المقرر دراسة تاريخ الفد البدائي ورسوخ الكيوت وبعض
األسرات  ةي مصةر القديمةة  وحنةارات بة د مةا بةيد النيةريد وحنةارات الغةرا مةةح و  سراتما قبح األ حنارات

 الحنارة اإلغريقية.
 

  ART 106     نظرياتيا( –)تاريخيا  التربية الفنية -6
 Art Education (History – Theories) 

التربيةةة الفنيةةة وىىميةةة دراسةةتو والةةدور المجتمعةةي لمتربيةةة الفنيةةة المعاصةةرة   ييةةدت ىةةذا المقةةرر ملةةى: دراسةةة تةةاريخ
والتطةةور التةةاريخي لمتربيةةة الفنيةةة  ةةي العةةالخ  والتربيةةة الفنيةةة  ةةي العةةص الحةةديث بمصةةر  وىصةةوح التربيةةة الفنيةةة 

 نية.نية  وبنية التعميخ  ي التربية الففومصادرىا  ونظريات التربية الفنية  ورواد التربية ال
 

  ART 107        (2الرسم ) -7
 Draw (2) 

يتنةةةةاوح ىةةةةذا المقةةةةرر تطبيقةةةةات مختمفةةةةة بةةةةالقمخ الرصةةةةاص ىو الفحةةةةخ لمعناصةةةةر البيئيةةةةة المتنوعةةةةة الصةةةةامتة والحيةةةةة 
الجماليةةة مةةد خةة ح و  نتةةاج ىعمةةاح  نيةةة يتحقةةث  ةةي بنائيةةا القةةيخ الفنيةةةتوظيفيةةا  ةةي مو  مرسةةخلباألسةةاليا المتنوعةةة 

 الخروج مد المرسخ ملى األماكد المفتوحة بقدر اإلمكاد.  و دائية المختمفةالوسائح األ
 

  ART 108        (1النسيج ) -8
         Weaving (1) 

بمشةةتقاتو  السةةادةيتنةةاوح ىةةذا المقةةرر التعريةةت بالنسةةيا والعوامةةح المةةؤةرة  ةةي التصةةميخ النسةةجي مةةل دراسةةة النسةةيا 
النسةجية الزخر يةة وتأةيراتيةا المونيةة  والتقنيةات واألسةالياالمحمة غيةر الممتةدة الجةوب د  وىسمواوالمبرد بمشتقاتو 

 والمممسية.
 

  ART 109        (1)النحت  -9
 Sculpture (1) 

 ةي ع قتةو  (منةطجل –واقت  -)جالس بأشكاح تجريدية معاصرة اآلدميةيتناوح ىذا المقرر دراسات للوناع 
 .وصا القالا البسيط وكذلج عمميو التشكيح والدعامة المعدنية  بخامة الطيد خربشخص  
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  ART110      الحاسب اآللي في الفن -10
 Computer in Art 

يتنةةاوح المقةةرر ممكانيةةة توظيةةت الطالةةا الميةةارات الحاسةةوا  ةةي المجةةاح الفنةةي  ودراسةةة بةةراما معالجةةة الصةةور 
  .ىا  ي مةرا  العمح الفنيالمتنوعة  ودور 

 

 ART111      رسوم األطفال والبالغين -11
Children and Adults Drawings 

الطالةا  مدراجيتناوح المقرر دراسة سيكولوجية رسوخ األطفاح وسيكولوجية رسوخ البالغيد ومدى اإل ادة منيةا  ةي 
 يقوخ بو األطفاح مد رسوخ وما يعبر عنو البالغيد. المعمخ لما

 

 ART 201        (2)النحت  -12
Sculpture (2) 

بخامةةة الطةةيد والكائنةةات الحيةةة وصةةياغتيا  ةةي تكوينةةات بالنحةةت البةةارز  اوح ىةةذا المقةةرر دراسةةات مةةد الطبيعةةةيتنةة
 األصح مد العمح عد طريث القالا الجبس. واستخراج نموذج طبث

 

 ART 202        (1المعادن ) -13
Metal (1) 

بالسةةمج ىو مبةةادا تشةةكيح المسةةطح  المعةةادد سةةوا  التشةةكيحالمبةةادا األساسةةية لتشةةكيح  يتنةةاوح ىةةذا المقةةرر بعةةض
وغيرىةةةا   والبةةةرخ والجةةةدح والتشةةةكيح البةةةارز والغةةةائرواألسةةةاليا المتنوعةةةة لمقطةةةل والقةةةص والحنةةةي والمةةةت  المعةةةدني

 .ىساليا الوصح والمحاخ والصقح والتشطيا لمسطح المعدني عمى باإلنا ة ملى التعرت
 

  ART 203       (2األشغال الفنية ) -14
Handicrafts (2) 
يتناوح ىذا المقرر األساليا التشكيمية واإلمكانات التوظيفية الخاصةة بةالجمود الطبيعيةة   ةي ابتكةار مشةغولة  نيةة 

حكةاخ البنةا  ت المسةتخدمة مةل مو جمالية  وتنمية قدرات وميارات الط ا لمتحكخ المتقد  ةي الخامةاى نفعية كانت
 التصميمي ليا.
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   ART 204        (1) التصوير -15
Painting (1) 

 تةزاد التكةويدىو دراسة لعناصر طبيعية مد خة ح التكوينات مد الطبيعة الصامتة  اً يتناوح المقرر عم  تصويري
 األلواد الباستيح.  النور باستخداخ خامةو  تباع قواعد الظحاع و 
 

 ART 205      تاريخ الفن المصري القديم -16
History of Ancient Egyptian Art 

بالدولةة القديمةة والوسةطى ىةذا المقةرر دراسةة تةاريخ الفةد المصةري القةديخ بدايةة مةد العصةر الطينةي مةرورا  يتنةاوح
 والنحت والتصوير والفنود التطبيقية. والحديةة حيث يتخ دراسة  نود العمارة

 

  ART 207        (2)التصميم  -17
Design (2) 

معر تيةةةا وكنتيةةةا مةةةد حيةةةث األلةةةواد األساسةةةية و  دراسةةةة النظريةةةة المونيةةةة مةةةد مقارنةةةات األلةةةواديتنةةةاوح ىةةةذا المقةةةرر 
المتوا قةةةةة وكةةةةذالج األلةةةةواد الزاىيةةةةة و  ودرجةةةةات ىطيا يةةةةا المتعةةةةددة والتميةةةةز بةةةةيد ىلةةةةواد المتنةةةةادة واأللةةةةواد الةانويةةةةة

خةة ح ترديةةد ىطيةةات الوحةةدات وكيفيةةة اسةةتخداميا  ةةي تصةةميخ الموحةةة الزخر يةةة مةةد  والمنةةيئة والسةةاخنة والبةةاردة
 بطريقة زخر ية.

