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 サゲヰヘャا
 

I- ゲتシゅヨャيف اゲتع るホゅطよ------------------------------------------------------------------------------ 
1- リΑヲムわャや ラゅムョ ギΑギエゎ------------------------------------------------------------------------ 
2-   ゲΒヅほわャや ヶف ラヲكケゅゼヨャや-------------------------------------------------------------------- 
3- リΑヲムわャや فやギワأヱ ケゅヅま----------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------شや ヅヱゲاベゅエわャ  .أ 
 ゆ. リΑヲムわャや فやギワأ--------------------------------------------------------------------------- 
 ァ. ヱ れاワぽヨャや るفギヰわジヨャや れやケギボャや ----------------------------------------------------------- 
 キ. モΒغゼわャや るΒヤよゅボャ るΒレヅヲャやヱ るΑヲヰイャや れやケギボャや------------------------------------------------- 
 ロ. ンゲأخ れゅダダガゎ ヲエル ケヲジイャや----------------------------------------------------------- 
 ヱ.  リΑヲムわャや ネヱゲゼョ るバよゅわョ れやゲشぽョ--------------------------------------------------------- 
 コ. ゲΒヅأゅわャや れやケギホ-------------------------------------------------------------------------- 

4-りゲفヲわヨャや るΑゲゼらャや れゅΒルゅムョإや------------------------------------------------------------------ -

- --------------------------------------------ギわヨャや るジシぽヨャや りグゎゅシやخリΒヤ فや ヶاخソゅダわ  - أ
ゆ-ヶィケゅガャや ゲΒヅほわャや---------------------------------------------------------------------- 

5-りゲفヲわヨャや るΑキゅヨャや れゅΒルゅムョإや------------------------------------------------------------------- -

 -------------------------------------------------------- やギΒらャや ゲよゅガヨャやغれやゴΒヰイわャやヱ るΒィヲ  .أ 
 ゆ. れゅジシぽヨャや ヶف リΑヲムわャやヱ ゾよゲわャや リΑキゅΒョ-------------------------------------------------- 
 ァ. ゲわシゅヨャや ヶف リΑヲムわャや ユハギャ ثエらャや ゲよゅガョ---------------------------------------------------- 
 キ. ゲわシゅヨャや ヶف  リΑヲムわャや ユハギャ ثエらャや ノΑケゅゼョ-------------------------------------------------- 
 ロ.  メゅダゎاやヱ ュاハإや れゅΒィヲャヲレムゎヱ るΒダガゼャや メゅヨハأや れやءゅツف ------------------------------ 

II -ユيヤتعヤャ يシاギジャا ユيヌレتャاるホゅطよ------------------------------------------- -------------------------- -

1- メヱأや ヶシやギジャや----------------------------------------------------------------------------- 
2- ヶルゅんャや ヶシやギジャや----------------------------------------------------------------------------- 
 -----------------------------------------------------------------------------ャゅんャや ヶシやギジャやث -3
4- ノよやゲャや ヶシやギジャや----------------------------------------------------------------------------- 
5- リΑヲムわヤャ るヤョゅش るヤタヲェ---------------------------------------------------------------------- 

IIIりキゅョ モムャ モダヘヨャا アョゅルゲらャا  

IV -キヲボعャا/れゅيホゅヘاات--------------- ------------------------------------ ------------------------------
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1- リيヲムتャا ラゅムョ ギيギتح: 

 るيヤك :るΒハゅヨわィاや ュヲヤバャや るΒヤك. 

  ユジホ :ゅΒルヲفヲヅケأやヱ るΒよゲわャや ュヲヤハヱ ザヘレャや ユヤハ 

2-  リيヲムتャفي ا ラヲكケゅشヨャا(*): 

 -ンゲأخや るΒバョゅイャや れゅジシぽヨャや :

 

ユャやるΑヲよゲわャや れゅジシぼ ケゅغタ サケやギョ،ユムらャや ユダャや サケやギョ،るΑヲよゲわャや るΒジヘレャや るΒらطャや ゴكやゲヨャや ،

 れゅィゅエャや ヵヱク メゅらボわシや ゴكやゲョ ،るΒよゲわャや りキゅハま ゴكやゲョ ،リΒホゅバヨヤャ ヶレヰヨャや リΑヲムわャや ゴكやゲョ،リΒفヲヘムヨャや

. やゲョ ،るタゅガャやكヨャや ゴاるΒよゲわャやヱ るヌェ فやゲョ ،ゥヲわヘヨャや テシヲャや ヶكエらャや ゴث

 

 -ラヱゲخΓや ラヲΑキゅダわホاや ラヲΒハゅヨわィاや ءゅكゲゼャやヱ れゅジシぽヨャや: 

 

 -ょルゅィأや ラヲΒャヱギャや ءゅكゲゼャや: 

 

  ペاحヨャفي ا リيヲムتャゅよ るصゅガャا れゅيホゅヘاات ァاケキま. 
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3-リيヲムتャاف اギأهヱ ケゅطま: 

ゅよ ウヨジゎ ヶわャや ザルゅジΒヤャ るΒィクヲヨレャや れゅダダガゎاリΑヲムわャゅよ ベゅエわャ فギΑギエゎメや ヶ )شヱゲط ااャتحベゅ - أ

 ヶレバヨャや ゲわシゅヨャや) 

 ゲわシゅヨャ ベゅエわャاや ラヲムΑヵヲよゲわャや ザヘレャや ユヤハるΒゎΓや ヅヱゲゼャや ょジェ : 

- るΒャゅわャや れゅダダガわャや ヶف ザルゅジΒヤャや りキゅヰش ヴヤハ モダェ ょャゅヅ モك :

 + ヵヲよゲわャや ザヘレャや ユヤハ 

 + ،るタゅガャや るΒよゲわャや

 + ヮΒィヲゎヱ キゅشケま

 + ،ヶシケギヨャや ザヘレャや ユヤハ

 ヶバΒらヅ モムゼよ ユヰわシやケキ やヲャヱやコ リΑグャや るらヤطヤャ るΑヲャヱأや ラヲムゎ( ،るよヲヤطヨャや メゅヨハأやヱ れゅヅゅゼレャや コゅイルま ،ケヲツエャや

れやヲレジャや ケやゲムゎ ュギハ) ゾダガΑ ثΒエよ ،ロاハأ れゅダダガわャや ょΒゎゲゎ ょジェ るΑヲャヱأや ラヲムゎ ゅヨ20، ك % るらヤطャや リョ 

るΒィケゅガャや るΒバョゅイャや れゅジシぽヨヤャ       .
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ゆ -リيヲムتャاف اギأه(، リΑヲムわャや るΑゅヰル ギレハ るらジわムヨャや فケゅバヨャや، るفギヰわジヨャや れやءゅヘムャや20ゲΑギボゎ ゲんأك ヴヤハ ゲطシ ) 

ヶヤΑ ゅョ ゲわシゅヨャや ヶف リΑヲムわャや فやギワأヱ れやケゲらョ ユワأ リョ :

1 - ユジホ ヶف ギェやヱ ゾダガゎ キヲィヲャ やゲヌルヱ ザヘレャや ユヤハ ゾダガゎ ギィやヲゎ ゅΑケヱゲض ラゅك るΒよゲわャや ュヲヤハ ザヘレャや ユヤハ

ヵヲよゲわャやゅツΑأ ユジボャや リヨض  .

2 -ヶف リΒダわガヨャ ヶヤムャや ゆゅΒغャやヵヲよゲわャや ザヘレャや ユヤハ،るタゅガャや れゅィゅΒわェاや ヵヱク れゅゃヘャや メゅらボわシや ゴكやゲョ ヶف  

2 - れゅゃヘャや ログヰよ るΑゅレバャや ュゅヰョ ラヲシケゅヨΑ リΑグャやヱ ゾダガわャや やグワ ヶف れやケゅヅま リΑヲムゎ ヶف ろヨワゅシ ラأ るバョゅイヤャ ペらジΑ ユャ

،るタゅガャや ュゅジホأや リヨض サケやギヨャや ヱأ ゴكやゲヨャや ヶء فやヲシ 

4 - メゅイョ ヶف るダダガわョ るルヲムョ れやケゅヅま ギィヲΑ اヵヲよゲわャや ザヘレャや ユヤハ リΑヲムわよ モヘムわャや リョ やヲレムヨわΑ ヴわェ 

،るタゅガャや れゅィゅΒわェاや ヵヱク れゅゃف リョ るゃف モك ヶف リΒダわガヨレΒよゲョ 

5 -ヶワヱ るفヱゲバョ ろルゅك ヶわャや れゅゃヘャや リョ るタゅガャや れゅィゅΒわェاや ヵヱク メゅイョ ノシヲゎ ギボャ : るホゅハإや ،ヶヤボバャや فヤガわャや

ヶワヱ れゅゃヘャや リョ ゲらわバョ キギハ ヴャま ،るΒكゲエャや : ،ギェヲわャや ،るΒャゅバヘルاや れゅよやゲاضطや ،るΒكゲエャや るホゅハإや ،ヶヤボバャや فヤガわャや

 るらワヲヨャや ،ゅヰゎゅΑヲわジヨよ るΑゲダらャや るホゅハإや ،ゅヰゎゅΑヲわジヨよ るΒバヨジャや るホゅハإや ،るΒكヲヤジャや れゅよやゲاضطや ،ユヤバわャや れゅよヲバタ

ベヲヘわャやヱ ... ゆゅエタほよ るΑゅレバャや ゅョやゴャ ラゅك やグヰャ ،ゅボよゅシ ヮΒヤハ ラゅك ゅヨハ れゅホゅハإや ログワ リョ リΒルゅバヨャや キギハ ノヘゎケや ヶャゅわャゅよヱ

るΒヨΒヤバわャや るΒェゅレャや リョヱ ،るヰィ リョ ヶハゅヨわィاやヱ ヵゲシأや キゅشケإやヱ るΑヲよゲわャや るΒェゅレャや リョ れゅホゅハإや ログワ : فΒΒムわよ

ンゲأخ るヰィ リョ りギハゅジヨャや モئゅシヲャやヱ るΒジΑケギわャや ペئやゲطャやヱ アワゅレヨャや .

6 - りケやコヲャ るバよゅわャや れゅゃΒヰャやヱ れゅジシぽヨャや ノョ るكケゅゼヨャやヱ モョゅバわャや ヴヤハ ゾダガわャや やグワ メخا リョ ユジボャや モヨバΑ

 ヶف れゅゃヘャや ログワ メゅヘヅأ るらシゅレヨャや れゅョギガャや ユΑギボゎ モィأ リョ ペΒジレわャや ヴヤハ るΒよゲわャや りケやコヱ やグكヱ ヶレヅヲャや リョゅツわャや

 ヵヱグよ るΑゅレバャやヱ るョギガャや ュゅヰヨよ ラヲバヤطツΑ リΑグャや リΒよゲヨャや リΑヲムゎ ペΑゲヅ リハ ゅヰΒャま ラヲィゅわエΑ ヶわャや れاゅイヨャや فヤわガョ

るタゅガャや れゅィゅΒわェاや . 

 ヶف ユヰィゅョキまヱ ヶレヰヨャや リΑヲムわャやヱ ユΒヤバわャやヱ るΒよゲわャや メخا リョ るタゅガャや れゅィゅΒわェاや ヵヱク れゅゃف るョギخ ヶف るヨワゅジヨャや

ユワゲΒغ モんョ リΒヤハゅف ラヲエらダΑ ثΒエよ ノヨわイヨャや                                . 

 ヶف ゲわシゅヨャや ヶف リΑヲムわャや ネヱゲゼョ فギヰΑヵヲよゲわャや ザヘレャや ユヤハ ثΒエよ ァケギわャや ヶف ヶャゅバャや リΑヲムわヤャ リΑゲヅぽョ キやギハま ヴャま 

 モヨバャや ヴャま ァゅわエゎ ヶわャや れやギェヲャや ヶف ヶルやギΒヨャや ょΑケギわャやヱ ヶヨΑキゅأكや キやギハإや ثΒェ リョ ァケギわャや るらヤヅ ゅΒヨヤハ ラヱゲヅぽΑ

るダダガわヨャや れゅジシぽヨャや ヶف ヶルやギΒヨャや   .

 ヶف ゲわシゅョ ウわف ウヨジΑヵヲよゲわャや ザヘレャや ユヤハ ユΑギボャや ュゅヌレャや モΑヲエゎ ノョ ネゲヘャや やグワ ケやゲヨわシゅよ (ゲΒわジィゅョ)  ュゅヌレャや ヴャま

 ギΑギイャや(ゲわシゅョ)  やグワ ヶف ゅΒヤバャや れゅシやケギャゅよ ベゅエわャاや ヶف るكケゅゼヨャゅよ ユΒヤバわャや ヶョゅヌル كا るらヤطよ ウヨジΑ ヶャゅわャゅよヱ

ゾダガわャや. 
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 - ラヲムャ やゲヌルヵヲよゲわャや ザヘレャや ユヤハヵ るΑヲよゲわャやヱ るΒジヘレャや れゅダダガわャや モك モヨش 

 - ヶف ゲわシゅヨャや リョ ァゲガわヨャや ノΒطわジΑヵヲよゲわャや ザヘレャや ユヤハ れやギェヲャや ضバらャ りケヲكグヨャや れゅダダガわャや ログワ ヶف サケّギΑ ラأ 

 ، ァゲガわャや れやゲكグョヱ れゅダよゲわャや モんョ ،ユヰシケّギُΑ リΑグャや るらヤطャや メゅヨハや ヴヤハ فゲゼΑ ラأ ヮレムヨΑ ゅヨك ،ヮレΑヲムわよ モダわゎ ヶわャや

ユヰわシやケキ メゅヨムわシا るらヤطャや ヮΒャま ァゅわエΑ ヶわャや るΒルやギΒヨャや メゅヨハأやヱ. 

 - ゲわシゅョ リョ ァゲガわヨャ リムヨΑヵヲよゲわャや ザヘレャや ユヤハأユャゅك るΒィケゅガャや れゅジシぽヨャや リョ モョゅバわΑ ラるΑヲよゲわャや れゅジシぼ ゴكやゲョヱ 

ユヰャ るョコاャや りギハゅジヨャや ユΑギボゎヱ ユヰャゅムف أشヤわガヨよ リΒホヲバヨャや. 

 

ァ - るفギヰتジヨャا れاケギボャاヱ れهاぽヨャا( ヶレヰヨャや ァゅョギルاや ゾガΑ ゅヨΒ20ط فゲんأكや ヴヤハ ゲطシ  )

ヴヤハ ネヱゲゼヨャや モヨバΑ :

1.  れゅダよゲわャや ヶف ゲΒヅほわャやヱ リΑヲムわャやヱ ザΑケギわャや ثΒェ リョ ァケギわャや るらヤطよ モّヘムわゎ ヶわャや るΒジΑケギわャや れやケゅヅإや リΑヲムゎ 

グョ ゲΒツエゎヱكァゲガわャや れやゲ ، كや ヴヤハ モヨバΑ ゅヨاぽヰャ ゅΒレΑヲムゎ ゅヨハキ ュギّボゎ ヶわャや るΒィケゅガャや れゅジシぽヨャゅよ メゅダゎاء 

るらヤطャや . 

2.  リΒよ れゅΒホゅヘゎاゅよ ゴイレゎ ヶわャや ثエらャや ノΑケゅゼョ るバよゅわョヱ فやゲإشや るΒルゅムョまメや れゅジシぽョメやれるΑヲよケ れゅジシぽヨャやヱ 

るΒバョゅイャや. 

3.  ヵヱク ヴヤハ فゲゼゎ ヶわャや れやケゅヅإャ リΑヲムわャやヱ ユΒヤバわャやヱ モョゅバわャや ベゲヅ メヲェ るΒらΑケギゎ れやゲわء فやゲィま るΒルゅムョま

るタゅガャや れゅィゅΒわェاや . 

