
 وصف المساقات
 

 الوصف المخترص للمساق اسم المساق رقم المساق

بوي 0402521 بوي الموان واماابام  وسناب  ال     علم النفس التر يهدف المساااااااااااااااق  ع م دلم س الت علم النفس التر
اااااااااااا    ا وبيون   ور س االن  واتق لراساااااااااااااتا  و   بام   و  ا

 
فيا   وبيون  سوى  النمو انسسااااااااااااااام

ا أوساااااااااااااار الفلات الوم بخ المختلفخ وبخاصاااااااااااااخ المدرسااااااااااااايخ سنها  وب  ا 
 
س دلات النمو ف
ا والنفساااااااااااا والجتما ا والل وي   جوا ب النمو 

ر
ا واألخالف

 
وبتناول  المتودلة سن سثل الموتف

ا الوالقخ لون  النمو والتولم  وسفابيم و   بات التولم الموتفيخ والساااااااالو يخ  
ل
المساااااااااق ألقاااااااا

ا ال اادرات الو ليااخ 
 
ا سواقف التولم والتوليم  و اا لااع من ن المولمون  ف

 
و يفيااخ انفااالة سنهااا ف
ا الوالقخ لون  التولم وعواسل شااااااخراااااايخ أخت   سن سثل وأساااااااليب ستاعاة 

 
ذلع  كما ي    ف
 الدافويخ والتفكتن واتق منميتها  

ا عمليخ التوليم والتولم   م نيات التوليم 0402522
 
دس  ف اا أساااا ا وسع يهدف المسااااق  ع م دلم م نيات التوليم  ونرصا

ا 
 
ا ملويهااا م نيااات التوليم ف

ز عىل األلوار المختلفااخ الىر
ّ
 مط بت فواااليااخ التولم والتاادر س  وبت 

ا المسااااااااااااااااق لور المولم سن عيااا  اختياااار م نياااات التوليم ومراااااااااااااميمهاااا ومط بتبااا 
س
كماااا ل اااد

 واستخداسها ومطيي ها وم ييمها  فواليخ  

يهدف المسااااااق  ع مو بف الطالب المولم  المفابيم والن  بات األسااااااسااااايخ المتول خ ل لارة  اللارة الرفيخ 0402523
ا الرااااااف و 

ب بخ التوليميخ الىر مطييق سهارات ال    الالزسخ للتواسل سع سختلف ال قااااااالا التر
يتوتض لها الطل خ و/أو المولم لاخل ال تفخ الراااااافيخ  كما يهدف المساااااااق  ع مزوبد الطالب 
المولم   مهارات انرشااال ومط بت الوالقات  وسهارات التكيف سع واا واات الومل  وأشاا ال 

 .ل ال تفخ الرفيخ وخارجهاالن د المختلفخ لاخ

المنه  المدر ا  0402524
ا السارات

 
 والمنه  ف

ا ل وا عليها لنا  المنه   
يهدف المساااااااق  ع لراسااااااخ سفهوا المنه  المدر ا  واألسااااااس الىر

ا  كما وبناق  المساااااااااق عنان 
 
ا والنفسااااااااا والجتما ا والموتف

سن عي  األسااااااااا  الفلساااااااات 
وساالمها  واختيار الم تو  ومن يم   واختيار اتق التدر س المنه   سن عي  األبداف 

ز عىل من يمات 
ّ
ا الت  بم   كما يت  ل ات واألسشاااااااااااااطخ التوليميخ التولميخ  وأختن ال ديثخ والختر

المنه  المختلفخ  ثم يساااااتوتض  ور عمليات المنه  سن مراااااميم ومنفي  وم  بم ومط بت  
ا ي بط المسااااااااااااااق لون  كل سا مم مدر سااااااااااااا ل ا لولخ انسارات وأختن