 

  ART 208       (1) أشغال الخشب -18
 Wood Handicrafts (1) 

الطةةة ا بعةةةض الميةةةارات األساسةةةية المسةةةتخدمة  ةةةي معالجةةةة األسةةةطح الخشةةةبية وطةةةرث  مكسةةةاايتنةةةاوح المقةةةرر 
المعالجةات السةطحية البسةيطة المسةتخدمة  ىنةواع العممية السميمة  وذلج مةد خة ح دراسةة بعةض تشكيميا باألسس

  اإلنةةةا ةالحةةةرث  المةةةاركيتري  البةةةاركيتري  التطعةةيخ  حفةةةر الريميةةةت  الحةةةذت  )مةةةح  الخشةةةا ىشةةةغاح ةةي مجةةةاح 
ىنواع األخشاا والقشةرة المسةتخدمة سةوا  الطبيعيةة ىو الصةناعية  وكةذلج    كما يتناوح المقرر(التشطيا والدىاد

 الخشا. تخدمة  ي مجاح ىشغاحىنواع العدد اليدوية المس
 

  ART 209        (1) الخزف -19
 Porcelain (1) 

والتشةةةكيح   طةةةرث تشةةةكيح الخةةةزت اليدويةةةة ومنيةةةا التشةةةكيح بالنةةةغط والترقيةةةث  والتشةةةكيح بالحبةةةاح يتنةةةاوح المقةةةرر
كاسةةيد وتركيةةا البطانةةات الطينيةةة الممونةةة واسةةتخداخ األ  والمسةةطحات الطينيةةة والتشةةكيح باسةةتخداخ قالةةا بالشةةرائح
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بالفرشةةاة والتمةةويد بةةالطرث المتعةةددة كالتسةةييح والتةةرخيخ والطرطشةةة والرسةةخ بالفرشةةاة قبةةح الحريةةث  وطةةرث تطبيقيةةا
 المتنوعة المعالجة ىسطح األشكاح الخز ية. واستخداخ المممس  األوح

 

 ART 210      المنظور والرسم اليندسي -20
Perspective and Engineering Drawing 
يتناوح ىذا المقةرر األدوات المسةتخدمة  ةي الرسةخ اليندسةي واألسةس والعمميةات اليندسةية المسةتوية وكةذلج دراسةة 

 مساقط الجسخ  ي لوحة الرسخ اليندسي ودراسة مقارنة بيد المنظور ذو نقط اليروا المختمفة. توزيل
 

  ART 301        (2يج )النس -21
Weaving (2) 

ويقةةةوخ الطالةةةا بتوزيةةةل  األبعةةةاديتنةةةاوح ىةةةذا المقةةةرر عمةةةح تصةةةميمات يصةةةمح تنفيةةةذىا كمشةةةغوالت نسةةةجية متعةةةددة 
بمشةةةتقاتو والمبةةةرد  النسةةةيا السةةةادة)ةنةةةا  شةةةرح المقةةةرر مةةةةح التةةةي يةةةتخ شةةةرحيا والتةةةدريا عمييةةةا ى التقنيةةةات النسةةةجية
المشةةةغولة النسةةةجية ويؤكةةةد عمةةةى تعةةةدد ......( بمةةةا يةةةةري سةةةطح .السةةةوماج والشةةةبيكةوىسةةةموا بمشةةةتقاتو والةةةوبري 

 مستوياتيا.
 

   ART 302        (2)التصوير  -22
Painting (2) 

مختمفةة  ىسةاليااأللةواد الزيتيةة  ويبتكةر الطالةا  المونية مد خ ح التعامةح مةل خامةة يتناوح ىذا المقرر الميارات
 عدة تجارا مل دمجيا. العمح الفني  كما يمارس تكويد ىةنا 

 

  ART 303        (3)النحت  -23
 Sculpture (3) 

يتناوح المقرر األدوات والتقنيات المسةتخدمة  ةي تشةكيح العمةح النحتةي  كةذلج األسةس التبادليةة والتركيبيةة لمشةكح 
والتي تسيخ  ي تطوير األدا  لدما  ةد الخةزت بفةد النحةت  وتحقيةث التةداخح  ةي مةابيد تقنيةات الخةزت والنحةت 

 ساليا متنوعة  وتوظيت تقنيات النحت عمى السطوح الخز ية.مد ىجح خمث ى
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 ART 304     واإلسالميتاريخ الفن القبطي  -24
History of Coptic and Islamic art 

اإلسةة مي  ةةي الشةةرث األوسةةط وخاصةةة مصةةر ومميةةزات كةةح مرحمةةة  نيةةة القبطةةي و  الفةةد نشةةأةيتنةةاوح ىةةذا المقةةرر 
الفةد القبطةي  والتصةوير اإلسة مي مةل دراسةة مفصةمو لمختةارات مةد اإلسة ميوزخةارت الفةد  والعمارة اإلسة مية

 . ي مصر اإلس ميةالعمارة و 
 

   ART 306        (1الطباعة ) -25
 Printing (1) 
الصةةةناعية وكيفيةةةة و  يتنةةةاوح ىةةةذا المقةةةرر بعةةةض التقنيةةةات الطباعيةةةة مةةةةح الطباعةةةة بالبصةةةمات المتنوعةةةة الطبيعيةةةة

مكاناتيةةا   تصةةميمات طباعيةةة متعةةددة  ةةي توظيفيةةا باإلنةةا ة ملةةى الطباعةةة بمناعةةة الشةةمل المنصةةير )الباتيةةج( واع
 بالعقد والربط وتنفيذ ىعماح جمالية ونفعية بو. المختمفة  وكذلج الطباعة

 

 ART 307       (3)األشغال الفنية  -26
Handicrafts (3) 

 ةي ابتكةار مشةةغولة   واإلمكانةات التوظيفيةة الخاصةة بفةةد الخياميةة يتنةاوح المقةرر اإل ةادة مةد األسةةاليا التشةكيمية
وتنميةة قةدرات وميةارات الطة ا لمةتحكخ المةتقد  ةي الخامةات المسةتخدمة واألسةاليا   كانت ىو جمالية  نية نفعية

 .حكاخ البنا  التصميمي لياشكيح األقمشة مل مالتشكيمية الخاصة بت
 

 ART 308        (3)تصميم ال -27
Design (3( 
يتناوح المقرر دراسة عناصر مد الحرت العربي بأشكالو اليندسية والعنوية واالسةتعانة بيةا  ةي منشةا  تكوينةات 