4.  ヮΒィヲゎヱ キゅشケみよ モヘムわゎ るΑケゅゼわシや れゅゃΒワ ءゅゼルま るΒルゅムョまれゅΑヲルゅんャやヱ れゅΒャゅヨإكや ヶف グΒョاわャや     . 

 

キ -  るعيョゅイャا れاキゅヰشャي اヤョゅح モتشغيャ るヤよゅボャا るيレطヲャاヱ るيヲヰイャا れاケギボャا

-  ،れゅバョゅイャや 

-  ،るΒレヅヲャや るΒよゲわャや

- ،るタゅガャや れゅィゅΒわェاや ヵヱグよ るタゅガャや ゴكやゲヨャや 

- るΒよゲわャや りキゅハま れゅジシぽョ. 

 

 



9るジシぽヨャا  :ゲتシゅヨャا ラاヲレع              るعョゅィ :يヲよゲتャا ザヘレャا ユヤعるعيョゅイャا るレジャ2017/2018:     ا 
 

 

ロ-ンゲأخ れゅダダガت ヲحル ケヲジイャا: 

 *ヮΒィヲゎヱ キゅشケま  

Βムヨャや ユΒヤバわャやヱ るタゅガャや るΒよゲわャやف*  

 * ヶシケギヨャや ザヘレャや ユヤハ

 

ヱ - リيヲムتャا るعよゅتョ れاゲشぽョ: 

 - ヶヤΑ ゅكم ポذلヱ ررボالم ヶجヱداغΑمج البゅذ البرنΑヘتن ベΑعن طر ュتت :

 -れゅالمدرج ヶف ヴボヤت れضراゅمح .

 -れゅعゅボداخل ال るΑヰΑجヱل تゅأعم .

 - ヶف ュتت るΑボΑل تطبゅأعم るصゅبر خゅمخ( ヶآل ュإلخ–إعا れゅبر لغゅمخ ....) 

 -れゅنゅاامتح ベΑعن طر ュΑΑボتヶكل سداس るΑゅヰن ヶف るヤاصヱالمت ュΑヱボالت れゅΑヤعمヱ   .

 - るالراجع るΑالتغذ ベΑتعن طرゅمヱヤال)جمع المع るبヤالطヱ ءゅالشركヱ るبヤتذة، الطゅذمن اأس ュヰヘΑظヱت ュن تΑ
るヘヤالمخت れゅلمؤسسゅب) .

 -るΑجヱداغΑالب ベرヘال ゅヰب ュヱボت ヶالت れゅمΑヱボالت  .

  



10るジシぽヨャا  :ゲتシゅヨャا ラاヲレع              るعョゅィ :يヲよゲتャا ザヘレャا ユヤعるعيョゅイャا るレジャ2017/2018:     ا 
 

 

 (إعطاء عدد اﾟط｀بة اﾟممﾞف اﾟتﾞفؿ بギـ):  اﾝتأطيرقدرات-ز

 ヵヲよゲわャや ザヘレャや ユヤハヱ ،るョゅハ るヘダよ るΒよゲわャや ュヲヤハ ヶف リΒダダガわヨャや りグゎゅシأや リョ モئゅワ キギハ ヴヤハ るΒヤムャやヱ ユジボャや ゲفヲわよ

 ユヤハ ヶف ザルゅジΒヤャや りキゅヰش ヴヤハ リΒヤダエわヨャや るらヤطャや リョ ヮよ サほよ ا やキギハ ょハヲわジΑ ラأ ユジボヤャ リムヨΑ ،るタゅخ るヘダよ

ロاハأ りケヲكグヨャやヱ ゾダガわャや やグワ ヶف モΒイジわャや ヅヱゲش ヶف りキギエヨャやヱ ،ヮレョ るらΑゲボャや れゅダダガわャや ヱأ ،ヵヲよゲわャや ザヘレャや. 

 



11るジシぽヨャطيف :  اシ るعョゅィ2ゲتシゅヨャا ラاヲレي:            عヲよゲتャا ザヘレャا ユヤعるعيョゅイャا るレジャ2017/2018:     ا 
 

: اإمﾜاヱيات اﾝبشرية اﾝمتوفرة -4
 :أساتذة اﾝمؤسسة اﾝمتدخﾞين في اﾝتخصص - أ

 

. (توضح) محاضرة، تطبيق، أعمال موجヴة، أعمال تطبيقية، تأطير اﾝتربصات،  تأطير اﾝمذﾜرات، أخرى *



12るジシぽヨャا  :ゲتシゅヨャا ラاヲレع              るعョゅィ :يヲよゲتャا ザヘレャا ユヤعるعيョゅイャا るレジャ2017/2018:     ا 
 

 

 



13るジシぽヨャطيف :  اシ るعョゅィ2ゲتシゅヨャا ラاヲレي:            عヲよゲتャا ザヘレャا ユヤعるعيョゅイャا るレジャ2017/2018:     ا 
 

اإمكゅنيれゅ المゅديる المتヱفرة  -5

تقديュ بطاقる عن التجヰيزاれ البيداغヱجيる المتヱفرة بالنسبる لأعمال : المخゅبر البيداغヱجيヱ るالتجヰيزاれ- أ
 (بطاقヱ るاحدة لكل مخبر ). المقترحنالتطبيقيる لヤتكヱي

 

. 2عュヤ النفس العيゅدي بجゅمعる سطيف: عنヱان المخبر 

れゅيز  العدد الماحظヰالتج ュاس ュالرق  

(التربヱي)إختبゅراれ القيゅس 8   1 

.(القدراれ)إختبゅراれ القيゅس 8   2 

.(لヤشخصيる)إختبゅراれ القيゅس 10   3 

جヰزة كمبيヱترأ 10   4 

 4 るنيヱير إلكترヱتص れ5 آا 

 2 ヱشゅ6 داط 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 



14るジシぽヨャا  :ゲتシゅヨャا ラاヲレع              るعョゅィ :يヲよゲتャا ザヘレャا ユヤعるعيョゅイャا るレジャ2017/2018:     ا 
 

 

ゆ -れゅين في المؤسسヱالتكヱ دين التربصゅمي: 

 

مدة التربص عدد الطヤبる مكゅن التربص 

  أياュ في كل شヰر3 25 رياض اأطفال

れر3 25 اإبتدائياヰفي كل ش ュأيا  

れر3 20 اإكمالياヰفي كل ش ュأيا  

れياヱر3 20 الثانヰفي كل ش ュأيا  

  أياュ في كل شヰر3 25 معاهد التكヱين المヰني

  أياュ في كل شヰر3 25 مراكز التكヱين المヰني

るفي الجامع ュر3 30 اأقساヰفي كل ش ュأيا  

 るجّيヱ3 10       مركز النفس بيداغ ュر أياヰفي كل ش 

   

   

 

 

 

 



15るジシぽヨャا  :ゲتシゅヨャا ラاヲレع              るعョゅィ :يヲよゲتャا ザヘレャا ユヤعるعيョゅイャا るレジャ2017/2018:     ا 
 

 

 

 



16るジシぽヨャا  :ゲتシゅヨャا ラاヲレع              るعョゅィ :يヲよゲتャا ザヘレャا ユヤعるعيョゅイャا るレジャ2017/2018:     ا 
 

 

 :ميادين اﾝتربص واﾝتﾜوين في اﾝمؤسسات- ب

مدة اﾝتربص عدد اﾝطﾞبة مﾜان اﾝتربص 

  أشギر في اﾟسداسيات اأربعة3 30 (اابتدائيات)اﾟمؤسسات اﾟتربوية 

  أشギر في اﾟسداسيات اأربعة3 30 (اﾟمتوسطات)اﾟمؤسسات اﾟتربوية 

  أشギر في اﾟسداسيات اأربعة3 30 (اﾟثاカويات)اﾟمؤسسات اﾟتربوية 

ز اﾟتﾞويف اﾟمカギي ﾟ｀معاقيف   أشギر في اﾟسداسيات اأربعة3 30 م゙ر

るالمدمج ュسداسيات اأربعة3 30 اأقساﾟر في اギأش  

ゅΑن سمعΑقゅل المعゅヘاأط るسداسيات اأربعة3 30 مدرسﾟر في اギأش  

ゅΑنبصرΑقゅل المعゅヘاأط るسداسيات اأربعة3 30 مدرسﾟر في اギأش  

るجيヱالبيداغるسداسيات اأربعة3 30 المراكز النفسيﾟر في اギأش  

 

: مخابر اﾝبحث ﾝدعم اﾝتﾜوين اﾝمقترح- ج

 

 

 

  



17るジシぽヨャا  :ゲتシゅヨャا ラاヲレع              るعョゅィ :يヲよゲتャا ザヘレャا ユヤعるعيョゅイャا るレジャ2017/2018:     ا 
 

 

 : مشاريع اﾝبحث اﾝداعمة ﾞﾝتﾜوين اﾝمقترح- د

 

تاريخ ヴヱاية اﾝمشروع تاريخ بداية اﾝمشروع رمز اﾝمشروع عヱوان مشروع اﾝبحث 

    

    

    

    

    

    

 

: فضاءات  اأعمال اﾝشخصية وتヱﾜوﾝوجيات اإعام وااتصال- ه

 :ة عヤى مرافق لإعاヱ ュااتصال نذكر منヰاكヤيتتヱفر ال

-    れالمذكراヱ れالمجاヱ れゅΑرヱالد るنΑゅلمع ヱ るبヤالط ゅヰب ュヱボΑ ヶالت るΑل الشخصゅلأعم るΑヤكヤل るبعゅت るمكتب    

 .الخ...ヱرسゅئل التخرج

-  るإ    مكتب るΑنヱكترΑل .

-  るدراسヤزة لヰمج るعゅق    ( ュزة إعاヰآأج ヶاد, ل ヱشゅالنسخ , تヱ るعゅطب るآل .....ゅرهΑغヱ) .

-  るمعゅلجゅتبΑلانترن れゅعゅق .

-  ュإعا るعゅآق るبヤتصرف الط れتح るعヱضヱم ゆΑاسヱدة بحヱمز ヶل .

- ヵاإدار ュقゅالطヱ ュسボلゅتذة بゅتصرف اأس れتح れΑاانترن るبشبك るلヱصヱم ゆΑاسヱح .

-  るعゅقMultmediaるبヤالطヱ تذةゅلأس   .

 

 



18るジシぽヨャا  :ゲتシゅヨャا ラاヲレع              るعョゅィ :يヲよゲتャا ザヘレャا ユヤعるعيョゅイャا るレジャ2017/2018:     ا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بطاقة اﾝتヱظيم اﾝسداسي ﾞﾝتعﾞيم- 

 

 



19るジシぽヨャطيف :  اシ るعョゅィ2ゲتシゅヨャا ラاヲレي:            عヲよゲتャا ザヘレャا ユヤعるعيョゅイャا るレジャ2017/2018:     ا 
 

 مゅستر عュヤ النفس التربヱي: السداسي اأヱل- 1

ュيヤحدة التعヱ 

الحجュ السゅعي 
 السداسي 

 الحجュ السゅعي اأسبヱعي

 اأرصدة المعゅمل

 ュع التقييヱن

14-16 
 أسبヱع 

أعمゅل  أعمゅل مヱجるヰ محゅضرة
るتطبيقي 

أعمゅل 
 أخرى

 امتحゅن متヱاصل

 シゅシ 180 6.00 6.00  180يヱるحギاれ اャتعヤيユ اأ
09 20   

るيヲよゲتャف اホاヲヨャفي ا るفيゲعヨャا れゅيヤヨعャ5 3 45 / 1.30 1.30 45 ا X X 

 X X 5 2 45 / 1.30 1.30 45 اヨャحキギاれ اヨャحيطيヘヤャ るعモ اャتヲよゲي

 X X 5 2 45 / 1.30 1.30 45 اギャافعيヱ るاャتعヱ ユヤاヨャشネヱゲ اャشダガي

リيヲムتャاヱ ユيヤتعャا ユヌル 45 1.30 1.30 / 45 2 5 X X 

メا ユيヤتعャا れاギحヱيイヰレョり 
90 3.00 3.00  90 4 6   

 イヰレョيる اらャحث في عユヤ اザヘレャ اャتヲよゲي
45 1.30 1.30 / 45 2 3 X X 

 اボャيサゅ اジヘレャي ヱاャتヲよゲي
45 1.30 1.30 / 45 2 3 X X 

 るفيゅشムتシاإ ユيヤتعャا れاギحヱ
45 3.00   90 2 3   

1 - メゅـــــــــダاات (るيケゅらィま) 
 

2 -   るضゅيゲャي في اヲよゲتャا ザヘレャا ユヤع(るيケゅاختي) 

3 -   るيよゲتャفي ا ゲييジتャا(るيケゅاختي) 

22.30 
 
 

22.30 

1.30 
 
 

1.30 

/       

 
 

/         

    /       
 
 
/ 

45 
 
 

45 

1 
 
 
1 

2 
 
 
1 

/ 
 
 
/ 

 X 
 

 

 X 

 

 るيボاأف ユيヤتعャا れاギحヱ
22.30  1.30  45 1 1   

 -るغャるيゴيヤイルま 
22.30 / 1.30 / 45 1 1 X / 

1مجمヱع السداسي  
337.30 12.00 10.30 / 405 16 30 / / 

 



20るジシぽヨャا  :ゲتシゅヨャا ラاヲレع              るعョゅィ :يヲよゲتャا ザヘレャا ユヤعるعيョゅイャا るレジャ2017/2018:     ا 
 

 

 عュヤ النفس التربヱي: السداسي الثゅني- 2 

ュيヤحدة التعヱ 

الحجュ السゅعي 
 السداسي 

 الحجュ السゅعي اأسبヱعي

 اأرصدة المعゅمل

 ュع التقييヱن

14-16 
 أسبヱع 

أعمゅل  أعمゅل مヱجるヰ محゅضرة
るتطبيقي 

أعمゅل 
 أخرى

 امتحゅن متヱاصل

 シゅシ 180 6.00 6.00  180يヱるحギاれ اャتعヤيユ اأ
09 20   

リيヲムتャا るシギレ5 3 45 / 1.30 1.30 45 ه X X 

るيヲよゲتャا るホعاャ5 2 45 / 1.30 1.30 45 ا X X 

るيホケゅヘャا ゅيィヲاغギيらャ5 2 45 / 1.30 1.30 45 ا X X 

リيルヲムヨャا リيヲム5 2 45 / 1.30 1.30 45 ت X X 

メا ユيヤتعャا れاギحヱيイヰレョり 
67.30 1.30 3.00  90 4 7   

るيよゲتャي في اルاギيヨャي اダボتャا るيイヰレョ 
45 1.30 1.30 / 45 2 4 X X 

 اإحゅダء في عユヤ اザヘレャ اャتヲよゲي
22.30 / 1.30 / 45 2 3 X / 

るفيゅشムتシاإ ユيヤتعャا れاギحヱ    (るثاث リョ リتيキゅョ ケゅاختي) 
45 3.00   90 2 2   

1 - リيヰヨتャاヱ يレヰヨャا リيヲムتャا (るيケゅاختي) 
 

2 -   りゲヨتジヨャا るيよゲتャا(るيケゅاختي) 

3 -るيジヘレャا るحダャاヱ るيよゲتャا(るيケゅاختي) 

22.30 
 
 

22.30 

1.30 
 
 

1.30 

/   
 
 

/         

    /       
 
 
/ 

45 
 
 

45 

1 
 
 
1 

1 
 
 
1 

/ 
 
 
/ 

 X 
 

 

 X 

 

 るيボاأف ユيヤتعャا れاギحヱ
22.30  1.30  45 1 1   

 -るغャるيゴيヤイルま 
22.30 / 1.30 / 45 1 1 X / 

2مجمヱع السداسي  
315.00 10.30 10.30 / 405 16 30 / / 



21るジシぽヨャا  :ゲتシゅヨャا ラاヲレع              るعョゅィ :يヲよゲتャا ザヘレャا ユヤعるعيョゅイャا るレジャ2017/2018:     ا 
 

 

 