 
  والمنه  المدر ا الموجول ف

 الو بيخ المت دة  

ا  يفيخ التواسل سع  موليم الفلات الخاصخ 0402525
 
ا ف
يهدف ب ا المساااااق  ع مو بف الطل خ عىل الاا يون  الن تي والتطييتر

الطل خ عىل اختالف ث افامهم وقدرامهم وأووااااااااااااااعهم الجتماعيخ والقترااااااااااااااللخ  كما لوتض 
خرااااااااااانو الطل خ ذوي الفلات الخاصااااااااااخ عىل اختالف قدرامهم و عاقامهم وب لات  المساااااااااااق

ا ملع 
 
التولم الخاصاااااااخ لهم  كما يتطتق  ع اتق لشاااااااخيو الطل خ عىل اختالفهم ومنوعهم ف

الي لات  عالوة عىل ذلع  يت ز المسااااااااااااااق عىل اتق التكييف الخاصاااااااااااااخ له   الفلات وموفتن 
 التوليميخ   أفقل ل لات التولم لتلييخ عاجامهم

بيخ 0402526  تن  عىل األصااااول الفلساااافيخ واألصااااول  أصول التر
بيخ عاسخ سع التر يهدف المساااااق  ع لراسااااخ أصااااول التر

بوي  وبوواااا   ا ستعلخ  عدال  التر
 
ا ألبميخ ملع األصااااول للمولم ف الجتماعيخ والث افيخ    تل

 تن  عىل األ ة والمدرسااااااااااخ سما 
بيخ سع التر ا عمليخ التر

 
المساااااااااااق لور ستسااااااااااسااااااااااات الماتمع ف

ا لساااهيل 
 
ا الفلسااافات يسااااعد ف

 
ا التوليم والتولم  و شاااتمل عىل سوواااوعات ستودلة ف

عمليىر
ب بخ المختلفخ   انوااافخ  ع م دلم الطييوخ انسسااا يخ وال يم و الخ وأبداف  والن  بات التر
بوي  ب بااااخ المختلفااااخ والفكت التر ا الفلسااااااااااااافااااات التر

 
بوي للمولم ف بيااااخ والمنه  والاااادور التر التر

ا عرص الوولمخ والمولوساميخ   انسالما  و  لع األلوار ا
 
 لمتادلة للمولم ف

بوي 0402527 بوي  وبتقاااامن المساااااق التو بف  سناب  ال    التر يهدف ب ا المساااااق  ع مو بف الطالب  مناب  ال    التر
بوي  وو انف   وخراااااااااانرااااااااا    ا ل وا عليها ال    التر

 المفابيم والم الت األسااااااااااسااااااااايخ الىر
بوي  ما فيها م دلد المشاااا لخ ال  ثيخ وصاااايا تها   وأبداف   وأخالقيام   وستاعل ال    التر

ب بااخ وسوااايتن مرااااااااااااا يفهااا  وبوتض لمرااااااااااااااالر 
وأساااااااااااااللتهااا  وفتوااااااااااااايااامهااا  وأ وان ال  وض التر

ات المختلفخ وأسااااااليب وااااا طها   بوي  وعنان سخطط   والمت تن
ا ال    التر

 
المولوسات ف

ب بخ وعينا مها وألوامها  و يفيخ  تا خ الت  بت كما ل دا المساااااااااااق  يفيخ مرااااااااااميم ال  وض التر
ا  
 ال  ى 
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اتق مدر س الل خ  0402528
 الو بيخ

يهدف ب ا المساااااااق لدراسااااااخ اييوخ الل خ الو بيخ سن عي  سفهوسها  وأبميتها  وو انفها  
ا مدر س 

 
ا يتم اسااتخداسها ف

وخرااانرااها  كما يتناول سهارات التخطيط والتنفي  والت  بم الىر
وبت ز المساااااااااااااااق عىل أساااااااااااااااليب مدر س ومنميخ المهارات الل  بخ و ا  سهارة الل خ الو بيخ  

ض مالتويتن الشااااااااااااافوية  وسهااارة ال تا ة  وسهااارة ال تااا ااخ مالتويتن 
س
الساااااااااااااتمااان  وسهااارة الت ااد