 .لموحة الزخر ية
 

 ART 309     تاريخ الفن في عصر النيضة -28
Renaissance Art History 

ألشةةير  وىمةمةةةيتنةةاوح ىةةذا المقةةرر دراسةةة  نةةود عصةةر النينةةة والبةةاروج والركوكةةو والسةةمات المميةةزة لكةةح عصةةر 
 عصر مد العصور لموقوت عمى القيخ الجمالية والفنية ألعماليخ. الفنانيد بكح
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 ART 401       (2أشغال الخشب ) -29
Wood Handicrafts (2) 

األسةاليا التقنيةة  تشةكي ت خشةبية مجسةمة ة ةيةة األبعةاد وذلةج باسةتخداخ مختمةتيفيةة بنةا  كيتناوح ىذا المقرر 
 . ي معالجة األسطح الخشبية وطرث تشكيميا المستخدمة

 

  ART 402        (2) الطباعة -30
 Printing (2) 

متنوعةةة  يتنةةاوح ىةةذا المقةةرر طةةرث طباعيةةة متعةةددة االستنسةةح والشاشةةة الحريريةةة وتطبيقاتيةةا مةةد خةة ح تصةةميمات
 ومبتكرة.

 

 ART 403         (2) الخزف -31
 Porcelain (2) 

واسةةتخداخ الطةة  ات  المتعةةددةطةةرث التشةةكيح  خز يةةة كبيةةرة ومتنوعةةة تجمةةل بةةيد يتنةةاوح ىةةذا المقةةرر منتةةاج ىعمةةاح
 وطرث الحرث. الزجاجية

 

 ART 404      تاريخ فنون العصر الحديث وما بعد الحداثة -32
Modern and Postmodern Art History 
يتنةةاوح ىةةذا المقةةرر مةةدارس الفةةد الحةةديث بدايةةة مةةد المدرسةةة الك سةةيكية  ةةي القةةرد الةةةامد عشةةر المةةي دي مةةرورا 

 .الحداةةالمدارس واالتجاىات الفنية  ي العصر الحديث و نود ما بعد  بمختمت
 

 ART 407        (4)تصميم ال - 33
Design (4) 

ع نةات تتسةخ بةروح المعاصةرة يتناوح ىذا المقرر  مبادا وىسس التصميخ اإلنشائية والجمالية  ي عمةح شةعارات واع
 معبرة عد اليوية الةقا ية.

 

 ART408        (2المعادن ) -34
Metal (2) 

األساليا التقنية سوا  المستخدمة لممعالجات السطحية لممعدد كالترميح والحفر والنقش  ىذا المقرر بعض يتناوح
 .والمينا وغيرىا واألكسدةالمعالجات المونية لممعدد كالنيممو  ىوغيرىا و  واإلنا ة والتكفيت
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 ART 409        (4)النحت  -35
Sculpture (4) 

المتوا قةة مةل األ كةار و  المتنوعةة بالخامةات حةرة مجسةمة وتشةكي ت رر التجريا والتنفيةذ لتكوينةاتيتناوح ىذا المق
 المونوعة.

 

 ART 410       ومعارضمتاحف  -36
 Museums and Galleries 
وقواعةةةد العةةةرض المتحفةةةي ونمةةةاذج  وىسةةةسيتنةةةاوح ىةةةذا المقةةةرر نشةةةأة المتةةةاحت وتطورىةةةا عبةةةر العصةةةور المختمفةةةة 

 ةةي العةةالخ والشةةرث األوسةةط ودورىةةا التربةةوي ومعةةارض الفةةد التشةةكيمي وتصةةنيفيا وكيفيةةة تنسةةيث  المتةةاحت ألشةةير
 .وتربوياً ودورىا ةقا يا  المعرض

 

 ART 411        (3) التصوير -37
Painting (3) 

ويةةتقد الطالةةا تقنيةةات وىسةةاليا متنوعةةة  ت التصةةويرية التقميديةةة والمسةةتحدةةيتنةةاوح ىةةذا المقةةرر تكنولوجيةةا الخامةةا
 .مستويات داخح الموحة التصويرية لتحقيث

 

  ART 406        مشروع التخرج -38
 Graduation Project 

المقرر ملى تدريا الط ا عمى مجرا  البحةوث العمميةة باسةتخداخ المةنيا واألسةاليا الصةحيحة  ةي معةداد ييدت 
البحوث العممية  وجعح الطالةا يقةوخ بتنفيةذ مشةروع ميةداني يفيةد الكميةة والمجتمةل باسةتخداخ كةح مكتسةبات دراسةة 

 المقررات النظرية والتطبيقية التي درسيا الطالا  ي مجاح التخصص.
 

 ختياريةلمقررات االا
 
  ART 01E        التدريس ئمباد -1

 Teaching Principles 
الصةةةفية  اإلدارةميةةةارات و  وىسسةةو والمواقةةةت التعميميةةةة وىنواعيةةا يتناوح المقرر معمومات وميارات متعمقة بالتدريس

 الطالا ميارات التخطيط والتنفيذ والتقويخ لممواقت التعميمية. إلكسااالصفي  والتفاعح
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 ART 02E      تكنولوجيا النحت المجسم -2
Figurative Sculpture Technology 

 ىةةةذا المقةةةرر استنسةةةاخ األعمةةةاح النحتيةةةة مةةةد خةةة ح عمةةةح القوالةةةا النحتيةةةة المختمفةةةة كالقوالةةةا الجصةةةية يتنةةةاوح
 الحجةةةر الصةةةناعي   و األيبوكسةةيو  الغيةةةر دائمةةة ملةةةى خامةةات دائمةةةة كةةالبولي اسةةةترالمطاطيةةة وتحويةةةح الخامةةات و 
 استخداخ الخامات والممونات المتنوعة لتشطيا العمح  ي صورتو النيائية.و 
 

   ART 03E        الرسم السريع -3
Quick sketch 

النسةا الصةحيحة بةيد و  الرصةاصدراسات للوناع المختمفة لمجسد البشري بةالقمخ و  يتناوح ىذا المقرر تطبيقات
 .تطبيقا لمقرر التشريح  ي الفد ىجزا ه

 

  ART 04E       تكنولوجيا الطباعة -4
 Printing Technology 

مةل  transfer printingالحةراري  باالنتقةاحتنفيذ ىعماح طباعية بطةرث متنوعةة كالطباعةة و  يتناوح المقرر دراسة
الطباعة بماكينة و  sublimation printingطريقة التسامي و  ىذه الطريقةتركيا األحبار المستخدمة  ي و  دراسة
 بالمونوتيةةاطباعيةةة غيةةر تقميديةةة مةةةح الطباعةةة  ىسةةالياىو الميةةزر  كةةذلج دراسةةة  Ink Jet printingالنفةةث 

Monotype Printing. 
 