 عュヤ النفس التربヱي: السداسي الثゅلث- 3

ュيヤحدة التعヱ 

 الحجュ السゅعي اأسبヱعي الحجュ السゅعي السداسي 

 اأرصدة المعゅمل

 ュع التقييヱن

أعمゅل  محゅضرة  أسبヱع 14-16
るヰجヱم 

أعمゅل 
るتطبيقي 

أعمゅل 
 أخرى

 امتحゅن متヱاصل

   シゅシ 180 6.00 6.00  180 9 20يヱるحギاれ اャتعヤيユ اأ

 るصゅガャا れゅィゅي ااحتيヱグャ يヲよゲتャا ザヘレャا ユヤ5 3 45 / 1.30 1.30 45 ع X X 

るيヲよゲتャا れゅضعيヲャا ユيヲボ5 2 45 / 1.30 1.30 45 ت X X 

るيヲよゲتャا るボافゲヨャ5 2 45 / 1.30 1.30 45 ا X X 

ユيヤتعャاヱ るيよゲتャا ゅيィヲャヲレム5 2 45 / 1.30 1.30 45 ت X X 

メا ユيヤتعャا れاギحヱيイヰレョり 
67.30 1.30 3.00  90 4 6   

りゲكグヨャا るよゅكت るيイヰレョ 
45 1.30 1.30 / 45 2 3 X X 

るعيョゅイャا モئゅシゲヤャ るيギボル るシاケキ 
22.30 / 1.30 / 45 2 3 X / 

 るفيゅشムتシاإ ユيヤتعャا れاギحヱ
45 3.00   90 2 3   

1 -   るتيャヱゅボヨャا(るيケゅらィま) 
 

2 -ペاهゲヨャاヱ モヘطャا ンギャ るكيヲヤジャا れゅافゲحルاا(るيケゅاختي) 

3 -   ょعヤャا るيィヲャヲムيシ(るيケゅاختي) 

22.30 
 
 

22.30 

1.30 
 
 

1.30 

/         
 
 

/         

    /       
 
 
/ 

45 
 
 

45 

1 
 
 

1 

2 
 
 

1 

/ 
 
 
/ 

 X 
 
 

 X 

 

 るيボاأف ユيヤتعャا れاギحヱ
22.30  1.30  45 1 1   

 -るغャるيゴيヤイルま 
22.30 / 1.30 / 45 1 1 X / 

3مجمヱع السداسي  
315.00 10.30 10.30 / 405 16 30 / / 



22るジシぽヨャا  :ゲتシゅヨャا ラاヲレع              るعョゅィ :يヲよゲتャا ザヘレャا ユヤعるعيョゅイャا るレジャ2017/2018:     ا 
 

 

 :السداسي الرابع

 

 

 

اャحユイ اゅジャعي 
 اأケصりギ اヨャعモョゅ اأヲらシعي

 12 08 15 (グョكりゲ اャتァゲガ)اャعモヨ اャشダガي 

 るジシぽヨャص في اよゲت(ネヲらシفي اأ ュヲي) 09 05 08 

  れゅيボتヤヨャ06 03 06ا 

 ネヲヨイョ4 26 16 30 اギジャاシي 

 

  



23るジシぽヨャا  :ゲتシゅヨャا ラاヲレع              るعョゅィ :يヲよゲتャا ザヘレャا ユヤعるعيョゅイャا るレジャ2017/2018:     ا 
 

 

ذكر الحجュ السゅعヶ اإجمゅلヶ مヱزع بΑن المحゅضراヱ れاأعمゅل المヱجΑ  ،るヰنبغヶ ): حヱصヤة إجمالية لヤتكヱين
るΑمΑヤالتع れحداヱط الゅلكل أنم るلنسبゅب るالست れゅΑلكل السداس) 

 

 ح س れ ヱ اأسゅسيる المنヰجيる ااستكشゅفيる اأفقيる المجمヱع

 محゅضرة 270 90 135 00 495

472.30 67.30 00 135 270 るヰجヱل مゅأعم 

00 00 00 00 00 るل تطبيقيゅأعم 

مذكرة )عمل شخصي  180 120 00 00 300
(تربص+ المゅستر  

 

90 

 

00 

 

00 

 

90 

 

0 
 عمل آخر

(るجيヰمن れゅتقيヤم)  

 المجمヱع 720 435 135 67.30 1357.30

 اأرصدة 75 34 08 03 120

 %100  %2.50  %6.66   %28.33  %62.50  
اأرصدة لكل % 

ュيヤحدة تعヱ 
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III  -りキゅョ モムャ モダヘヨャا アョゅルゲらャا 
  

メاメヱي اأシاギシ 
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 .عﾞم اヱﾝفس اﾝتربوي: عヱوان اﾝماستر

 .اأول: اﾝسداسي

 . وحدة اﾝتعﾞيم اأساسية:اسم اﾝوحدة

 .في اﾝمواقف اﾝتربويةاﾝعمﾞيات اﾝمعرفّية : اسم اﾝمادة

 05: اﾝرصيد

 03: اﾝمعامل

: أケداف اﾝتعﾞيم

. تمﾞيف اﾟطاﾟب مف معرفة اﾟعم｀يات اﾟمعرفية-   

. إﾞساب اﾟطاﾟب معارؼ اﾟتع｀ـ واﾟتدريس حوؿ اﾟمفاガيـ- 

 .  إﾞساب اﾟطاﾟب معارؼ حوؿ استراتيجيات تدريس اﾟمفاガيـ، حؿ اﾟمشﾞات واإبتﾞارية- 

: اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة 

ية عف اﾟتع`ّـ-  . تتمثؿ اﾟمعارؼ اﾟمسبقة اﾟمط｀وبة في اカﾟظريات اﾟمتع｀قة باﾟوجギات اカﾟظر اﾟس｀゙و

 . ثـ اﾟمعارؼ ذات اﾟعاقة بوجギات اカﾟظر اﾟمعرفية عف اﾟتع`ّـ، واﾟفروؽ بيف اﾟمتع｀ميف واحتياجات اﾟتع`ّـ

: محتوى اﾝمادة

 .اﾟتع｀ـ واﾟتدريس حوؿ اﾟمفاガيـ - 1

. وجギات カظر عف تع｀ـ اﾟمفاガيـ - 2

 .استراتيجيات تدريس اﾟمفاガيـ - 3

 .  اﾟتفﾞير، اﾟتذﾞر، اتخاذ اﾟقرار: معاﾟجة اﾟمع｀ومات - 4

يب، اﾟت｀خيص: اﾟعم｀يات اﾟمعرفية  - 5  .اﾟفギـ، اﾟتح｀يؿ، اﾟتصカيؼ ، اﾟتカظيـ ،اﾟتصميـ ،اﾟت゙ر

 .تحديد اأガداؼ وتمثياﾟمشﾞ｀ة - 6

 .حؿ اﾟمشﾞات - 7

 .اإبتﾞارية - 8

 .تعريؼ اإبتﾞارية - 9

 .مصادر اإبتﾞارية - 10

 .تقييـ اإبتﾞارية - 11
امتحاف +  متواصؿ :طريقة اﾝتقييم
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 :اﾝمراجع

 .2010، دار اﾟمسيرة، عماف، 3أبوجادو، صاﾟح وカوفؿ محمد، تع｀يـ اﾟتفﾞير اカﾟظرية واﾟتطبيؽ، ط - 1

، اأردف، دار اﾟفﾞر 1مفギومヴ، معاييرケ، مﾞوカاتカ ،ヴظرياتヴ، خصائصヴ، مراح｀ヴ، قياسヴ وتدريبヴ، ط: جرواف فتحي، اإبداع - 2
 .ﾟ2002｀طباعة، 

، دار اﾞﾟتاب اﾟجامعي، اإمارات 1جمؿ محمد، اﾟعم｀يات اﾟذカガية ومギارات اﾟتفﾞير مف خاؿ عم｀يتي اﾟتع｀يـ واﾟتع｀ـ، ط - 3
. 2001اﾟعربية اﾟمتحدة، 
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عﾞم اヱﾝفس اﾝتربوي : عヱوان اﾝماستر

 اأول: اﾝسداسي

.  وحدة اﾝتعﾞيم اأساسية:اسم اﾝوحدة

. اﾝمحددات اﾝمحيطية ﾞﾝفعل اﾝتربوي:اسم اﾝمادة

 5: اﾝرصيد

 2: اﾝمعامل

: أケداف اﾝتعﾞيم

 .تمﾞيف اﾟطاﾟب مカفギـ اﾟعوامؿ اﾟمؤثرة ع｀ى اﾟفعؿ اﾟتربوي -

 .اﾟعوامؿ ااقتصادية -

 .اﾟعوامؿ ااجتماعية -

 اﾟعوامؿ اﾟمدرسّية -

 :اﾝمعرفة اﾝمسبقة

 .اأسس ااجتماعية، ااقتصادية واﾟثقافية ﾟ｀تربية -
 

: محتوى اﾝمادة

: اﾝعوامل ااقتصادي – 1

. اﾟفئات ااجتماعية واカﾟجاح اﾟمدرسي - 

. تساوي اﾟحظوظ في اﾟدراسة - 

. اﾟمستوى ااقتصادي ﾟ｀عائ｀ة - 

: اﾟعوامؿ ااجتماعية واﾟثقافية – 2

. اﾟطموح واﾟتجカد اﾟعائ｀ي- 

غة اﾟمدرسة -  . اﾟطفؿ بيف ﾟغة اأسرة ゚و

. اﾟممارسات اأسرية - 

: اﾟعوامؿ اﾟمدرسية  – 3

. مカاخ اﾟقسـ- 
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. ديカامﾞية جماعة اﾟصؼ- 

. اﾟمع｀ـ وأثر بيغماﾟيوف - 

. اﾟعوامؿ اﾟمعمارية واﾟفيزيقية ﾟ｀مدرسة - 

. (معاﾟجة أرغوカومية )اأثاث اﾟمدرسي وأبعاد اﾟطفؿ اﾟجسمية - 

 .اﾟقيادة اﾟمدرسية - 

: اﾝمراجع

ريا أحمد اﾟشربيカي، اأسرة ع｀ى مشارؼ اﾟقرف اﾟواحد واﾟعشريف، داراﾟفﾞر اﾟعربي، - 1  .2000عبد اﾟمجيد سيد مカصور و゙ز

2-Jean Pierre Gagnier et Claire Chamberland, Enfance et milieux de vie, Presse universitaire 

du Quebec,2000 . 
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عﾞم اヱﾝفس اﾝتربوي : عヱوان اﾝماستر

اأول : اﾝسداسي

.  وحدة اﾝتعﾞيم اأساسية:اسم اﾝوحدة

. دافعية واﾝتعﾞم واﾝمشروع اﾝشخصيال: اسم اﾝمادة

 05: اﾝرصيد

 02: اﾝمعامل

: أケداف اﾝتعﾞيم

 .تمﾞيف اﾟطاﾟب مف فギـ أガمية دافعية ااカجاز في اﾟتع`ّـ -

 .تمﾞيف اﾟطاﾟب مف معرفة استراتيجيات اﾟمثيرة ﾟ｀دافعية -

 .معرفة عاقة اﾟمشروع اﾟشخصي باﾟدافعية -

 

 :اﾝمعرفة اﾝمسبقة

 .اأسس اカﾟفسية ﾟ｀تربية -

 .اﾟدوافع في ع｀ـ اカﾟفس -

 
 

: محتوى اﾝمادة

. دافع س｀وؾ اإカجاز - 1
 .مفギـو اﾟقدرة في اإカجاز واﾟتع｀ـ - 2

 .مفギـو اﾟجギد في اإカجاز واﾟتع｀ـ - 3

 .مفギـو اﾟقدرة واﾟقياـ باﾟواجب - 4

 .カظريات دافعية اإカجاز - 5

 .أガداؼ اإカجاز - 6

وجية اﾟطفؿ واﾟمراガؽ في دافعية اإカجاز - 7  .توظيؼ سيﾞ゚و

 .اﾟمشروع اﾟشخصي ودافعية اإカجاز - 8
: اﾝمراجع

 .2000خ｀يفة عبد اﾟ｀طيؼ، اﾟدافعية ﾟإカجاز، دار غريب ﾟ｀طباعة واカﾟشر واﾟتوزيع، اﾟقاガرة،  - 1

 .2011، دار اﾟمسيرة カ｀ﾟشر واﾟتوزيع،عماف، 2غباري ثائر، اﾟدافعية اカﾟظرية واﾟتطبيؽ، اﾟطبعة  - 2

 .2005أبورياش حسيف وآخروف، اﾟدافعية واﾟذﾞاء اﾟعاطفي، دار اﾟفﾞر ﾟ｀طباعة واカﾟشر، عماف،  - 3

 .2009، اﾟبカية اﾟعام｀ية ﾟمقياس اﾟدافعية اأﾞاديمية، جامعة دمشؽ، ر ياؿ فػػػػػػأبو عواد - 4
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أحمد カجاح، اﾟعوامؿ اﾟمؤثرة في تカمية اﾟدافعية ﾟدى ط｀بة اﾟمدارس اأساسية في مカطقة عماف اﾞﾟبرى، رساﾟة ماجستير  - 5
 .2000غير مカشورة، اﾟجامعة اأردカية، عماف، 
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عﾞم اヱﾝفس اﾝتربوي : عヱوان اﾝماستر

اأول : اﾝسداسي

. وحدة اﾝتعﾞيم اأساسية: اسم اﾝوحدة

. ヱظم اﾝتعﾞيم واﾝتﾜوين: اسم اﾝمادة

 05: اﾝرصيد

 02: اﾝمعامل

: أケداف اﾝتعﾞيم

 .تمﾞيف اﾟطاﾟب مف فギـ مصط｀ح اカﾟظـ اﾟتع｀يمية -

 .تمﾞيف اﾟطاﾟب مف تحديد اﾟفروؽ بيف اأカظمة اﾟتع｀يمية -

 

 :اﾝمعرفة اﾝمسبقة

 .اأسس اﾟسياسية ﾟ｀تربية -

. اأسس اﾟثقافية ﾟ｀تربية -
 

: محتوى اﾝمادة

مس)مياديف اﾟتربية اﾟمقارカة، ومカاガجギا - 1  (...ガاカس، بيراداي، ﾞاカدؿ، ガ゚و

مفاガيـ ومصط｀حات  - 2

مﾞوカات اأカظمة اﾟتع｀يمية  - 3

اإصاح اﾟتربوي  - 4

カماذج في تح｀يؿ أカظمة اﾟتع｀يـ  - 5

تقويـ اأカظمة اﾟتع｀يمية  - 6

: اﾝمراجع

 .اﾟتع｀يـ واﾟتخطيط ﾟ｀تカمية ، ترجمة عويدات: (1975)اカتسيشﾞيف وآخروف  -1

ويات اﾟتع｀يمية ، ترجمة وفاء وガبة حسف ، مﾞتب ﾟيوカسﾞو : ااستثمار في اﾟمستقبؿ  : (1992) جاؾ حاج  -2 تحديد اأ゚و
. اإق｀يمي ، عماف ، اأردف 
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.  ، ترجمة إسماعيؿ صبري ، دار اﾟمعارؼ ، اﾟقاガرة ، مصر 2اﾟتخطيط واﾟتカمية ، ط : (1966 )شارؿ بت｀ギايـ  - 3

. اﾟتخطيط واﾟمتابعة ، اﾟمعギد اﾟقومي ﾟ｀تخطيط ، اﾟقاガرة ، مصر  : (1978 )ع｀ي اﾟس｀مي  - 4

 .اﾟتخطيط اﾟتع｀يمي، أسسヴ وأساﾟيبヴ، ومشﾞاتヴ، مﾞتبة اأカج｀و اﾟمصرية،اﾟقاガرة، مصر: 1979محمد سيؼ اﾟديف فギمي  - 5

. اﾟتربية ومجاات اﾟتカمية في اإカماء اﾟتربوي ، مﾞتبة وガبة ف اﾟقاガرة ، مصر  : (1985 ) محمود أحمد موسى -6