ا  الخط  انسال ة  سع ستاعاة القااااااااااااوا ط الل  بخ المتم طخ  المهارات الم  ورة ستمثل خ ال تامر
يشاااااااااتمل المسااااااااااق عىل اساااااااااتخداا التدر س المرااااااااا ت  شااااااااا ل سكثف  ال واعد الن  بخ  كما 

 وأسا ا  

بيخ  0402530 اتق مدر س التر
 السالسيخ

بيخ انساااااالسيخ وأبميتها وسراااااالربا واتانق مدر ساااااها   يهدف ب ا المسااااااق  ع التو بف  التر
بيخ انساااااالسيخ وأبميتها وخراااااانراااااها  والنتاجات التوليميخ  وبتقااااامن التو بف  مفابيم التر
بيخ انساااااااااااااالسيخ  وبتناول  بيخ انساااااااااااااالسيخ  والتخطيط لتدر س التر ا مدر س التر

 
ومطيي امها ف
بف  والو ياادة انساااااااااااااالسيااخ  والف اا  اتانق ماادر س ا اااااااااااا  ل تآن ال  بم  وال اادلاا  النيوي ال ا

ا مدر س 
 
ة الني بخ  واتانق التدر س ال ديثخ والتكنولوجيخ ومطيي امها ف انساااااااالما  والساااااااتن

ا لولخ انسارات 
 
بيخ انساااااااااااالسيخ ف بيخ انساااااااااااالسيخ  وبتقااااااااااامن التو بف  موايتن سناب  التر

التر
 بمها   الو بيخ المت دة وألوات م   

اتق مدر س  0402533
 الدراسات الجتماعيخ

يهدف المساااااااااااااااق  ع لراسااااااااااااااخ اييوخ الدراسااااااااااااااات الجتماعيخ سن عي  سفهوسها وأبدافها 
وأساااساااها وخراااانراااها  موالخ للتوتف عىل  يفيخ التواسل سع مدر ساااها سن عي  التخطيط 

ا شااااااااااااا لهاااا السااااااااااااالو ا  والوقوف عىل الطتانق وا
 
ألسااااااااااااااااالياااب وصااااااااااااا ل األباااداف التوليمياااخ ف

اميايااات المناااسااااااااااااا ااخ لتاادر س ساااالت الولوا الجتماااعيااخ المختلفااخ  وسنهااا علم  والساااااااااااااتر
با  سع التأكيد عىل ربط سوووعات الدراسات  بيخ الوانيخ و تن

التاربااااخ وعلم الا تافيا والتر
الجتماعيخ  ال ياة الموانة وسوطيامها  وعياة المتولمون  عىل وج  الخراااااااااااااو   وسن ثم 

ا الدراساااااااااااااات الجتماعيخ  عىل أن متم  التوتف عىل
 
أسساااااااااااااب األسااااااااااااااليب واأللوات للت  بم ف

 لراسخ ملع الموووعات لراسخ    بخ  موازاة التطييق الومىلا عن ا بق التدر س المر ت  

بيخ الومليخ  0402550 التر
 الميدا يخ

يهدف المساااااااق  ع مو بف الطل خ المولمون  لو يفخ المدرسااااااخ ولور المولم سن خالل موفتن 
ا  أ اللميون  وسهنيون   سنهم  اف ختر ا ال تفخ الراااااااافيخ م ا    

 
الفت  للممارسااااااااخ الفوليخ ف

ف األ االلقا  وبت ز المساااااااااااااااق عىل سااالت التخطيط وانعادال  
اااااااااااا  المولم المتوااون والم ا
ز المساااااااااااااااق قاادرة الطل ااخ والي لااخ الرااااااااااااافيااخ  والتاا

س
در س  والمساااااااااااااتوليااات المهنيااخ  كمااا وبوز

اا  ااأخالقيااات المهنااخ  وذلااع سن  ب بااخ وال  ثيااخ  واللتر  المولمون  عىل مو يف الت نيااات التر
 خالل مزوبد الطالب المولم  انرشال والتوجي  والت  لخ التاجوخ المستمتة   

 