 ART 05E       معالجة األسطح الخزفية -5
 Ceramic Surface Processing 

نةا ة و  تفريةغو  كشةطو  المقرر طرث متنوعة لمعالجة ىسطح األشةكاح الخز يةة قبةح الحريةث األوح مةد حةزيتناوح  اع
التسةةييح  و  طةةرث متعةةددة االسةةتخداخ المةةود سةةوا  بالرسةةخ المباشةةر ىو التةةرخيخ ىو الطرطشةةةو  بةةارز وغةةائر  ونحةةت

 طرث تطبيقيا. و  الم مس المتنوعة وىينا استخداخ
 

 ART 06E       أشغال الحمي الخشبية -6
Wooden Jewelry 

كةةذا رقةةائث قشةةرة األخشةةاا الطبيعيةةة سةةوا  و  يتنةةاوح المقةةرر اإل ةةادة مةةد ىنةةواع األخشةةاا الطبيعيةةة ىو المصةةنعة 
خ اسةتخداميا  ةي تنفيةذ ذلج تمييدا إلنتاج كتح خشبية  ةو  ترغيمياو  طريقة كبسياو  الطبيعية ىو المصبوغة بألوانيا

كسسوارات  خشبية متعددة األغراض. مشغوالت حمي واع
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 ART 07E       المعدنية تصميم الحمي -7
Metal Jewelry Design 

 ىكانةةةةتسةةةةوا  واإلكسسةةةةواراتيتنةةةةاوح ىةةةةذا المقةةةةرر كيفيةةةةة ونةةةةل التصةةةةميخ المناسةةةةا لكةةةةح نةةةةوع مةةةةد ىنةةةةواع الحمةةةةي 
كسسةةوارات (...-الةةداليات  -قةة دات )الصةةدر  مكسسةةوارات  مكسسةةوارات....( كةةذلج .-خةةواتخ  -اليةةد )سةةورات  واع

كسسةةةةةةوارات....(  -تةةةةةةوج  -تيجةةةةةةاد )الشةةةةةةعر  مكسسةةةةةةوارات...( . -اإلذد )ىقةةةةةةراط  خةةةةةةواتخ  -خمخةةةةةةاح )القةةةةةةدخ  واع
عمةخ  معةدني و ةي نةو  مبةادي ال ألسس السميمة لمقومات صياغة الحمةي  وذلج  ي نو  مراعاة ا(ىصابل.....

 األروجومانكس الحديةة.
 

  ART 08E       خامات الفيوم البيئية -8
Fayoum Environmental Materials 

سةةوا   -سةةتفادة مةةد الخامةات الطبيعيةةة المتةةو رة بالبيئةة المحيطةةة  ةةي محا ظةة الفيةةوخ ىةةذا المقةةرر كيفيةة اال يتنةاوح
منتجةةةات النخيةةةح المختمفةةةة( ىو بحريةةةة )منتجةةةات بحيةةةرة قةةةارود( ىو حيوانيةةةة )جمةةةود مةةةد حيوانةةةات ) خامةةةات نباتيةةةة

 السجادو  خوص النخيح بحرتمبتكرة نفعية كانت ىو جمالية  حيث تتمتل المحا ظة  ىعماح  نيةمتنوعة(  إلنتاج 
 الخزت.و 
 

 ART 09E     المشروعات الصغيرة وتنمية المجتمع -9
Small projects and Community Development 

الصةةةغيرة و ةةةد التسةةةويث  يتنةةةاوح ىةةةذا المقةةةرر المشةةةروعات الصةةةغيرة  واليةةةدت منيةةةا  ودراسةةةة جةةةدوى المشةةةروعات 
البنا  المجتمل وتنميتو مد خ ح خمث  رص عمح تساىخ بدور ميجةابي  ةي حةح مشةكمة البطالةة   وكيت ىنيا نواة

كمةةةا يةةةدرس الطالةةةا ىىةةةخ المشةةةروعات اإلنتاجيةةةة التةةةي يمكةةةد ىد تسةةةاىخ  ةةةي نينةةةة المجتمةةةل  مةةةد خةةة ح ربةةةط 
 صة الممولة.لمجيات المختات المقترحة باإلمكانات المتاحة المشروع

 

 ART 10E      المعالجات الرقمية لمصورة -10
Digital Image Processors 

ىةةذا المقةةرر كيفيةةة المعالجةةات الرقميةةة لمصةةورة الفنيةةة  وكيفيةةة اإل ةةادة مةةد تمةةج اإلمكانيةةات  ةةي دعةةخ العمةةح  يتنةةاوح
 وتطويره. الفني
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  ART 11E        إعادة التدوير -11
 Recycling 

 ىوالمعةدد  ىويتناوح المقرر االسةتفادة مةد الخامةات المسةتيمكة المتةو رة  ةي البيئةة المحيطةة سةوا  مةد الب سةتيج 
نا ة وخ  و الورث حكةاخ البنةا  التصةميخ المكم ت الجماليةة ال زمةة  مةل م  ي ابتكار مشغولة  نية مستحدةة  واع
 ليا.

 

 ART 12E     بعاد(ثالثية األ)الفنون الرقمية  -12
 Digital Arts (3D) 

 لمجاالت الفنية المجسةمة مةةح النحةت  وكيفية اإل ادة منيا  ي ا(األبعادة ةية )يتناوح ىذا المقرر الفنود الرقمية 
 .... وغيرىا.النجارة وىشغاح والخزت

 

  ART 13E     التكنولوجيا والوسائط المتعددة -13
Multimedia Technology 

ىنةواع الوسةائط التكنولوجيةة المتعةددة  وكيفيةة توظيفيةا بمةا يةدعخ المجةاالت الفنيةة ويسةاعد  ةي يتناوح ىةذا المقةرر 
 .تطويرىا

 

 ART 14E         نسيج مجسم -14
 Figurative Weaving 

يتناوح ىذا المقرر تصةميخ وتنفيةذ منتجةات نسةجية مجسةمة )ة ةيةة األبعةاد(  وتةدريا الطة ا عمةي كيفيةة تسةدية 
النسةةجي سةةوا  مشةةعاعي ىو  ةةي اتجاىةةات مختمفةةة  وتنفيةةذ التقنيةةات والتراكيةةا النسةةجية المناسةةبة  كةةذلج المجسةةخ 