دور اإدارة اﾟمدرسية في تحسيف カوعية اﾟتع｀يـ وتطويرケ ،   : (1987 )أحمد خيري ﾞاظـ - 7

 .إستراتيجية اإدارة في اﾟتع｀يـ ، مﾞتبة اأカج｀و اﾟمصرية ، اﾟقاガرة ، مصر  : (1978 )عرفات عبد اﾟعزيز س｀يماف - 8
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عﾞم اヱﾝفس اﾝتربوي : عヱوان اﾝماستر

 اأول:اﾝسداسي

. اﾝمヴヱجية وحدة اﾝتعﾞيم :اسم اﾝوحدة

 مヴヱجية اﾝبحث في عﾞم اヱﾝفس اﾝتربوي: اسم اﾝمادة

 03: اﾝرصيد

 02: اﾝمعامل

: أケداف اﾝتعﾞيم

. تمﾞيف اﾟطاﾟب مف معرفة خصوصية مギカجية اﾟبحث في ع｀ـ اカﾟفس اﾟتربوي- 

 .توظيؼ أساسيات مギカجية اﾟبحث ميداカيا - 

: اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة

بعض اﾟمبادئ حوؿ اﾟمギカجية اﾟتي قد اط｀ع ع｀يギا اﾟطاﾟب في سカوات سابقة تعتبر أرضية ﾟت｀قي اﾟمع｀ومات اﾞﾟثر اガمية في ガذا 
. اﾟمجاؿ

: محتوى اﾝمادة

 .مقدمة ﾟمギカجّية اﾟبحث في ع｀ـ اカﾟفس اﾟتربوي - 1

 :اﾟمカاガج اﾟمعتمدة في ع｀ـ اカﾟفس اﾟتربوي - 2

 .اﾟمギカج اﾟوصفي- أ

 .(دراسة اﾟحاﾟة)اﾟمギカج اإﾞ｀يカيﾞي - ب

. اﾟمギカج اﾟتجريبي- ج
  ﾞتابي في ギカاية اﾟسداسيامتحاف:طريقةاﾝتقييم

 :اﾝمراجع

 .دار اﾟمعرفة.اإسカﾞدرية.مカاガج اﾟبحث في ع｀ـ اカﾟفس.(1994)أ .اﾟدويدارع- 1

 .دار اﾟثقافة カ｀ﾟشر واﾟتوزيع.مفاガيمヴ،أدواتヴ، طرقヴ اإحصائية، عماف: أساﾟيب اﾟبحث اﾟع｀مي. (2007)عطوي، ج، ع،- 2

 .دار اﾟيازوري اﾟع｀مية カ｀ﾟشر واﾟتوزيع.عماف.اﾟبحث اﾟع｀مي اﾞﾟمي واカﾟوعي.(2009).اﾟسامرائي، أ وقカدي｀جي،ع- 3

دار صفاء カ｀ﾟشر . عماف. ااسس اカﾟظرية واﾟتطبيؽ اﾟعم｀ي: أساﾟيب اﾟبحث اﾟع｀مي.(2008).غカيـ،ع،ـوع｀ياف،ر،ـ- 4
 .واﾟتوزيع

 2موريس أカجرس، ترجمة بوزيد صحراوي وآخروف، مギカجية اﾟبحث اﾟع｀مي في اﾟع｀ـو اإカساカية، دار اﾟقصبة カ｀ﾟشر ط ، -5
 2006،اﾟجزائر ، 
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عﾞم اヱﾝفس اﾝتربوي : عヱوان اﾝماستر

 اأول:اﾝسداسي

. اﾝمヴヱجية وحدة اﾝتعﾞيم :اسم اﾝوحدة

 .واﾝتربويياﾝقياس اヱﾝفس: اسم اﾝمادة

 03: اﾝرصيد

 02: اﾝمعامل

: أケداف اﾝتعﾞيم

.   تمﾞيف اﾟطاﾟب مف اﾟقياـ بتطبيقات حوؿ قياس وتقويـ اﾟجواカب اﾟمعرفية مف تحصيؿ وذﾞاء وقياس ااستعدادات اﾟخاصة -
 تمﾞيف اﾟطاﾟب مف اﾟقياـ بتطبيقات حوؿ قياس اﾞﾟفايات -

: اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة 

 .أساسيات اإحصاء وتوظيفヴ في اﾟقياس واﾟتقويـ اﾟتربوي واカﾟفسي -

 .اﾟخصائص اﾟسيﾞومترية ﾟاختبارات -

 .معايير ااختبارات ومحﾞات اأداء -

. تح｀يؿ مفردات ااختبارات -
 

: محتوى اﾝمادة

 .مدخؿ إﾟى قياس وتقويـ اﾟجواカب اﾟمعرفية - 1

 .قياس اﾟتحصيؿ واﾞﾟفايات - 2

 .قياس اﾟذﾞاء اإカساカي - 3

 .ااستعدادات اﾟخاصةاﾟقدرات وقياس - 4

. امتحاف+ متواصؿ : طريقة اﾝتقييم

: اﾝمراجع

ى،  - 1 راشد حماد اﾟدوسري، اﾟقياس واﾟتقويـ اﾟتربوي اﾟحديث، مبادئ وتطبيقات وقضايا معاصرة، دار اﾟفﾞر، اﾟطبعة اأ゚و
 .2004عماف، 

 .2007وائؿ أبو مغ｀ي، عبد اﾟحافظ سامة، اإحصاء في اﾟتربية، دار اﾟيزوري اﾟع｀مية カ｀ﾟشر واﾟتوزيع، عماف،  - 2

ى، اﾟقاガرة،  - 3  .2000صاح اﾟديف محمود عاـ، اﾟقياس واﾟتقويـ اﾟتربوي واカﾟفسي، دار اﾟفﾞر اﾟعربي، اﾟطبعة اأ゚و
 .1989عزيز سمارة، عصاـ اカﾟمر، مبادئ اﾟقياس واﾟتقويـ في اﾟتربية، دار اﾟفﾞر، اﾟطبعة اﾟثاカية، عماف،  - 4
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 اأول:اﾝسداسي

. ااستﾜشافيةوحدة اﾝتعﾞيم :اسم اﾝوحدة

 .عﾞم اヱﾝفس اﾝتربوي في اﾝرياضة: اسم اﾝمادة

 01: اﾝرصيد

 01: اﾝمعامل

:  أケدافاﾝتعﾞيم

. اﾟتعرؼ ع｀ى ع｀ـ اカﾟفس اﾟتربوي وتطبيقاتヴ في مجاؿ اﾟرياضة  وما تحتويヴ مف مواقؼ تربوية-

: اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة

. مع｀ومات حوؿ اﾟممارسة اﾟرياضية بمخت｀ؼ أカواعギا وأشﾞاギﾟا باعتبارガا تستقطب ﾞؿ اأطفاؿ في سカوات カموガـ اﾟمخت｀ؼ

. اﾟمعرفة اﾟمسبقة في مجاؿ اﾟتربية اﾟبدカية واﾟرياضية

... أف يﾞوف اﾟطاﾟب ع｀ى دراية ببعض اﾟمصط｀حات اカﾟفسية

: محتوى اﾝمادة

 .تعريؼ ع｀ـ اカﾟفس اﾟتربوي اﾟرياضي .1

2. ヴدافガأ. 

3. ケوتطور ヴشأتカ. 

4. ヴظرياتカ. 

5. ヴجガاカم:ヴ｀ووسائギأدوات. 

 )واﾟسف｀ى  (مثؿ اﾟذﾞاء واادراؾ )اﾟفروؽ اﾟفردية، اﾟعم｀يات اﾟعق｀ية اﾟع｀يا: مواضيع في ع｀ـ اカﾟفس اﾟتربوي اﾟرياضي .6
. (مثؿ اﾟتع｀ـ

 ﾞتابي في ギカاية اﾟسداسي  امتحاف:طريقةاﾝتقييم

: اﾝمراجع

زاﾞﾟتاب カ｀ﾟشرﾟ( 2001)ي｀ى اﾟسيد فرحات،  -1  .، اﾟقياس وااختبارات في اﾟتربية اﾟرياضية، اﾟقاガرة، م゙ر

 .اﾟقاガرة دار اﾟمعارؼ4، ع｀ـ اカﾟفس اﾟرياضي، ط (1979 )محمد حسف عاوي، -2

وجيا اﾟتدريب، دار اﾟفﾞر اﾟعربي(1984)محمد حسف عاوي وأبو اﾟعا عبد اﾟفتاح،  -3  .، فسي゚و

، اﾟقاガرة ،دار (اカﾟظرية واﾟتطبيؽ واﾟتجريب) ، سيﾞ｀وجية اﾟتربية اﾟبدカية واﾟرياضية (1995)محمود عبد اﾟفتاح عカاف -4
 .اﾟفﾞر اﾟعربي

ز اﾞﾟتاب カ｀ﾟشر2، مقدمة في ع｀ـ اカﾟفس اﾟرياضة، اﾟقاガرة ط(2001 )محمود عبد اﾟفتاح عカاف،- 5 . ، م゙ر
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عﾞم اヱﾝفس اﾝتربوي : عヱوان اﾝماستر

 اأول:اﾝسداسي

. ااستﾜشافيةوحدة اﾝتعﾞيم :اسم اﾝوحدة

 .اﾝتسيير في اﾝتربية: اسم اﾝمادة

 01: اﾝرصيد

 01: اﾝمعامل

: أケدافاﾝتعﾞيم

.  تمﾞيف اﾟطاﾟب مف اﾟتعرؼ ع｀ى مفاガيـ إدارة اﾟصؼ في اأدب اﾟتربوي اﾟحديث -

. معرفة أساﾟيب وفカيات إدارة اﾟصؼ في اﾟتوجギات اﾟحديثة - 

..... اﾟتカافسية ، اﾟتعاوカية ، اﾟفردية : اﾟتعرؼ إﾟى أساﾟيب اﾟتع｀ـ اﾟصفي - 

. معرفة آﾟيات اﾟمعاﾟجة وااカضباط اﾟصفي - 

: اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة

. حقائق عن اإدارة اﾝتربوية - 

. اأسس اヱﾝفسية واﾝفﾞسفية ﾞﾝتربية- 

: محتوى اﾝمادة

. مفاガيـ إدارة وتسيير اﾟمؤسسة اﾟتربوية  - 1

. أساﾟيب اﾟتسيير اﾟتربوي اﾟحديث - 2

. استراتيجيات وأساﾟيب إدارة اﾟصؼ  - 3

 .اﾟتفاعؿ اﾟصفي وطرؽ اﾟتカشيط - 4

: اﾝمراجع 

. تصميـ اﾟتع｀يـ ، مﾞتب اأカوروا ، اﾟيوカسﾞو، دائرة اﾟتع｀يـ واﾟتربية : (1993) توؽ محي اﾟديف  - 1

. اﾟتربية اﾟعم｀ية بيف اカﾟظرية واﾟتطبيؽ ، دار اﾟفﾞر ، عماف ، اأردف  : (2000)حساف محمود سعد  - 2

. اﾟتصميـ اﾟتع｀يمي ، دار اﾟمسيرة ، عماف ، اأردف : (1999)اﾟحي｀ة محمد محمود - 3
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. مفاガيـ ومبادئ تربوية ، دار اﾟفﾞر ، عماف ، اأردف  : (1993 )راشد ع｀ي  - 4

. اﾟتع｀يـ اﾟفعاؿ ، دار أمؿ ، عماف ، اأردف  : (2000 )اﾟش｀بي ابراガيـ  - 5

. تفريد اﾟتع｀يـ ، دار اﾟفﾞر ، عماف ، اأردف  : (1998)مرعي توفيؽ، اﾟحي｀ة محمد  - 6

تر ديؾ ، وروبرت ديزر  -7 . بياف ، اﾟغزاوي ، اأردف \اﾟتخطيط ﾟتع｀يـ فعاؿ ، ترجمة محمد  : (1991 ) ゚و
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عﾞم اヱﾝفس اﾝتربوي : عヱوان اﾝماستر

اأول : اﾝسداسي

. وحدة اﾝتعﾞيم اأفقية: اسم اﾝوحدة

 .ヱجﾞيزّيةاإﾝغة  ال:اﾝمادةماس

 1: اﾝرصيد

 1: اﾝمعامل

: أケداف اﾝتعﾞيم

 .تمﾞيف اﾟطاﾟب مف فギـ واستيعاب اカﾟصوص واﾟمصط｀حات اﾟواردة باﾟ｀غة اإカج｀يزية واﾟمتع｀قة ببيداغوجيا اﾞﾟفاءات -

 .تمﾞيف اﾟطاﾟب مف استغاؿ اﾟمراجع اﾟصادرة باﾟ｀غة اإカج｀يزية في مجاؿ ع｀ـ اカﾟفس اﾟتربوي -
: اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة 

. أساسيات اﾟ｀غة اإカج｀يزية

 :محتوى اﾝمادة

وجية اﾟتع｀ـ،カصوص مختارة باﾟغة اإカج｀يزية في موضوعات بيداغوجيا اﾞﾟفاءات . قة اﾟتربويةا مشﾞات اﾟع، سيﾞ゚و

: اﾝمراجع

 .مراجع مختارة مف طرؼ اأستاذ اﾟمسؤوؿ ع｀ى اﾟمادة
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メياルゅんャي اシاギシ 

  



41るジシぽヨャا  :ゲتシゅヨャا ラاヲレع              るعョゅィ :يヲよゲتャا ザヘレャا ユヤعるعيョゅイャا るレジャ2017/2018:     ا 
 

 

عﾞم اヱﾝفس اﾝتربوي : عヱوان اﾝماستر

 اﾝثاヱي: اﾝسداسي

 .وحدة اﾝتعﾞيم اأساسية: اسم اﾝوحدة

 .ヱケدسة اﾝتﾜوين:اسم اﾝمادة

 05: اﾝرصيد

 03: اﾝمعامل

: أケداف اﾝتعﾞيم

 .اﾟتﾞويفتمﾞيف اﾟطاﾟب مف استيعاب اﾟمقاربات اﾟمギカجية في カガدسة  -

 .تمﾞيف اﾟطاﾟب مف استيعاب اﾟمفギـو اﾟتق｀يدي اﾟمعرفي ﾟ｀ذﾞاء -

 . اﾟتﾞويفتمﾞيف اﾟطاﾟب مف استيعاب カظرية جاردカ゚ر｀ذﾞاءات اﾟمتعددة وبカاء مカاガج -

 .اﾟتﾞويفتمﾞيف اﾟطاﾟب مف استيعاب تخطيط مف خاؿ مカاガج  -

 . اﾟتﾞويفتمﾞيف اﾟطاﾟب مف استيعاب اﾟمدخؿ اﾟتﾞام｀ي في بカاء مカاガج -

 :اﾝمعرفة اﾝمسبقة

. تصカيؼ اأガداؼ اﾟتع｀يمية -
 .خصائص اﾟقرف اﾟواحد واﾟعشريف -

 .اﾟمقاربة اﾟتق｀يدية في بカاء اﾟمカاガج -
 

: محتوى اﾝمادة

 .ااカفجار اﾟمعرفياﾟتﾞويف وカガدسة مカاガج  - 1

 .اﾟمفギـو اﾟتق｀يدي اﾟمعرفي ﾟ｀ذﾞاء - 2

 . اﾟتﾞويفカظرية جاردカ゚ر｀ذﾞاءات اﾟمتعددة وبカاء مカاガج - 3

 .تﾞويفمカاガج اؿاﾟمقاربات اﾟبيداغوجية في  - 4

 .اﾟمدخؿ اﾟتﾞام｀ي في بカاء اﾟمカاガج - 5

. اﾟمدخؿ اﾟمカظومي في بカاء اﾟمカاガج - 6
: اﾝمراجع

 .2011فوزي اﾟشربيカي، عفت اﾟطカاوي، تطوير اﾟمカاガج اﾟتع｀يمية، دار اﾟمسيرة カ｀ﾟشر واﾟتوزيع واﾟطباعة، عماف،  - 1

 .2011أحمد اﾟمギدي عبد اﾟح｀يـ وآخروف، اﾟمギカج اﾟمدرسي اﾟمعاصر، دار اﾟمسيرة، عماف،  - 2

 .2003جابر عبد اﾟحميد، اﾟذﾞاءات اﾟمتعددة واﾟفギـ، تカمية وتعميؽ، دار اﾟفﾞر اﾟعربي، اﾟقاガرة،  - 3

 .2003، دار اﾟفﾞر، عماف، 1محمد عبد اギﾟادي عفيفي، تربويات اﾟمخ اﾟبشري، ط - 4
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 .عﾞم اヱﾝفس اﾝتربوي: عヱوان اﾝماستر

 .اﾝثاヱي: اﾝسداسي

 .أساسية وحدة اﾝتعﾞيم:اسم اﾝوحدة

 .اﾝعاقة اﾝتربوية:اسم اﾝمادة

 05: اﾝرصيد

 02: اﾝمعامل

 :أケداف اﾝتعﾞيم

. تمﾞيف اﾟطاﾟب مف معرفة أصカاؼ اﾟعاقة اﾟتربوية   - 

 .تمﾞيف اﾟطاﾟب مف تحديد اﾟمشﾞات اﾟمخت｀فة اﾟتي يمﾞف أف تعرفギا ガذケ اﾟعاقة - 

 . اﾟتربية واﾟتع｀يـفيتمﾞيف اﾟطاﾟب مف فギـ اカعﾞاسات اﾟعاقة اﾟتربوية - 

 .بىِوفؽ مخت｀ؼ اﾟمراحؿ اﾟعمرية ﾟ｀مرَ تمﾞيف اﾟطاﾟب مف فギـ مشﾞات اﾟعاقة اﾟتربوية - 

: اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة 

. مفギـو اﾟعاقة اﾟتربوية- 

. اﾟعاقة اﾟتربوية وأساﾟيب اﾟس｀طة- 

. خصائص اﾟطفؿ واﾟمراガؽمعرفة - 

: محتوى اﾝمادة

 مقدمة عف اﾟعاقة اﾟتربوية - 1

 .أガمية اﾟعاقة اﾟتربوية في اﾟتカشئة ااجتماعية - 2

 .اﾟعاقة اﾟتربوية وأساﾟيب اﾟس｀طة - 3

 .دور اﾟعاقة اﾟتربوية في عم｀ية اﾟتثقيؼ اﾟتربوي - 4

 .مشﾞات اﾟعاقة اﾟتربوية - 5

 .مشﾞات اﾟعاقة اﾟتربوية ِوفؽ اﾟمراحؿ اﾟعمرية - 6

 .اカعﾞاسات اﾟعاقة اﾟتربوية ع｀ى اﾟتربية واﾟتع｀يـ - 7
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. امتحاف+ متواصؿ : طريقة اﾝتقييم

:  اﾝمراجع

ى، عماف،  - 1  .2011محمد بﾞر カوفؿ، فل محمد أبو عواد، ع｀ـ اカﾟفس اﾟتربوي، دار اﾟمسيرة، اﾟطبعة اأ゚و

ى، عماف،  - 2  .2007حسيف أبو رياش، زガية عبد اﾟحؽ، ع｀ـ اカﾟفس اﾟتربوي، دار اﾟمسيرة، اﾟطبعة اأ゚و

 .1998عبد اﾟمجيد カشواتي، ع｀ـ اカﾟفس اﾟتربوي، اﾟطبعة اﾟتاسعة، مؤسسة اﾟرساﾟة ﾟ｀طباعة واカﾟشر واﾟتوزيع، بيروت، ﾟبカاف، - 3
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 .عﾞم اヱﾝفس اﾝتربوي: عヱوان اﾝماستر

 .اﾝثاヱي: اﾝسداسي

 .ساسية وحدة اﾝتعﾞيماأ:اسم اﾝوحدة

 .اﾝبيداغوجيا اﾝفارقية:اسم اﾝمادة

 05: اﾝرصيد

 02: اﾝمعامل

: أケداف اﾝتعﾞيم

. تمﾞيف اﾟطاﾟب مف  تحديد مفギـو اﾟبيداغوجيا اﾟفارقية - 

. تمﾞيف اﾟطاﾟب مف شرح أカواع اﾟبيداغوجيا اﾟفارقية و متط｀باتギا وأガدافギا- 

: اﾝمعرفة اﾝمسبقة 

. معطيات عف ع｀ـ カفس اカﾟمو- 

. اﾟخصائص اカﾟفسية ومراحؿ اカﾟمو- 

: محتوى اﾝمادة

. مفギـو اﾟبيداغوجيا اﾟفارقية - 1

. أカواع اﾟبيداغوجيا اﾟفارقية - 2

. متط｀بات اﾟبيداغوجيا اﾟفارقية - 3

. أガداؼ اﾟبيداغوجيا اﾟفارقية - 4

. ااختافات بيف اﾟمقاربات اﾟبيداغوجية- 5

: اﾟمراجع

 محمد اﾟصدوقي، اﾟمفيد في اﾟتربية، اﾟمم｀ﾞة اﾟمغربية، دوف سカة- 1

. و. عباد مسعود، محمد بف يحي، اﾟتدريس عف طريؽ اﾟمقاربة باأガداؼ واﾟمقاربة باﾞﾟفاءات اﾟمشاريع وحؿ اﾟمشﾞات ، ـ- 2
 . 2006ت، اﾟجزائر، .ـ. ت

. 2006رحيمو بخات وآخروف، اﾟمقاربة واﾟبيداغوجيات اﾟحديثة، اﾟمغرب،- 3
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 .عﾞم اヱﾝفس اﾝتربوي: عヱوان اﾝماستر

 .اﾝثاヱي: اﾝسداسي

 .ساسيةوحدة اﾝتعﾞيم اأ: اسم اﾝوحدة

 .تﾜوين اﾝمﾜوヱين:اسم اﾝمادة

 05: اﾝرصيد

 02: اﾝمعامل

: أガداؼ اﾟتع｀يـ

. اﾟتعرؼ ع｀ى خصائص تﾞويف اﾟمﾞّوカيف- 

اإﾟماـ باﾟطرائؽ اﾟتربوية اﾟحديثة، وتعزيز خبرات اﾟمع｀ميف في مجاؿ اﾟتخصص، وتبصيرガـ باﾟمشﾞات اﾟتع｀يمية ووسائؿ  -
  .ح｀ギا

ياتギـ في اﾟعم｀ية اﾟتربوية- ギـ إﾟى اأفضؿ، وتعريفギـ بدورガـ ومسؤ゚و   .تغيير اتجاガاتギـ وس｀゙و

  .زيادة اﾞﾟفاءة اإカتاجية ﾟ｀طاﾟب، ومساعدتヴ ع｀ى أداء عم｀ヴ بطريقة أفضؿ، وبجギد أقؿ، وفي وقت أقصر-

عاج جواカب اﾟقصور باカﾟسبة ﾟ｀ذيف ﾟـ يت｀قوا إعدادًا جيدًا في اカخراطギـ في اﾟمカギة ، وتدريبギـ ع｀ى اﾟبحث اﾟعم｀ي واカﾟمو -
  .اﾟذاتي

إتاحة اﾟفرصة ﾟ｀ط｀بة ، ﾟيتعرفوا ع｀ى ااتجاガات، واأساﾟيب اﾟحديثة اﾟمتطورة في اﾟتربية، وتحسيف اﾟعاقات اإカساカية داخؿ -
 .اﾟعمؿ

  .تحسيف カوعية اﾟتع｀يـ بحيث يؤثر اﾟتدريس اﾟجيد في س｀وؾ اﾟتاميذ وカموガـ-

   .تギيئة اﾟمع｀ميف اﾞتساب اﾟمعارؼ اﾟتربوية-

 :اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة

بعض اﾟمع｀ومات حوؿ اﾟتﾞويف اﾟتي ت｀قاガا اﾟطاﾟب أثカاء دراستヴ اﾟسابقة تساعدケ ع｀ى اﾟتعرؼ أﾞثر ع｀ى تﾞويف اﾟمربيف بشﾞؿ 
. مفصؿ

: محتوى اﾝمادة

 .تعريؼ اﾟتﾞويف - 1

2 - ヴميتガأ. 

3 - ヴدافガّوف؟: أﾞカ يؼ ماذا؟ ゙و  .ﾞカّوف مف؟ ゚و

 .أカواع اﾟتﾞويف - 4

 .أساﾟيب اﾟتﾞويف - 5

 .ﾞفايات اﾟمﾞّوف - 6
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 .أسس وشروط ممارسة اﾟتﾞويف في اﾟمؤسسات اﾟتربية  - 7

. اﾟتربية واﾟتع｀يـ واﾟتﾞويف اﾟمカギي واﾟتوجيヴ: مجاات اﾟتﾞويف - 8
 

 ﾞتابي في ギカاية اﾟسداسي  امتحاف:طريقةاﾝتقييم

 :اﾝمراجع

وجيا واﾟتربية، دار اﾟق｀ـ،اﾞﾟويت (1980)حسيف حمدي اﾟطوبجي - 1  اﾟتカﾞ゚و

وجيا اﾟتربية، دار اﾟوفاء، مصر (2001)أحمد حامد مカصور  - 2  أساسيات تカﾞ゚و

وجيا اﾟتع｀يـ، س｀س｀ة دراسات وبحوث ،اﾟمج｀د :فتح اﾟباب عبد اﾟح｀يـ سيد  - 3 وجيا カ3حو فギـ أفضؿ ﾟتカﾞ゚و ، اﾟجمعية اﾟمصرية ﾟتカﾞ゚و
 . 1997اﾟتع｀يـ ،اﾟقاガرة 

وجيا اﾟتع｀يـ، ﾞ｀ية اﾟتربية، اﾟقاガرة :  فتح اﾟباب عبد اﾟح｀يـ سيد - 4  .1990توظيؼ تカﾞ゚و

وجيا اﾟتع｀يـ في عصر اﾟمع｀ومات وااتصاات، ط: ﾞماؿ عبد اﾟحميد زيتوف - 5  ، عاﾟـ2تカﾞ゚و
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عﾞم اヱﾝفس اﾝتربوي : عヱوان اﾝماستر

 اﾝثاヱي: اﾝسداسي

 اﾝمヴヱجية وحدة اﾝتعﾞيم:اسم اﾝوحدة

 .مヴヱجية اﾝتقصي اﾝميداヱي في اﾝتربية:اسم اﾝمادة

 04: اﾝرصيد

 02: اﾝمعامل

: أケداف اﾝتعﾞيم

. تمﾜين اﾝطاﾝب من تحديد أسس اﾝقيام باﾝتقصي اﾝميداヱي- 

 -カيا مع احترام شروطﾞي فعヱميداﾝتقصي اﾝقيام باﾝب من اﾝطاﾝين اﾜتم .

: اﾝمعارف اﾝمسبقة 

 .معﾞومات حول مヴヱجية اﾝبحث- 

: محتوى اﾝمادة

. تحديد مفاケيم اﾝبحث اﾝتربوي واﾝتقصي - 1

مفヴوم اﾝتقصي   - 2

. مجاات توظيف اﾝتقصي اﾝميداヱي - 3

4 - ヮتقصي وفوائدﾝداف اケأ .

.  تقヱيات اﾝتقصي - 5

. بヱاء شبﾜة اﾝتقصي - 6

.  تبويب اﾝبياヱات إحصائيا وتفسيرケا - 7

: اﾝمراجع

 . صفحة770، 2007رجاء محمود أبو عاـ، مカاガج اﾟبحث في اﾟع｀ـو اカﾟفسية واﾟتربوية، دار اカﾟشر ﾟ｀جامعات، اﾟقاガرة،  - 1

 .ﾟ2003｀جامعات،

 ، مقدمة ﾟ｀بحث في اﾟتربية، ترجمة سعد اﾟحسيカي، دار اﾞﾟتاب اﾟجامعي، اﾟعيف، اإمارات Donald Aryدوカاﾟد آري  - 2
 . صفحة642، 2004اﾟعربية اﾟمتحدة، 
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 . صفحة496، 2002سامي محمد م｀حـ، مカاガج اﾟبحث في اﾟتربية وع｀ـ اカﾟفس، اﾟطبعة اﾟثاカية، دار اﾟمسيرة، عماف،  - 3
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 .عﾞم اヱﾝفس اﾝتربوي: عヱوان اﾝماستر

 .اﾝثاヱي: اﾝسداسي

 .اﾝمヴヱجيةوحدة اﾝتعﾞيم :اسم اﾝوحدة

  اإحصاء في عﾞم اヱﾝفس اﾝتربوي:اسم اﾝمادة

 03: اﾝرصيد

 02: اﾝمعامل

: أケداف اﾝتعﾞيم

 EXELL ، SPSS تمﾞيف اﾟطاﾟب مف معاﾟجة اﾟمعطيات باستعماؿ اأحزمة اﾟحسابية ،-
 :اﾝمعارف اﾝمسبقة 

.  مع｀ومات عامة عف اإحصاء -

. مع｀ومات عف ﾞيفية تشغيؿ اﾟحاسوب- 

: محتوى اﾝمادة

 .اإحصائيةمراجعة عامة ﾟ｀مفاガيـ  - 1

يفية استعماヴﾟ في اﾟبحث اﾟع｀ميEXEL  اﾟتعرؼ ع｀ى カظاـ - 2  .゙و

يفية استعماヴﾟ في اﾟبحث اﾟع｀ميSPSSاﾟتعرؼ ع｀ى カظاـ  - 3 .  ゙و
 . ﾞتابي في ギカاية اﾟسداسي امتحاف:طريقة اﾝتقييم

: اﾝمراجع

أحمد محمد اﾟطبيب، اإحصاء في اﾟتربية وع｀ـ اカﾟفس، اﾟمﾞتب اﾟجامعي اﾟحديث، اﾟطبعة اأوﾟى، اأزاريطة، اإسカﾞدرية  - 1
1998. 

 .  اﾟوصفي ، اﾟمعギد اﾟعربي ﾟ｀تخطيطاإحصاءمصطفى بابﾞر ،  - 2
  اﾟوصفي ، شبﾞة اأبحاث واﾟدراسات ااقتصادية اإحصاءشرؼ اﾟديف خ｀يؿ ،  - 3
 . 1 ، ط2008،  دار اﾟبداية ، عماف، اإحصاءأحمد عبد اﾟسميع طبية ، مبادئ  - 4
 اﾟمرجعي ﾟ｀تقويـ اﾟتربوي ، اﾟطبعة اﾟثاカية ، مﾞتب اﾟتربية اﾟعربي ﾟدوؿ اﾟخ｀يج اﾟرياض اإطار بف مبارؾ اﾟدوسري ،إبراガيـ - 5

ـ ガ  /2000ػ1421
ى  - 6  .ـ، دار اﾞﾟتاب اﾟجامعيガ/2003ػガ1424يثـ ﾞامؿ اﾟزبيدي ، اﾟقياس و اﾟتقويـ في اﾟتربية و ع｀ـ اカﾟفس ، اﾟطبعة اأ゚و

 . وااحتماات ، اﾟطبعة اﾟثاﾟثة اإحصاءجماؿ رشيد اﾞﾟح｀وت ، مبادئ في  - 7
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 عﾞم اヱﾝفس اﾝتربوي: عヱوان اﾝماستر

 اﾝثاヱي: اﾝسداسي

وحدات اﾝتعﾞيم ااستﾜشافية : اسم اﾝوحدة

ااتصال : اسم اﾝمادة

 02:اﾝرصيد

 01:اﾝمعامل

 : أケداف اﾝتعﾞيم

 

 .  اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة

 

: محتوى اﾝمادة

 مقدمة

ماガية وسائط ااتصاؿ  - 1

. وسائط ااتصاؿ بيف اﾟقديـ واﾟحديث - 2

وسائط ااتصاؿ اﾟجماガيري  - 3

وسائط ااتصاؿ اﾟخاصة   - 4

تصカيؼ وسائط ااتصاؿ  - 5

اإشギار  -
 اﾟراديو واﾟت｀فاز -

 اギﾟاتؼ واギﾟاتؼ اﾟخ｀وي -

 ثورة اأカترカات -

o تカترカية اأガما 

o اギواعカات وأﾞشبﾟا 

o تカترカـ خدمات اأガأ 

o بحثﾟات ا  مح゙ر

o يカتروﾞﾟبريد اإﾟا 
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o ات ااجتماعيةﾞشبﾟا 

o دردشةﾟمواقع ا 

o تع｀يـ عف بعدﾟات واカبياﾟقواعد ا. 