 التوليت بخامات ىخرى غير نسجية  وذلج  ي معالجات إلةرا  السطح النسجي.
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 تكنولوجيا التعميم أخصائي برنامج إعداد: توصيف مقررات سادساً 
 

 المقررات اإلجبارية
 

  TEC 101      تكنولوجيا التعميممدخل إلى  -1
Introduction to Education Technology 

تكنولوجيا التعميخ  ومكونات مجاح تكنولوجيا التعميخ  والتعريت الحديث لتكنولوجيةا التعمةيخ   يتناوح المقرر تعريت
صةةيا ومةةةدخح ئوخصا المميةةزة لطبيعةةةة تكنولوجيةةا التعمةةيخ  والمنظومةةة وتعريفيةةةا ومكوناتيةةا الخصةةائص  ومكوناتةةو

الةةةتعمخ المختمفةةةة  والجةةةودة الشةةةاممة وكيفيةةةة تقيةةةيخ المؤسسةةةات المختمفةةةة  ةةةي نةةةو  معةةةايير  المنظومةةةات  ومصةةةادر
 الجودة.

 

  TEC 102       مقدمة في الحاسب اآللي -2
Introduction to Computer 

 ومكوناتو المادية وغير المادية وىىميتو  ي العممية التعميمة  ومقدمة لبعض اآللييتناوح المقرر تعريت الحاسا 
 .اآلليالمتعمقة بالحاسا  واألساسيات البراما

 

 TEC 103       مراكز مصادر التعمم -3
 Learning Resource Centers 
مراكةةةز مصةةةادر الةةةتعمخ  ةةةي المةةةدارس  ىخصةةةائييتنةةةاوح المقةةةرر تعريةةةت مراكةةةز مصةةةادر الةةةتعمخ ومكوناتيةةةا ودور 

 مركز مصادر تعمخ واستخدامو  وكيفية مدارتو. معدادوميامو  وكيفية 
 

 TEC 104      في التخصص بحوث الفعل -4
Action Research in Specialization 

الفعةح بحوث الفعةح بشةكح جةوىري بالبحةث لتحسةيد نوعيةة الممارسةات  حيةث ىد ىةدت بحةث يتناوح ىذا المقرر 
  ةوىو بحث مفتوح ب  نياية وال يبدى بفرنيات ةابت  ىو تعديح الممارسات التي ىي بذاتيا مونوع البحث نفسو

 .ولكنو يبدى بفكرة يتخ تطويرىا طيمة الوقت
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  TEC 105          أساسيات التصوير الرقمي -5
     Fundamentals of Digital Photography 

التصةوير  ومفيةوخ ومميةزات االسةتخدامات التعميميةة لمصةور الرقميةة  وكةذلج  وىنةواعيتناوح المقرر مفيوخ وتاريخ 
المرتبطةة بيةا وصةيغ حفةظ  األساسةيةلكاميرات الرقمية مةد حيةث ىجزائيةا وىنواعيةا المختمفةة والمصةطمحات  دراسة

اميرا وعيوبيا وكذلج المرشحات المختمفة  وكةح مةا األنواع المختمفة لمعدسات وتأةيرات عدسة الك الصور الرقمية 
 لتصوير  وىينا زوايا التصوير المختمفة وىحجاخ المقطات. يختص باإلنا ة  ي

 

 TEC 106       مصادر التعمم السمعية الرقمية -6
Digital Audio Learning Resources 

اإلذاعيةة والميكرو ونةات  واالسةتوديوىاتىنواعيةا يتناوح المقرر مفيوخ مصادر التعمخ السمعية الرقمية ونظرياتيةا و 
المركبةةة  والمةةداخح الدراميةةة  وكةةذلج  البرمجيةةة للشةةكاحوخصائصةةيا وىنةةواع البةةراما اإلذاعيةةة والوحةةدات البنائيةةة 

نتاجيةةاالطةة ا المعمومةةات والميةةارات لمتعامةةح مةةل المةةواد اإلذاعيةةة المسةةموعة  مكسةةاا رقميةةة وتوظيفيةةا لخدمةةة  واع
 العممية التعميمية.

 

 TEC 107    أساسيات شبكات الحاسب اآللي واإلنترنت -7
Fundamentals to Computer Networks and the Internet 

واالنترنةت  وتعريفيةا  ومكوناتيةا وىنواعيةا وكيفيةة توصةيميا   اآللةييتناوح ىةذا المقةرر ىساسةيات شةبكات الحاسةا 
 .لا عمى كيفية عممياوتدريا الطا

 

 TEC 201     التصوير الرقمي والثقافة البصرية -8
Digital Photography and Visual Culture 
يتناوح ىذا المقرر مفيوخ الةقا ة البصةرية ومجاالتيةا الة ةةة  وميةارات تكةويد الصةور الرقميةة  ةي نةو  مفةردات 

البصريات وتصنيفاتيا المختمفة  ودراسة سيكولوجية قرا ة البصريات البصرية؛ وكذلج ميارات قرا ة  وقواعد المغة
المفسةةرة لقةةرا ة و يةةخ البصةةريات  وىخيةةرا االعتبةةارات األساسةةية عنةةد اسةةتخداخ كةةاميرا التصةةوير  مةد حيةةث النظريةةات

 .الصور الرقمية الرقمية  ي نو  وميارات تكويد
 

   TEC 202        قواعد البيانات -9
Databases 
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ىةةذا المقةةرر المفةةاىيخ األساسةةية لقواعةةد البيانةةات واسةةتخداميا وىنواعيةةا  واد  وتصةةميخ الجةةداوح والنمةةاذج  يتنةةاوح
واالسةةتع خ والمةاكرو  والتعامةةح مةل عناصةةر الةتحكخ المختمفةةة  ةي قواعةةد البيانةات  وتأمينيةةا  وتطبيقاتيةةا  والتقةارير
 التعميمية.

 

 TEC 203      ةاإللكترونيإدارة الفصول  -10
Electronic Classroom Management 
يتناوح ىذا المقرر مفيوخ الفصوح اال ترانية  ىنواعيةا  مدارتيةا  ممكاناتيةا ومزايةا وسةمبيات الفصةوح اال ترانةية  

 والخطوات التي يجا متباعيا لنجاح التعميخ باستخداخ الفصوح اال ترانية.
 