 . اカﾟفسية ﾟوسائط ااتصاؿ اﾟحديثةاآثار .1

 .اآثار ااجتماعية ﾟوسائط ااتصاؿ اﾟحديثة .2

 .カظرة استشرافية ﾟوسائط ااتصاؿ اﾟمستقب｀ية .3

 

 (ُيترك اﾝترجيح ﾞﾝسﾞطة اﾝتقديرية ﾝفريق اﾝتﾜوين  )إﾝخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة اﾝتقييم

:  قائمة اﾟمراجع

  سبتمبر ،اﾟحوار اﾟمتمدف- وحدة اﾟبحوث واﾟتطوير،ما بعد اﾟتفاع｀ية واتجاガات تطوير اﾟعمؿ اإعامي (2007)وساـ فؤاد  - 1

وجيا ااتصاؿ اﾟحديثة في عصر اﾟمع｀ومات، اﾟدار اﾟمصرية اﾟ｀بカاカية، اﾟقاガرة، اﾟطبعة اﾟرابعة، (2005)حسف عماد مﾞاوي  - 2  .تカﾞ゚و

.  مقدمة في وسائؿ ااتصاؿ اﾟجماガيرية ، ديواف اﾟمطبوعات اﾟجامعية ، اﾟجزائر، (1998)فضيؿ دﾟيو - 3

.  مدخؿ ﾟع｀ـو اإعاـ وااتصاؿ، ديواف اﾟمطبوعات اﾟجامعية، بف عカﾞوف، اﾟجزائر ، (2002)زガير إحدادف - 4

 . 2012وسائؿ اإعاـ ااﾞﾟتروカية ودورガا في اإカماء اﾟمعرفي، دار اカﾟفائس カ｀ﾟشػػػر و اﾟتوزيع، عماف ،  :يسري خاﾟد إبراガيـ - 5

 .، カظريات ااتصاؿ، اأردف ، دار اﾟمسيرة カ｀ﾟشر واﾟتوزيع( 2012)اﾟمزاガرة مカاؿ ガاؿ   - 6

1 - Duchâteau, C. (1992). L'ordinateur et l'école ! Un mariage difficile ?. Namur : 

CeFIS, Facultés N-D de la Paix. 

2 - Duchâteau, C. (1992). L'ordinateur et l'école ! Un mariage difficile ?. Namur : 

CeFIS, Facultés N-D de la Paix. 

3 - Francis Jauréguiberry, Serge Proulx( 2011) Usages et enjeux des technologies 

de communication, Toulouse, Erès . 
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عﾞم اヱﾝفس اﾝتربوي : عヱوان اﾝماستر

 اﾝثاヱي: اﾝسداسي

ااستﾜشافية  وحدة اﾝتعﾞيم :اسم اﾝوحدة

  اﾝتﾜوين اﾝمヱヴي واﾝتمヴين:اسم اﾝمادة

 01: اﾝرصيد

 01: اﾝمعامل

: أケداف اﾝتعﾞيم

 .تمﾞيف اﾟطاﾟب مف ااطاع ع｀ى قطاع ومカظومة اﾟتع｀يـ واﾟتﾞويف اﾟمカギييف في اﾟجزائر -

 (تمギيف- إقامي)معرفة أカماط اﾟتﾞويف اﾟمカギي في اﾟجزائر -

 .تمﾞيف اﾟطاﾟب مف معرفة مضاميف مدّوカة ااختصاصات اﾟمカギّية في اﾟتﾞويف اﾟمカギي في اﾟجزائر -

 .تمﾞيف اﾟطاﾟب مف قギـ خصوصّية اﾟتﾞويف واﾟتع｀يـ اﾟمカギييف في اﾟجزائر واﾟدوؿ اﾟعربية واﾟغربية -

: اﾝمعرفة اﾝمسبقة

 .مجاات اﾟتربية -

. اأسس اﾟع｀مّية ﾟ｀تربية -
 

: محتوى اﾝمادة

 .قطاع اﾟتع｀يـ واﾟتﾞويف اﾟمカギييف في اﾟجزائر - 1

 .مديريات اﾟتﾞويف واﾟتع｀يـ اﾟمカギييف - 2

 .مراﾞز اﾟتﾞويف واﾟتع｀يـ اﾟمカギييف - 3

 .معاガد اﾟتﾞويف واﾟتع｀يـ اﾟمカギييف - 4

 .مدّوカة ااختصاصات اﾟمカギّية في اﾟتﾞويف واﾟتع｀يـ اﾟمカギييف في اﾟجزائر - 5

وجي - 6  .اﾟتﾞويف واﾟتع｀يـ اﾟمカギييف ﾞقطاع استراتيجي ﾟتطوير اﾟمجاؿ اﾟتカﾞ゚و

 . اﾟتﾞويف اﾟمカギي واﾟعاﾟـ ااقتصادي - 7

 .اﾟتﾞويف واﾟتع｀يـ اﾟمカギييف في اﾟدوؿ اﾟعربية - 8

 .اﾟتﾞويف واﾟتع｀يـ اﾟمカギييف في اﾟدوؿ اﾟغربية - 9

: اﾝمراجع

عداد  - 1 ز اﾟعربي ﾟ｀تدريب اﾟمカギي وا  أحمد مصطفى، مخرجات اﾟتدريب اﾟمカギي وسوؽ اﾟعمؿ في اأقطار اﾟعربية، اﾟم゙ر
 .2001اﾟمدربيف، طراب｀س، ﾟيبيا، 
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 .2004 عبد اﾞﾟريـ غريب،بيداغوجيااﾞﾟفايات،مカشورات عاﾟـ اﾟتربية،اﾟطبعة اﾟخامسة معدﾟة،اﾟدار اﾟبيضاء،اﾟمغرب، - 2

 .2007 وزارة اﾟتﾞويف واﾟتع｀يـ اﾟمカギييف، مدوカة ااختصاصات اﾟمカギية، اﾟجزائر،  - 3

.1998،قسカطيカة،ديسمبر،10 ب｀قاسـ ساطカية، مج｀ة اﾟع｀ـو اإカساカية،جامعةمカتوري،،عدد  - 4  

 .1976 رؤية عربية مستقب｀ية ﾟ｀تدريب اﾟمカギي،مؤتمر اﾟعمؿ اﾟعربي،اﾟدورةاﾟخامسة،カوا قشط،مارس، اﾟطيب اﾟحضيري، - 5

 اﾟطاガر قاسي، إشﾞاﾟية إصاح اﾟتع｀يـ واﾟتﾞويف ما بعد اأساسي، محاضرات اﾟم｀تقى حوؿ اﾟتع｀يـ واﾟتﾞويف، دفاتر  - 6
.1998،ر، اﾟجزائر، ديسمب6اﾟمج｀س، اﾟعدد  

 بوف｀جة غياث، تأمات في واقع اﾟتﾞويف اﾟمカギي باﾟجزائر،اﾟم｀تقى حوؿ اﾟتع｀يـ واﾟتﾞويف في مرح｀ة ما بعد  - 7
 .1998 ديسمبر10،9،8،اﾟجزائر في 6اأساسي،دفاتراﾟمج｀س،اﾟعدد 

. 1998، اﾟجزائر ديسمبرﾞ 6ريـ يوカس، اﾟم｀تقى اﾟمخصص ﾟ｀تع｀يـ واﾟتﾞويف ما بعد اأساسي، دفاتر اﾟمج｀س، اﾟعدد - 8
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عﾞم اヱﾝفس اﾝتربوي : عヱوان اﾝماستر

 اﾝثاヱي: اﾝسداسي

ااستﾜشافية  وحدة اﾝتعﾞيم :اسم اﾝوحدة

  اﾝتربية اﾝمستمرة:اسم اﾝمادة

 01: اﾝرصيد

 01: اﾝمعامل

: أケداف اﾝتعﾞيم

. معرفة مبدأ استمرارية اﾝتربية- 

.  تمﾜين اﾝطاﾝب من اﾝتفريق بين مفヴوم اﾝثبات في اﾝتربية اﾝتقﾞيدية ومفヴوم ااستمرارية في اﾝتربية اﾝحديثة واﾝمعاصرة- 

: اﾝمعارف اﾝمسبقة 

. اﾝتيارات اﾝتربوّية- 

: محتوى اﾝمادة

. مفヴوم اﾝتربية اﾝمستمرة-  1

. أケداف اﾝتربية اﾝمستمرة-  2

. ヱشأة وتطّور اﾝتربية اﾝمستمرة-  3

. تعﾞيم اﾜﾝبار-  4

. عاقة اﾝتربية باﾝتﾜوين اﾝمستمر-  5

 :اﾝمراجع

. ع｀ـ اカﾟفس اﾟتربوي، دار اﾟمسيرة، عماف اأردف (2005)أبو جاود صاﾟح ع｀ي -1

ة اإمارات اﾟعربية اﾟمتحدة (2012 )عماد عبد اﾟرحيـ زغ｀وؿ -2 .مبادئ ع｀ـ اカﾟفس اﾟتربوي، دار اﾞﾟتاب اﾟجامعي اﾟعيف د゚و  

. ع｀ـ اカﾟفس اﾟتربوي دار اﾟفرقاف عماف اأردف (1986)عبد اﾟمجيد اカﾟشواتي - 3
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عﾞم اヱﾝفس اﾝتربوي : عヱوان اﾝماستر

 اﾝثاヱي: اﾝسداسي

ااستﾜشافية وحدة اﾝتعﾞيم :اسم اﾝوحدة

 . اﾝتربية واﾝصحة اヱﾝفسية:اسم اﾝمادة

 01: اﾝرصيد

 01: اﾝمعامل

:  أケدافاﾝتعﾞيم

تمﾞيف اﾟطاﾟب مف اﾟربط بيف اﾟتربية واﾟصحة اカﾟفسية مف خاؿ اﾟمعرفة اﾟع｀مية واﾟماحظة اﾟمباشرة ﾟ｀ظواガر اﾟتربوية ذات - 
. اﾟعاقة باﾟصحة اカﾟفسية 

: اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة

اﾟمع｀ومات اﾟتي قد تحصؿ ع｀يギا اﾟطاﾟب في اﾟسカوات اﾟماضية في ع｀ـ اカﾟفس وع｀ـو اﾟتربية يمﾞف أف يستغ｀ギا ﾟزيادة في 
. اﾟمعرفة اﾟمرتبطة بمجاؿ اﾟصحة اカﾟفسية واﾟتي تعتبر ذات أガمية في مجاؿ اﾟتربية بصفة عامة

وجية ﾟ｀تربية-  . اأسس اカﾟفسية واﾟفيزي゚و

: محتوى اﾝمادة

 .تعريؼ اﾟتربية واﾟصحة اカﾟفسية - 1

 اﾟتﾞيؼ اカﾟفسي واﾟتﾞيؼ اﾟتربوي - 2

 .اﾟتوافؽ اカﾟفسي واﾟتوافؽ اﾟتربوي - 3

. اﾟعاقة بيف اﾟتربية واﾟصحة اカﾟفسية - 4
 ﾞتابي في ギカاية اﾟسداسي  امتحاف:طريقةاﾝتقييم

 :اﾝمراجع

 .دار اギカﾟضة اﾟعربية ﾟ｀طباعة واカﾟشر: اﾟمدخؿ اﾟى ع｀ـ اカﾟفس اﾟمرضي، بيروت.(1998)اﾟحجار، ـ،ح .1

 .دار اﾟمعرفة اﾟجامعية: اﾟقاガرة.في اﾟطب اカﾟفسي وع｀ـ اカﾟفس اﾟمرضي ااカ｀ﾞيﾞي.(1994).اﾟدويدار،ع،ا .2

 .دار اﾟحارث: عماف.مدخؿ اﾟى カظريات اﾟشخصية.(بدوف تاريخ).دﾟيماカج｀ر، ب .3

ية ػ اضطرابات اﾟشخصيةػ : اﾟشخصية اﾟسوية واﾟمضطربة.شقير، ز،ـ .4 カظريات اﾟشخصية ػ اﾟمشﾞات اﾟس｀゙و
 .مﾞتبة اギカﾟضة اﾟعربية: اﾟقاガرة. اﾟسوماتوسايؾ ػ اﾟسيﾞوسوماتيؾ ػ اﾟعصاب واﾟدガاف

 .دار قباءカ｀ﾟشر واﾟتوزيع: اﾟقاガرة. カظريات اﾟشخصية. (1998).عبد اﾟرحمف، ـ،ا .5

دار اﾟمعرفة : عماف.دراسة في اﾟشخصية بيف اﾟسواء وااضطراب: ع｀ـ اカﾟفس اﾟمرضي . (2001 ).مجدي، أ،ـ .6
 .اﾟجامعية ﾟ｀طبع واカﾟشر واﾟتوزيع
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. دار اﾟمسيرة ﾟ｀طباعة واカﾟشر واﾟتوزيع:اأردف،عماف.(3ط)دراسات في ع｀ـ اカﾟفس اﾟمرضياカﾟفسية . (1993).موسى،ر .7
وجية اﾟتﾞيؼ: اﾟصحة اカﾟفسية " カ(2010)عيـ اﾟرفاعي .8 .  ، دار اﾞﾟتاب،دمشؽ" دراسة في سيﾞ゚و
. ، مطبعة  دار اﾟساـ ،   بيروت ، بغداد" اﾟصحة اカﾟفسية واカﾟمو  " (1973)اﾞﾟياؿ دحاـ  .9

 .، مﾞتبة اギカﾟضة اﾟمصرية ،  اﾟقاガرة " أسس اﾟصحة اカﾟفسية " (1970)اﾟقوسي عبد اﾟعزيز  .10

11. AJURIAGUERRA J., AUZIAS M., BERGES J, L’HERITEAU D, STAMBAK M (1964), « 

Les dyspraxies chez l’enfant »La Psychiatrie de l’Enfant, VII, fasc. 2. 
12. DU PASQUIER M-A.(1995) et (2002)-« Les troubles de l‘écriture »in S. Lebovici, R. 

Diatkine et M. Soulé (eds) Traité de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent,tome II, 
91 

13. « L’enfant qui écrit mal ou la difficulté d’accès au symbolique interrogée à travers 
l’écriture». 

14. LENOBLE E. (2004, 2ème éditions 2007) « Les troubles d’apprentissage »in Traité de 
Santé ublique, sous la direction de F. Bourdillon, G. Brucker, D. Tabuteau Editions 

lammarion, collection Médecine - Sciences 

15. LENOBLE E. (2004) « Apprendre : un risque pour le sujet ? » in Langage & Pratiques, 

Revue de l’Association Romande des Logopédistes Diplômés, 34 : 44-54 

16. LENOBLE E. (2007) « Quand l’école conduit à la médecine : réflexions sur les 
troubles ’apprentissage »in Sève – Les tribunes de la santé - N° 16, pp 69-75, 

Editions de Santé. Presses de Sciences Po. 

17. LENOBLE E. (2008) « Hétérogénéités : au principe même de la lecture… »In Langages 
et Pratiques, Revue de Association Romande des Logopédistes Diplômés, N° 41, juin 

2008, pp 19-292 

18-LENOBLE E. (2009) « Langage, apprentissages et subjectivité : comment soutenir le 

travail propre à la langue ? » in Le Français aujourd’hui, N° 166, septembre 2009. 
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عﾞم اヱﾝفس اﾝتربوي : عヱوان اﾝماستر

 ヱياﾝثا: اﾝسداسي

. فقّيةوحدة اﾝتعﾞيماأ:اسم اﾝوحدة

. ヱجﾞيزّيةاإﾝغة ال:اسم اﾝمادة

 1:  اﾝرصيد

     1: اﾝمعامل

: أケداف اﾝتعﾞيم

تمﾞيف اﾟطاﾟب مف فギـ واستيعاب اカﾟصوص واﾟمصط｀حات اﾟواردة باﾟ｀غة اإカج｀يزية واﾟمتع｀قة بمقاييس اﾟوحدة اأساسية  -
 .وااستﾞشافية ﾟ｀سداسي اﾟثاﾟث

 .تمﾞيف اﾟطاﾟب مف استغاؿ اﾟمراجع اﾟصادرة باﾟ｀غة اإカج｀يزية في مجاؿ ع｀ـ اカﾟفس اﾟتربوي -

-  
: اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة 

. أساسيات اﾟ｀غة اإカج｀يزية -
 

: محتوى اﾝمادة

 . اﾟثاカيﾟغة اإカج｀يزية في موضوعات ذات عاقة بمقاييس اﾟوحدة اأساسية وااستﾞشافية ﾟ｀سداسيؿカصوص مختارة با

:   اﾝمراجع

 .  مراجع مختارة مف طرؼ اأستاذ اﾟمسؤوؿ ع｀ى اﾟمادة
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メثاャゅんャي اシاギシ 
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عﾞم اヱﾝفس اﾝتربوي : عヱوان اﾝماستر

 اﾝثاﾝث: اﾝسداسي

 ساسيةوحدة اﾝتعﾞيم اأ: اسم اﾝوحدة

 .عﾞم اヱﾝفس اﾝتربوي ﾝذوي ااحتياجات اﾝخاصة :اسم اﾝمادة

 05: اﾝرصيد

 03: اﾝمعامل

: أケداف اﾝتعﾞيم

 .ﾟذوي ااحتياجات اﾟخاصةاﾟتربوية واカﾟفسيةتمﾞيف اﾟطاﾟب مف استيعاب خصائص  -

. تمﾞيف اﾟطاﾟب مف اﾟتفريؽ بيف اﾟمカاガج  اﾟتربوّية ﾟذوي اإعاقة-  

: اﾝمعرفة اﾝمسبقة

 .ع｀ـ اカﾟفس اأفراد ذوي ااحتياجات اﾟخاصة -

 .اﾟجギاز اﾟعصبي -

- ヴوقياس ケاء، تطّورﾞذﾟـو اギمف .
 

: محتوى اﾝمادة

 .اأفراد ذوي ااحتياجات اﾟخاصة - 1

 .اﾟمカاガج اﾟتربوّية ﾟذوي ااحتياجات اﾟخاصة - 2

 . اإعاقةياأفراد ذو - 3

 :ااحتياجات اﾟخاصةاﾟمカاガج  اﾟتربوّية ﾟذوي  - 4

. اإعاقة اﾟبصرية   * 

. اإعاقة اﾟسمعّية   * 

 .اإعاقة اﾟعق｀ّية   * 

ية   *  اإعاقة اﾟح゙ر

 .اﾟموガوبوف، واﾟمتوحدوف  * 
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: اﾝمراجع

ميريؿ ガارمف، استراتيجيات اﾟتع｀ـ اカﾟشط، ترجمة مدارس اﾟظギراف اأガ｀ية، دار اﾞﾟتاب اﾟتربوي カ｀ﾟشر واﾟتوزيع، اﾟدماـ،  - 1
2000. 

ماف، اﾟذﾞاء اﾟعاطفي، ترجمة ﾟي｀ى اﾟجباﾟي، عاﾟـ اﾟمعرفة، اﾟمج｀س اﾟوطカي ﾟ｀ثقافة واﾟفカوف واآداب، اﾞﾟويت،  - 2 داカياؿ ج゚و
2000. 

.  2003دراساتفياﾟمカاガجوطرقاﾟتدريس،. زيتوﾞカماؿ،تصميماﾟتع｀يممカمカظوراカﾟظريةاﾟبカائية - 3
إيريؾ جيカسف، ﾞيؼ カوظؼ أبحاث اﾟدماغ في اﾟتع｀يـ، ترجمة مدارس اﾟظギراف اأガ｀ّية، دار اﾞﾟتاب اﾟتربوي カ｀ﾟشر  - 4

 .2001واﾟتوزيع، اﾟدماـ، 

يا واカفعاﾟيا ، دار اﾟميسر - 5  .カ｀ﾟ 2010شر واﾟتوزيع، عماف، ةبطرس حافظ،  طرؽ تدريس اﾟط｀بة اﾟمضطربيف س｀゙و
، 6عبيراﾟحربي،ااتجاガات اﾟحديثة في طرؽ تع｀يـ ذوي ااحتياجات اﾟخاصة،اﾟمحاضرة -6

fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/trends ،2014. 

 .2009مカاガج وطرؽ تع｀يـ ذوي ااحتياجات اﾟخاصة، ﾞوثرجمي｀ساﾟمب｀جوف،  - 7
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عﾞم اヱﾝفس اﾝتربوي : عヱوان اﾝماستر

 اﾝثاﾝث: اﾝسداسي

 ساسيةوحدة اﾝتعﾞيم اأ: اسم اﾝوحدة

 .تقويم اﾝوضعيات اﾝتربوية:اسم اﾝمادة

 05: اﾝرصيد

 02: اﾝمعامل

 :أケداف اﾝتعﾞيم

.  ﾞعم｀ية مستمرة ومرح｀ية ﾟمراقبة اأداء اأﾞاديمي ﾟ｀تاميذ واﾟط｀بةﾟطاﾟب مف فギـ أガمية اﾟتقويـ ﾟ｀وضعيات اﾟتربويةتمﾞيف ا- 

 .اﾟتقويـ ﾟ｀وضعيات اﾟتربوية أساﾟيب تمﾞيف اﾟطاﾟب مف  استخداـ- 

 :اﾝمعرفة اﾝمسبقة

 .اﾝتمييز بين اﾝتقييم واﾝتقويم- 

. عカاصر اﾟمギカج اﾟمعاصر ومギاـ اﾟتقويـ

: محتوى اﾝمادة

 .اﾟوضعيات اﾟتربويةاأطر اأساسية في تقويـ  - 1

 .اﾟوضعيات اﾟتربويةاﾟمفاガيـ في تقويـ  - 2

 .اﾟوضعيات اﾟتربويةأدوات تقويـ أساﾟيب و - 3

 .أカواع ااختبارات - 4

 . بカاء ااختبارات - 5

: اﾝمراجع

 .2005أبو عاـ محمود رجاء، تقويـ اﾟتع`ّـ، دار اﾟمسيرة カ｀ﾟشر واﾟتوزيع، عماف،  - 1

 .1998عبد اﾟمجيد カشواتي، ع｀ـ اカﾟفس اﾟتربوي، اﾟطبعة اﾟتاسعة، مؤسسة اﾟرساﾟة ﾟ｀طباعة واカﾟشر واﾟتوزيع، بيروت، ﾟبカاف، -2

ى، عماف،  - 3  . صفحة608، 2007حسيف أبو رياش، زガية عبد اﾟحؽ، ع｀ـ اカﾟفس اﾟتربوي، دار اﾟمسيرة، اﾟطبعة اأ゚و

ى، عماف،  - 4  .2011محمد بﾞر カوفؿ، فل محمد أبو عواد، ع｀ـ اカﾟفس اﾟتربوي، دار اﾟمسيرة، اﾟطبعة اأ゚و
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عﾞم اヱﾝفس اﾝتربوي : عヱوان اﾝماستر

 اﾝثاﾝث: اﾝسداسي

 ساسيةوحدة اﾝتعﾞيم اأ: اسم اﾝوحدة

 .اﾝمرافقة اﾝتربوية:اسم اﾝمادة

 05: اﾝرصيد

 02: اﾝمعامل

: أケداف اﾝتعﾞيم

. تمﾞيف اﾟطاﾟب مف استيعاب مفギـو اﾟمرافقة اﾟتربوية- 

. تمﾞيف اﾟطاﾟب مف اﾟتدريب ع｀ى طرؽ وأساﾟيب اﾟمرافقة اﾟتربوية- 

: اﾝمعرفة اﾝمسبقة

. اﾟمشﾞات اﾟتربوّية- 

. إدارة اﾟصؼ- 

: محتوى اﾝمادة

. مفギـو اﾟمرافقة اﾟتربوية - 1

. طرؽ وأساﾟيب اﾟمرافقة اﾟتربوية - 2

 (اﾟمرافقة اﾟمدرسية  ).مجاات اﾟمرافقة اﾟتربوية- 3

. اﾟوقاية مف اﾟصعوبات اﾟمدرسية- 4

. اﾟوقاية مف اﾟمشﾞات اﾟمدرسية - 5

اカجاز اﾟواجبات اﾟمدرسية، ااستدراؾ واﾟمعاﾟجة اﾟبيداغوجية، اﾟتحضير ﾟإمتحاカات، اﾟدعـ )اﾟمساعدة ع｀ى اﾟدراسة- 6
. اﾟمدرسي

. اﾟمرافقة اﾟعائ｀ية وأشﾞاギﾟا- 7

. دور اﾟمع｀ـ واﾟمرافقة اﾟمدرسية - 8

. ااجراءات اﾟتطبيقية ﾟ｀مرافقة - 9
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.  اﾟصعوبات اﾟتطبيقية ﾟ｀مرافقة اﾟبيداغوجية- 10

 

: اﾝمراجع

ى، أ- 1  .2007بورياش حسيف، زガرية عبداﾟحؽ، ع｀ـ اカﾟفس اﾟتربوي، دار اﾟمسيرة カ｀ﾟشر واﾟتوزيع، عماف، اأردف، اﾟطبعة اأ゚و

ز اﾟقومي ﾟامتحاカات واﾟتقويـ اﾟتربوية، اﾟقاガرة - 2 أبوخطب فؤاد وآخروف، تقويـ برامج ﾞ｀يات اعداد اﾟمع｀ـ في مصر، اﾟم゙ر
،1996 . 

 . 1983عبد اﾟمجيد カشواتي، ع｀ـ اカﾟفس اﾟتربوي، دار اﾟفرقاف، عماف، - 3

 .1998عبداﾟمجيد カشواتي،ع｀ـ اカﾟفس اﾟتربوي، مؤسسة اﾟرساﾟة، بيروت، ﾟبカاف، اﾟطبعة اﾟتاسعة، - 4

5- Agnès cavet , le soutien scolaire entre éducation populaire et industrie de service , I. n . 

r .p ,France ,2OO6. 

6- AndreGuiller , développer les compétences , ESF éditeurs 2eme édition ,paris. 

7- Anne Floor , la remédiation oui mais pas n'importe comment ,analyse , u.f.a.p.e.c, 

Bruxelles ,2010. 

8- Elisabeth Guigou ; guide de l'accompagnement a la scolarité. Sans  année . 
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عﾞم اヱﾝفس اﾝتربوي : عヱوان اﾝماستر

 اﾝثاﾝث: اﾝسداسي

 ساسيةوحدة اﾝتعﾞيم اأ: اسم اﾝوحدة

 .تヱﾜوﾝوجيا اﾝتربية واﾝتعﾞيم:اسم اﾝمادة

 05: اﾝرصيد

 02: اﾝمعامل

 :أケداف اﾝتعﾞيم

وجية اﾟمستعم｀ة في اﾟتربية واﾟتﾞويف - . تمﾞيف اﾟطاﾟب مف اﾟتعّرؼ ع｀ى بعض اﾟوسائؿ واأجギزة اﾟتカﾞ゚و
وجية في اﾟتربية واﾟتع｀يـ - . تمﾞيف اﾟطاﾟب مف اﾟتدريب واستعماؿ بعض اأجギزة اﾟتカﾞ゚و
 

: اﾝمعرفة اﾝمسبقة

. اガتمامات معاصرة في اﾟتربية واﾟتع｀يـ

: محتوى اﾝمادة

وجي  اﾟمدخؿ اﾟتカﾞ゚و

دور اﾞﾟمبيوتر في اﾟعم｀ية اﾟتع｀يمية  -
 مجاات استخداـ اﾞﾟمبيوتر في اﾟعم｀ية اﾟتع｀يمية -

 :دور شبﾞات اﾟمع｀ومات في اﾟعم｀ية اﾟتع｀يمية -

 اﾟبريد ااﾞﾟتروカي -

 カقؿ اﾟم｀فات -

 .محاضرة- ااتصاؿ عف بعد، اﾟفيديو -

 اﾟمカتديات اﾟعاﾟمية -

 دراسات اガتمت باستخداـ ااカترカت في اﾟعم｀ية اﾟتع｀يمية -

اأقراص اﾟضوئية، اﾟفيديو، اﾟت｀فزيوف اﾟتفاع｀ي، اآات اﾟعاﾞسة، اﾟوسائؿ : دور اﾟوسائط اﾟمتعددة في اﾟعم｀ية اﾟتع｀يمية -
. اﾟسمعية اﾟبصرية

: اﾝمراجع

مة، ط - 1  .1999، عاﾟـ اﾞﾟتاب، اﾟقاガرة، 1بギاء شاガيف، ااカترカت واﾟع゚و
أحمد عفيفي، فاع｀ية استخداـ اﾞﾟمبيوتر في تدريس اカギﾟدسة اﾟفراغية باﾟمرح｀ة اﾟثاカوية، رساﾟة دﾞتوراケ غير مカشورة، معギد  - 2

 .1991اﾟدراسات واﾟبحوث اﾟتربوية، اﾟقاガرة، 
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 .1992، 3، اﾟعدد23وي｀يـ ب｀فروـ، اﾟبحث اﾟدوﾟي حوؿ اﾟحاسبات في اﾟتع｀يـ، مستقب｀يات، اﾟمج｀د  - 3

. 1997اﾟحاضر واﾟمستقبؿ، اﾟمﾞتبة اأﾞاديمية، اﾟقاガرة، - محمد غカيمي، شبﾞات اﾟمع｀ومات - 4
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عﾞم اヱﾝفس اﾝتربوي : عヱوان اﾝماستر

 اﾝثاﾝث: اﾝسداسي

وحدة اﾝتعﾞيم اﾝمヴヱجية : اسم اﾝوحدة

 .مヴヱجية ﾜتابة اﾝمذﾜرة:اسم اﾝمادة

 03: اﾝرصيد

 02: اﾝمعامل

: أケداف اﾝتعﾞيم

. معرفة ﾞيفية اカجاز مذﾞرة اﾟتخرج بدءا باﾟتصور إﾟى اﾞﾟتابة اギカﾟائية

اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة  

... مبادئ مギカجية اﾟبحث اﾟع｀مي اﾟمﾞتسبة في اﾟسカوات اﾟماضية

: محتوى اﾝمادة

1 - ヴ｀بحث ومراحﾟمشروع ا. 