  TEC204      الرسومات الرقمية الثابتة -11
Fixed Digital Graphic 

ىذا المقرر ىساسيات منتاج الرسومات الرقمية التعميمية الةابتة والمتحركة  مد حيث المفيوخ وىنواع وىسس  يتناوح
 ك  منيا  وبرمجياتيا وىنماطيا وىساليا توظيفيا  ي البراما التعميمية المختمفة. يخومعايير تقو  تصميخ

 

 TEC 205      ياإللكتروننظم إدارة التعميم  -12
E - Learning Management Systems 

 .LCMS  وكح ما يخص وىنظمة مدارة المحتوى التعميمي اإللكترونيالتعميخ  مدارةيتناوح ىذا المقرر ىنظمة 
 

  TEC 206      تطبيقات اليواتف النقالة -13
Mobile Applications 

تصةةةميميا ومعةةةايير تقةةةويخ كةةة  منيةةةا   المفيةةةوخ وىسةةةس النقالةةةة  مةةةد حيةةةث ىةةةذا المقةةةرر تطبيقةةةات اليواتةةةت يتنةةةاوح
 وىنماطيا وىساليا توظيفيا  ي التعميخ. وبرمجياتيا

 

  TEC 207      (1)لغات البرمجة المتطورة  -14
Programming languages  

 وح لغة برمجة لممبتدئيد.البرمجة  وىنواعيا ويدرس كمستوى ىيتناوح ىذا المقرر لغات 
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 TEC 301      (2)لغات البرمجة المتطورة  -15
Programming languages II 

(: لغةةةةة الجا ةةةةا )باإلنجميزيةةةةة: Cلغةةةةة سةةةةي )باإلنجميزيةةةةة ) :ىةةةةذا المقةةةةرر لغةةةةات البرمجةةةةة لممحتةةةةر يد  مةةةةةح يتنةةةةاوح
(Javaلغة :) ++ :باإلنجميزية( ++ السيC). 
 

 TEC 302     برامج الفيديو والتميفزيون التعميمي - 16
Educational Broadcast Television and Videography 
يتنةةةاوح ىةةةذا المقةةةرر بةةةراما الفيةةةديو والتمفزيةةةود التعميمةةةي ودورىةةةا التربةةةوي و نيةةةات التصةةةوير واإلنتةةةاج التمفزيةةةوني  

البنائيةة والتصميخ التعميمةي ليةا  وىسةس االتصةاح الجيةد  ةي كتابةة سةيناريو البةراما التمفزيونيةة بأنواعيةا والوحةدات 
بةةةراما  إلنتةةةاجوميةةةارات منتاجيةةةا ورقمنتيةةةا وعرنةةةيا ونقميةةةا  والمعةةةايير الفنيةةةة والتربويةةةة  ليةةةا  والمةةةداخح الدراميةةةة 

ىنةةةةواع كةةةةاميرات  البةةةةراما التميفزيونيةةةةة التعميميةةةةة  دراسةةةةة بعةةةةض سةةةةتوديوا الفيةةةةديو والتميفزيةةةةود التعميمةةةةي  مكونةةةةات
 كاميرا الفيديو. باستخداخالتصوير التميفزيوني  اكتساا ميارة التصوير 

 

   TEC 303        التعمم المدمج -17
Blended Learning 
يتناوح ىذا المقرر التعمخ المةدما  عناصةر ومكونةات الةتعمخ المةدما  بيئةات الةتعمخ المةدما  ع قةة الةتعمخ المةدما 

 المعر ة. ببنا 
 

    TEC 304       اآلليمشكالت الحاسب  -18
       Computer Problems 

 ت مادية ىو غير ماديةة  وكيفيةة معالجةة ك  وىنواعيا سوا  كانت مشاآلليىذا المقرر مشك ت الحاسا  يتناوح
لمفيةةوخ ذوي االحتياجةةات الخاصةةة وخصائصةةيخ  ودور تكنولوجيةةا التعمةةيخ  ةةي تعمةةيميخ   المشةةك ت وعةةرض ىةةذه

ويتفةث ىةةذا المقةرر مةل المعةةايير القوميةة األكاديميةةة التكنولوجيةا المسةةاندة  ةي مجةاح التربيةةة الخاصةة   وكةذلج دور
د لمةدما التعميمةي التغمةا بوجود خريا يتعامح بمينيةة مةل ذوي االحتياجةات الخاصةة القةابمي المرجعية والذي ييتخ

 عمييا. 
 

  TEC 306       اإللكترونيالتقويم  -19
Electronic Evaluation 

وىشكالو المتنوعة مةح التقويخ القبمي  اإللكتروني  ويتناوح مفيوخ نظخ التقويخ اإللكترونييتناوح ىذا المقرر التقويخ 
المتاحةةة ىو التةةي يمكةةد  اإللكترونةةيوىدوات التقةةويخ  اإللكترونةةيوالبنةةائي والتشخيصةةي والنيةةائي  وىسةةاليا التقةةويخ 



     –– 

-  129 - 

 

 الئحــة كليــة التربيــة النوعيـــة

 2021بنظام الساعات المعتمده 

نتةةاج توظيفيةةا  ومتغيةةرات بنةةا  وتصةةميخ ىدوات التقةةويخ والبةةراما المتاحةةة إلنتاجيةةا  كمةةا يتنةة اوح مراحةةح تصةةميخ واع
 نظاخ تقويخ متكامح.

 

  TEC 307       تكنولوجيا الويب - 20
 Web Technologies 

كةح  يتناوح ىذا المقرر الفرث بيد الويا واإلنترنت والع قة بينيما  وىجياح الويا الة ةةة حتةى اآلد  وخصةائص
المسةةةتوى التعميمةةةةي والتر ييةةةي والةقةةةةا ي  والخةةةدمات التةةةةي تقةةةدميا شةةةبكة اإلنترنةةةةت داخةةةح كةةةح جيةةةةح عمةةةى  جيةةةح 

 .جيح باإلنا ة ملى خدمات كح
 

   TEC 308        المكتبات الرقمية - 21
   Digital Libraries 

المكتبةةات الرقميةةة  ونشةةأة وتطةةور المكتبةةات الرقميةةة  ووظائفيةةا  يتنةةاوح المقةةرر التعةةرت عمةةي مفيةةوخ وخصةةائص 
ملةةى المكتبةةة الرقميةةة  والمتطمبةةات األساسةةية إلنشةةائيا والمعةةايير األساسةةية مةةد المكتبةةة التقميديةةة  وخطةةوات التحةةوح

ومعوقةةةةات التحةةةةوح لممكتبةةةةات الرقميةةةةة  ودراسةةةةة ىىةةةةخ النمةةةةاذج العربيةةةةة واألجنبيةةةةة  لممكتبةةةةات الرقميةةةةة  كةةةةذلج مزايةةةةا
 منيا. واالستفادةالتعامح مل المكتبات الرقمية  لمشروعات التحوح ملى المكتبات الرقمية  وطرث

 

   TEC 309       الجوالت االفتراضية - 22
Virtual Tours 

  وخطةةةوات منتاجيةةةةا ع قتيةةةا بالزيةةةارات الميدانيةةةة  مزاياىةةةةا  وىىميتيةةةايتنةةةاوح ىةةةذا المقةةةرر الجةةةةوالت اال ترانةةةية  
 ىنواعيا.

 

 TEC 401      ةاإللكترونيبيئات التعمم  -23
E - Learning Environments 

  وتعريةةت كةةح بيئةةة  وخصائصةةيا  ومزايةةا اسةةتخدماىا  وطةةرث اإللكترونةةييتنةةاوح ىةةذا المقةةرر ىنةةواع بيئةةات الةةتعمخ 
 .منتاجيا

 

 TEC 402     تكنولوجيا الوسائط المتعددة الرقمية -24
Digital Multimedia Technologies 

ومكوناتيةةةةا  وعناصةةةةر الوسةةةةائط المتعةةةةددة  ىةةةةذا المقةةةةرر تكنولوجيةةةةا الوسةةةةائط المتعةةةةددة الرقميةةةةة وىنواعيةةةةا   يتنةةةةاوح
 إلنتاجيا  ومعايير تقويميا.ميمي ليا  والبرمجيات المستخدمة وعمميات ومعايير التصميخ التع وخطوات منتاجيا 
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 TEC 403   قراءات بالمغة اإلنجميزية في مجال التخصص -25
Reading in English Language in Specialization: 

مقةاالت مسةةتحدةو  ةي مجةةاح التخصةص بالمغةة اإلنجميزيةةة  يقةوخ الطالةةا بقرا اتيةا وتمخيصةةيا  يتنةاوح ىةذا المقةةرر
  ي ذلج. المغوية متبعة القواعد

 

 TEC 406     اإللكترونيتطبيقات في التعمم  -26
Applications in E-Learning 

ومزاياىةا وخصائصةيا  واألجيةزة التعميميةة   وتطورىةا و مسةفتيا  اإللكترونييتناوح ىذا المقرر تطبيقات  ي التعمخ 
   وىمةمة عميو. اإللكترونييت تطبيقات التعمخ التعمخ  وتصميخ وتطوير وتوظ  ي بيئات

 

 TEC 407     تكنولوجيا التعميم لمطفولة المبكرة -27
Child Education Technology 

ريةةةاض األطفةةةاح والتعمةةةيخ االبتةةةدائي  البةةةراما يتنةةةاوح ىةةةذا المقةةةرر ع قةةةة تكنولوجيةةةا التعمةةةيخ بالطفةةةح  ةةةي مرحمةةةة 
التكنولوجيةةة ذات الصةةمة بالطفةةح وكةةذلج ايجابيةةات تكنولوجيةةا التعمةةيخ الطفةةح  وتكنولوجيةةا التعمةةيخ وحةةح المشةةك ت 

 السموكية لدى األطفاح.
 

  TEC 408       اإلحصاء التطبيقي -28
 Applied Statistics 

 ةة المسةتخدمة  ةي اإلحصةا  مةةح الةاإللكترونيةيتناوح ىذا المقرر اإلحصا  التطبيقي  وىنةواع اإلحصةا   والبةراما 
SPSS. 
  TEC 405        مشروع التخرج -29

 Graduation Project 
معةداد ييدت المقرر ملى تدريا الط ا عمى مجرا  البحةوث العمميةة باسةتخداخ المةنيا واألسةاليا الصةحيحة  ةي 

البحوث العممية  وجعح الطالةا يقةوخ بتنفيةذ مشةروع ميةداني يفيةد الكميةة والمجتمةل باسةتخداخ كةح مكتسةبات دراسةة 
 المقررات النظرية والتطبيقية التي درسيا الطالا  ي مجاح التخصص.
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 ختياريةالمقررات اال
 

 TEC 01E    االتجاىات الحديثة في تكنولوجيا التعميم -1
Innovations in Educational Technology 

ة وىةي ىحةد ىىةخ ىدوات اسةتراتيجيات الةتعمخ المعكةوس  اإللكترونيةيتناوح ىذا المقةرر مونةوع المنصةات التعميميةة 
ومزايةةةا الشةةةبكات  اإللكترونةةةيودراسةةةة الشةةةبكات التعميميةةةة االجتماعيةةةة التةةةي تجمةةةل بةةةيد مزايةةةا ىنظمةةةة مدارة الةةةتعمخ 

مية  كذلج دراسة الواقل اال تراني وىدواتو المختمفة مةح الواقل المعةزز  ودراسةة الةتعمخ المتنقةح االجتماعية التواص
المعتمد عمى اليواتت الذكية والموحية  ودراسة الويا المحيطي الذي يعنى بتوظيت األشيا  الحقيقية داخح البيئة 

 رناما تعميمي.ب منتاجاال ترانية  وىخيرا اختيار احد ىذه المستحدةات ليتخ بيا 
  TEC 02E       االفتراضيةالمتاحف  -2

 Virtual museums 
مكانياتيةا ووظائفيةا اإللكترونيةيتناوح ىذا المقرر مفيوخ المتةاحت  ة التعميميةة  وىنواعيةا وخصائصةيا ومميزاتيةا  واع

 وتقويميا.ومكوناتيا ومحتوياتيا  ومعايير تصميميا  والبرمجيات المستخدمة إلنتاجيا   التعميمية
 

  TEC 03E       ةاإللكترونيالجرائم  -3
    Cybercrime 

 طرث الجريمة ومعالجتيا.و  األسبااو  األىداتو  ةاإللكترونييتناوح المقرر ماىية الجرائخ 
 

 TEC 04E     تجاىات الحديثة في نظم التعميماال  -4
Recent Trends in Education Systems 

دارة التغييةر واإلدارة باألىةدات  ونمةاذج  االتجاىات المعاصرة  ي نظةخ التعمةيخيتناوح ىذا المقرر  كةإدارة الجةودة واع
ىذه االتجاىات  ي تطوير المؤسسات التربوية  وتأىيح  التربوية  ي بعض دوح العالخ  وذلج لتوظيت مد اإلدارة

 العمح  ي مؤسساتيخ التربوية.التربوية بأحدث االتجاىات التي تساعد عمى تطوير  الكوادر القيادية
 