 .ﾞيفية جمع اﾟمع｀ومات وتدويギカا - 2

 .ﾞيفية جمع اﾟمع｀ومات اﾟميداカية وعاجギا إحصائيا وصياغتギا ع｀ميا - 3

. مراحؿ اﾞﾟتابة اギカﾟائية ﾟ｀مذﾞرة - 4
امتحاف ﾞتابي في ギカاية اﾟسداسي  :طريقةاﾝتقييم

 :اﾝمراجع

  ، اﾟقاガرة21أحمد ش｀بي، ﾞيؼ تﾞتب بحثا أو رساﾟة، مﾞتبة اギカﾟضة اﾟمصرية، اﾟطبعة - 1
 .دار اﾟمعرفة.اإسカﾞدرية.مカاガج اﾟبحث في ع｀ـ اカﾟفس.(1994)أ .اﾟدويدارع- 2

 .دار اﾟثقافة カ｀ﾟشر واﾟتوزيع.مفاガيمヴ،أدواتヴ، طرقヴ اإحصائية، عماف: أساﾟيب اﾟبحث اﾟع｀مي. (2007)عطوي، ج، ع،- 3

 .دار اﾟيازوري اﾟع｀مية カ｀ﾟشر واﾟتوزيع.عماف.اﾟبحث اﾟع｀مي اﾞﾟمي واカﾟوعي.(2009).اﾟسامرائي، أوقカدي｀جي،ع- 4

دار صفاء カ｀ﾟشر . عماف. ااسس اカﾟظرية واﾟتطبيؽ اﾟعم｀ي: أساﾟيب اﾟبحث اﾟع｀مي.(2008).غカيـ،ع،ـوع｀ياف،ر،ـ- 5
. واﾟتوزيع

 2موريس أカجرس، ترجمة بوزيد صحراوي وآخروف، مギカجية اﾟبحث اﾟع｀مي في اﾟع｀ـو اإカساカية، دار اﾟقصبة カ｀ﾟشر ط ،  - 6
 2006،اﾟجزائر ، 
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عﾞم اヱﾝفس اﾝتربوي :عヱوان اﾝماستر

اﾝثاﾝث : اﾝسداسي

  وحدات اﾝتعﾞيم اﾝمヴヱجية:اسم اﾝوحدة

دراسة ヱقدية ﾞﾝرسائل اﾝجامعية   : اسم اﾝمادة

 03:اﾟرصيد

 02:اﾟمعامؿ

: أケداف اﾝتعﾞيم 

. تطوير ﾟدى اﾟطاﾟب اﾟقراءة اﾟتح｀ي｀ية واカﾟقدية ﾟ｀رسائؿ اﾟع｀مية وتحقيؽ ااستفادة اﾟعميقة مف اﾟقراءة- 

اﾟتعرؼ ع｀ى اﾟصورة اカﾟموذجية  اﾟتي يカبغي أف تカجز فيギا . اﾟوقوؼ ع｀ى اأخطاء اﾟشائعة واﾟدقيقة في اﾟرسائؿ اﾟع｀مية - 
 . اﾟرساﾟة اﾟع｀مية 

 

: اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة 

ي في ﾞتابة اﾟتقرير اﾟع｀مي  .اإﾟماـ باﾟمギカجية اﾟمعتمدة في اﾟع｀ـو ااجتماعية عامة و تمرس أ゚و

: محتوى اﾝمادة

.   دراسة カقدية شام｀ة ﾟ｀رساﾟة اﾟع｀مية  -1
 .  اﾟوقوؼ ع｀ى مدى اﾟتزاـ ﾞاتبギا  بمギカجية تحرير اﾟرساﾟة اﾟع｀مية  -2

3-  ケارﾞأف ヴتقدير مدى وضوح عرض  . 

 .تقدير اأوجヴ مف اﾟرساﾟة اﾟتي تحمؿ مساガمة   -4

 . مسح شامؿ ﾟأخطاء اﾟتي  وقع فيギا  -5

 . ترتيب اカﾟقائص واﾟعيوب حسب خطورتギا في اﾟتأثير ع｀ى قيمة اﾟرساﾟة   -6

 

: طريقة اﾝتقييم

. ، إجراء  امتحان واحد في ヴヱاية اﾝسداسي  ( خال اﾝسداسي 2: تقييم متواصل  )إヱجاز أعمال فردية 
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 : اﾝمراجع

مﾞتبة عيف شمس اﾟقاガرة ، " أصول و قواعد اﾝبحث وﾜتابة اﾝتقارير اﾝعﾞمية: اﾝبحث اﾝعﾞمي" محمد عفيفي حمودة  -1
1983 

2- « Guide to research writing » , by Hugh Groffith. T,Houghton Mifflin , Boston , 

1966.  

3- « How to write a research paper  », by Berry Ralph,Oxford Pergamon Press , 1966. 

4.  

4- « A manual for thesis and dissertations » , by university of Arizona,The university 

of Arizona Press,Tucaon  ,1967.  
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. عﾞم اヱﾝفس اﾝتربوي: عヱوان اﾝماستر

اﾝثاﾝث : اﾝسداسي

 ستﾜشافيةوحدة اﾝتعﾞيم اا: اسماﾝوحدة

. (مادة استﾞشافية إجبارية) اﾟمقاواتية:اسم اﾝمادة

 2 :اﾝرصيد

 1:اﾝمعامل

 : أケداف اﾝتعﾞيم

.  وضع سياسة ومギカجية قادرة ع｀ى تتبع اﾟمشاريع في إدارة اﾟمع｀ومات واﾟتوثيؽ- 
.    اﾟقدرة ع｀ى تتبع أガـ مسارات ترقية اأعماؿ ومشاريع ع｀ى مستوى وحدات اﾟمع｀ومات- 

:  اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة

 .تحﾜم في مبادئ اﾝتسيير ااقتصادي- 

 . سوسيوﾝوجية اﾝمشاريع - 
 

: محتوى اﾝمادة

. أケمية اﾝمشاريع في ヱظم اﾝمعﾞومات -      أ

 . تاريخ اギカﾟج ااقتصادي- 1

 .اﾟطرؽ اﾟمتبعة في اﾟتカظيـ ااقتصادي - 2

. اﾟمرحؿ اﾟعم｀ية ﾟ｀تカظيـ ااقتصادي - 3

.  مبادئ اヱجاز مشاريع أヱظمة اﾝمعﾞومات- ب

. مراحل اヱجاز اﾝمشاريع - ج

 متابعة مشاريع أヱظمة اﾝمعﾞومات- د

 .اﾟرصيد اإحصائي- 4

 . اﾟمعاﾟجة- 5

 .تقييـ -6



70るジシぽヨャا  :ゲتシゅヨャا ラاヲレع              るعョゅィ :يヲよゲتャا ザヘレャا ユヤعるعيョゅイャا るレジャ2017/2018:     ا 
 

 

. إカجاز مشاريع اﾟوثائقية  -7
 .اﾟعمؿ اﾟشخصي ﾞﾟؿ طاﾟب يتمثؿ في تدريب ع｀ى إعداد اﾟمشاريع ،وガيﾞ｀ة اﾟمتﾞوف カحوثقافة اﾟمؤسسة  -8
 

 (ُيترك اﾝترجيح ﾞﾝسﾞطة اﾝتقديرية ﾝفريق اﾝتﾜوين  )إﾝخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة اﾝتقييم
 

 :اﾝمراجع

 .2003مجموعة اカﾟيؿ اﾟعربية؛ : محمد، ガيﾞؿ؛ مギارات إدارة اﾟمشروعات اﾟصغيرة؛ اﾟقاガرة - 1

 .2003مجموعة اカﾟيؿ اﾟعربية؛ :ماجدة اﾟعطية؛ إدارة اﾟمشروعات اﾟصغيرة؛ اﾟقاガرة - 2

 .2005اﾟدار اﾟجامعية ،:؛اﾟقاガرة  projet managementسعد صادؽ بحيري ؛إدارة اﾟمشروعات - 3

 .2005اﾟمカظمة اﾟعربية ﾟ｀تカمية اإدارية، :カعيـ カصير؛ إدارة وتقييـ اﾟمشروعات؛ اﾟقاガرة- 4

5. Chantal Morley ; Gestion d’un projet système d’information : principes, technique, mise en 

œuvre et outils ; Paris : Dunod, 1996 ; 254p. 

6. Chantal Morley ; gestion d’un projet système d’information : principes, techniques, mise en 

oeuvre et outils ; paris, dunod, 2001.  

7. jacques pansard ; réussir son projet système d’information : les régles d’or ; paris : Ed 
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. عﾞم اヱﾝفس اﾝتربوي: عヱوان اﾝماستر

اﾝثاﾝث : اﾝسداسي

 (اختيارية) ستﾜشافيةوحدة اﾝتعﾞيم اا: اسم اﾝوحدة

ية ﾟدى اﾟطفؿ واﾟمراガؽ:اسم اﾝمادة .  ااカحرافات اﾟس｀゙و

 1:اﾝرصيد

 1:اﾝمعامل

:  أケداف اﾝتعﾞيم

ات اﾟمخت｀فة في اﾟمواقؼ اﾟتربوية واﾟتي يجب ع｀ى اﾟطاﾟب أف يعرفギا-  . اﾟتعرؼ ع｀ى اﾟس｀゙و

ات وضبطギا واﾟتカبؤ بギا-  . تفسير ガذケ اﾟس｀゙و

اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة  

ية اカﾟاتجة عف اﾟمواقؼ اﾟتربوية . سカوات اﾟ｀يساカس حاف｀ة باﾟمعارؼ اﾟتي تدرس ما يعبر عヴカ بااカحرافات اﾟس｀゙و

: محتوى اﾝمادة

ية -1  .تعريؼ ااカحرافات اﾟس｀゙و

 .مظاガرガا وخصائصギا -2

 .أガدافギا -3

ياء، ومع اﾟمع｀ميف، ومع اأقراف: أカواعギا -4  ػػػ مع اآ゚و

ية، وجداカية )             ػػػ カفسية  (..حس ح゙ر

 (...اقتصادية، سياسية  )             ػػػ اجتماعية 

 .تشخيصギا وقياسギا -5

. عاجギا -6
إمتحاف ﾞتابي في ギカاية اﾟسداسي  :طريقة اﾝتقييم

:  مراجع اﾟمادة

وجية اﾟتﾞيؼ ,اﾟصحة اカﾟفسية.(2010)اﾟرفاعي،カعيـ  - 1 . جامعة دمشؽ: سوريا، دمشؽ. (10ط)دراسة في سيﾞ゚و

. دار اﾟمسيرة ﾟ｀طباعة واカﾟشر واﾟتوزيع:اأردف،عماف .(3ط)اﾟصحة اカﾟفسية .(2009)رضواف،سامر جميؿ  - 2

وجية اﾟتﾞيؼ: اﾟصحة اカﾟفسية " カ(2010)عيـ اﾟرفاعي - 3 .  ، دار اﾞﾟتاب،دمشؽ"دراسة في سيﾞ゚و
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. ، مطبعة  دار اﾟساـ، بيروت، بغداد"اﾟصحة اカﾟفسية واカﾟمو  " (1973)اﾞﾟياؿ دحاـ  - 4

 ガرة، مﾞتبة اギカﾟضة اﾟمصرية، اﾟقا"أسس اﾟصحة اカﾟفسية " (1970)اﾟقوسي عبد اﾟعزيز  - 5
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. عﾞم اヱﾝفس اﾝتربوي: عヱوان اﾝماستر

اﾝثاﾝث : اﾝسداسي

 (اختيارية) ستﾜشافيةوحدة اﾝتعﾞيم اا: اسم اﾝوحدة

سيﾜوﾝوجية اﾞﾝعب :اسم اﾝمادة

 1:اﾝرصيد

 1:اﾝمعامل

: أケدافاﾝتعﾞيم

اﾟتعرؼ ع｀ى اﾟ｀عب ودورケ في عم｀ية اﾟتربية -

 -ヴفسية وتأثيراتカﾟا ヴبカجوا .

: اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة

. اﾟمعرفة اカﾟفسية

. اﾟمعرفة اﾟتربوية واﾟبيداغوجية

: محتوى اﾝمادة

 تعريؼ  اﾟ｀عب واأﾟعاب - 1

 .أガدافギا، أカواعギا، وظائفギا - 2

 .اカﾟظريات اカﾟفسية اﾟتي تفسر اﾟ｀عب - 3

 .اأسس اカﾟفسية اﾟتي يقـو ع｀يギا اﾟ｀عب - 4

 .مراحؿ اﾟ｀عب - 5

 .دور اﾟمربي واﾟمع｀ـ في عم｀ية اﾟ｀عب - 6

ياء في عم｀ية اﾟ｀عب - 7 . دور اأ゚و
: طريقة اﾝتقييم

 ﾞتابي في ギカاية اﾟسداسي  امتحاف

 :مراجع اﾝمادة

 .3دار اﾟميسر ط: عماف. اأﾟعاب اﾟتربوية وتقカيات اカتاجギا سيﾞ｀وجيا وتع｀يميا وعم｀يا. (2005).اﾟحي｀ةمحمد محمود.د - 1

.  ، دار اﾟحامد2007اﾟتفوؽ واﾟموガبة واتخاذ اﾟقرار، رؤية مف واقع اﾟمカاガج ، عماف : اﾟصاعدي ﾟي｀ى - 2
.  ، دار اﾟيازوري اﾟع｀مية2007دراسات في اﾟتفوؽ واﾟموガبة واابداع واابتﾞار ، عماف : عامر طارؽ عبد اﾟرؤوؼ - 3
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 .2009تカمية اإبداع ورعاية اﾟموガبة ﾟدى اأطفاؿ ، عماف :  حجازي تصر سカاء - 4
 ، دار اﾟثقافة カ｀ﾟشر 2008، اﾟموガوبوف، أساﾟيب رعايتギـ وأساﾟيب تدريسギـ ، عماف :اﾟطカطاوي رمضاف عبد اﾟحميد - 5

. واﾟتوزيع
.  ، دار اﾟفﾞر2012 ، عماف 3أساﾟيب اﾞﾟشؼ عف اﾟموガوبيف ورعايتギـ ، ط:  جرواف فتحي عبد اﾟرحيـ - 6
.  ، دار اﾟمسيرة カ｀ﾟشر واﾟتوزيعカ2009ايفة قطامي ومカى اﾟصرايرة ، اﾟطفؿ اﾟمتميز ، عماف  - 7
وجية اأطفاؿ غير اﾟعادييف واستراتيجيات اﾟتربية اﾟخاصة ، اﾞﾟويت  - 8 ح｀يـ اﾟسعيد بشاي، وفتحي اﾟسيد عبد اﾟرحيـ،سيﾞ゚و

 .، دار اﾟع｀ـ1980

 . ، دار اﾟفﾞر ﾟ｀طباعة واカﾟشر2002فتحي عبد اﾟرحمف جرواف، أساﾟيب اﾞﾟشؼ عف اﾟموガوبيف ورعايتギـ ، عماف  - 9

 . ، دار اﾟفﾞر ﾟ｀طباعة واカﾟشر واﾟتوزيعカ1998اديا سرور، مدخؿ إﾟى تربية اﾟمتميزيف واﾟموガوبيف ، عماف  - 10
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. عﾞم اヱﾝفس اﾝتربوي: عヱوان اﾝماستر

اﾝثاﾝث : اﾝسداسي

 .وحدة اﾝتعﾞم اأفقية: اسم اﾝوحدة

اﾟ｀غة اأカج｀يزية : اسم اﾝمادة

 1:اﾝرصيد

 1:اﾝمعامل

: أケداف اﾝتعﾞيم

 .تمﾞيف اﾟطاﾟب مف فギـ واستيعاب اカﾟصوص واﾟمصط｀حات اﾟواردة باﾟ｀غة اإカج｀يزية واﾟمتع｀قة ببيداغوجيا اﾞﾟفاءات -

وجية اﾟتع`ّـ، باﾟغة اإカج｀يزية - وجية اﾟعقاب واﾟثواب وسيﾞ゚و  .تمﾞيف اﾟطاﾟب مف استيعاب اﾟمصط｀حات ذات اﾟعاقة بسيﾞ゚و

 .تمﾞيف اﾟطاﾟب مف استغاؿ اﾟمراجع اﾟصادرة باﾟ｀غة اإカج｀يزية في مجاؿ ع｀ـ اカﾟفس اﾟتربوي -
: اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة 

. أساسيات اﾟ｀غة اإカج｀يزية

: محتوى اﾝمادة

وجية اﾟتع｀ـ،مشﾞات اﾟعاقة اﾟتربوية . カصوص مختارة باﾟغة اإカج｀يزية في موضوعات بيداغوجيا اﾞﾟفاءات، سيﾞ゚و

: اﾝمراجع

. مراجع مختارة مف طرؼ اأستاذ اﾟمسؤوؿ ع｀ى اﾟمادة

 