 TEC 05E       التعميمي مقدمة في التصميم -5
Introduction to educational design 

ىذا المقرر مقدمة عد التصميخ والتطوير التعميمي  ومكونات عمميات تكنولوجيا التعميخ  ونظريات التعميخ  يتناوح
 المتعمقة بالتصميخ التعميمي. والتعمخ
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 TEC 06E       التعميمي تطبيقات في التصميم -6
Applications in Educational Design 
يتناوح ىذا المقرر تطبيقات التصميخ والتطوير التعميمي ونماذج التصميخ التعميمي المختمفة  مةةح نمةوذج: محمةد 

 لخ... ا.عطية خميس  عبد المطيت الجزار  محمد ابراىيخ الدسوقی 
 

 TEC 07E    الرقمية وتطبيقاتيا في التعميمالمواطنة  -7
Citizenship and Digital Culture 
يتنةةاوح ىةةذا المقةةرر تعريةةت المواطنةةة  وتعريةةت الةقا ةةة الرقميةةة  ومقومةةات اليويةةة الةقا يةةة للمةةة  وىىميةةة الةقا ةةة 

  ي العممية التعميمية. الرقمية ودورىا
 

 TEC 08E     تكنولوجيا التعميم الفردي والذاتي -8
Individual and Self-Directed Learning Technologies 

التعمةيخ الةذاتي وىسةس تكنولوجيا التعميخ الفردي والذاتي  وىسس التعميخ الفردي ومبادئو   ىذا المقرر تعريت يتناوح
 وكيفية توظيفو  ي العممية التعميمية. ومبادئو 

 

 TEC 09E      أمن البيانات والمعمومات -9
Data and Information Security 
يتنةةةاوح ىةةةذا المقةةةرر تعريةةةت ىمةةةد البيانةةةات والمعمومةةةات  وكيفيةةةة بنةةةا  وتنفيةةةذ نظةةةاخ ىمةةةاد لمبيانةةةات والمعمومةةةات  

 وىنواعيا ومكوناتيا.
 

 TEC 10E     كفايات أخصائي تكنولوجيا التعميم -10
Instructional Technology Specialist Career 

ماىيةةة تكنولوجيةةا التعمةةيخ  وماىيةةة ىخصةةائي تكنولوجيةةا التعمةةيخ  ومعةةايير ىخصةةائي تكنولوجيةةا يتنةةاوح ىةةذا المقةةرر 
التعمةيخ  ةةي العمميةةة التعميميةةة  وكيةةت ينمةةي ذاتةةو مينيةةة  ويبنةةي ع قةةات مينيةةة متنوعةةة مةةل اآلخةةريد  كمةةا يتنةةاوح 

ية وميةةةارات تكنولوجيةةةا كيفيةةةة التواصةةةح بفاعميةةةة مةةةل المحيطةةةيد بةةةو  ةةةي مجةةةاح العمةةةح مسةةةتخدميد قدراتةةةو الشخصةةة
 المعمومات واالتصاالت.

 

   TEC 11E    الخبيرة(و  النظم الخبيرة )نظم التعميم الذكية -11
 Expert Systems 

 النظخ الخبيرة ومكوناتيا ومميزاتيا وىنواعيا وعيوبيا وكيفية بنا  نظاخ خبير. يتناوح ىذا المقرر تعريت
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 TEC 12E     الدراما التعميمية ومسرحة المناىج -12
Educational Drama and Theatre 

 التةي تعتبةر مةد ىمتةل األلةواد األدبيةة التةي يميةح ملييةا المتعممةود بمختمةتو  يتناوح ىذا المقرر المناىا الممسرحة
ألنيةةا تبعةةث  ةةييخ النشةةاط والحركةةة والحيويةةة وتحبةةبيخ  ةةي المؤسسةةة التعميميةةة التةةي ينتمةةود ملييةةا سةةوا   ىنمةةاطيخ 
التعريت التطبيقي لمسرحية المناىا الدراسةية  وكيفيةة تنفيةذىا  قررالمعيد  كما يتناوح الم ىو الجامعة ىوالمدرسة 

 ي قالا مسرحي ىو درامةي بيةدت اكتسةاا الت ميةذ المعةارت والميةارات والمفةاىيخ والقةيخ واالتجاىةات  مةا يةؤدي 
 ومشوث. ملى تحقيث األىدات المنشودة بشكح مةير

 

 TEC 13E     ة التعميميةاإللكترونيتصميم المواقع  -13
Educational Website Design 

 مميزاتيا  ي المجاح التعميمي.و  مكوناتياو  ة التعميميةاإللكترونييتناوح ىذا المقرر ىسس تصميخ المواقل 
 

 TEC 14E      بيئات التعمم االفتراضية -14
Virtual Learning Environments 

 وىنواعيا وخصائصيا ومكوناتيا ونظخ مدارتيا ومميزاتيا وعيوبيا.  اال ترانيةىذا المقرر بيئات التعمخ  يتناوح
 

 TEC 15E    توظيف النمذجة والمحاكاة في التعميم -15
Implementation of Modeling and Simulation for Education 

نتيجةةة م حظةةة سةةموج اآلخةةريد  وىىميتيةةا  ةةي العمميةةة ىةةذا المقةةرر النمذجةةة  وىةةي عمميةةة تغيةةر السةةموج  يتنةةاوح
 .لبراما الخاصة بالنمذجة والمحاكاة وكيفية بنا  نظاخ محاكاةبيا  واومميزاتيا وعيو  التعميمية

 

 TEC 16E    عبر االنترنت إدارة المحتوى التعميمي -16
Content Management Systems 

  وتعريفةةةةةو وىنواعةةةةةو وكيفيةةةةةة تطبيقةةةةةو LCMSيتنةةةةةاوح ىةةةةةذا المقةةةةةرر نظةةةةةاخ مدارة المحتةةةةةوى التعميمةةةةةي عبةةةةةر الويةةةةةا 
 .واستخدامو
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 الرحالت العمميةو  توصيف مقررات الزيارات الميدانية :سادساً 
ىو تةةةنظخ الكميةةةة زيةةةارات ميدانيةةةة ورحةةة ت عمميةةةة لمطةةة ا داخةةةح ىو خةةةارج نطةةةاث جامعةةةة الفيةةةوخ  لزيةةةارة مصةةةانل 

كسةةابيخ مزيةةدا مةةد المعةةارت والميةةارات والخبةةرات والو  متةةاحت قةةيخ ىمةةاكد ىةريةةة لةةدعخ اإلعةةداد المينةةي لمطةة ا واع
عد الزيارة ويتخ التقييخ  اً وا ي نوعية  عمى ىد يقدخ الطالا تقريراً لتخصصات التربية الالمرتبطة بالممارسة المينية 
 لتقييخ األدا  الميني لمط ا. معمنة سمفاو  طبقا لمعايير محددة ووانحة

 


