وزارة التعميم العالي

جامعة حماة
كمية التربية

المعمومات األساسية:

السنة األولى
مفردات مقرر..../التربية الرياضية/....

الجامعة

حماه

الكمية

التربية

القسم أو البرنامج

معمم صف

اسم المقرر أو العنوان

التربية الرياضية

السنة الدراسية أو المستوى

األولى

تصنيف المقرر بالنسبة لمبرنامج

أساسي

توزيع الساعات أسبوعيا

نظري1/ساعة

عممي2/ساعة

الدرجة العظمى وتوزيعيا

نظري77/درجة

عممي37/درجة

مفردات المقرر:
الموضوع

أساليب التدريس

الرياضة واإلنسان

األسموب النظري ,الشرح والمحاورة وطرح أسئمة متبادلة بين المدرس

والطالب ودعم الجزء النظري بالقيام بحركات رياضية تناسب مع

تدريس التربية الرياضية

إمكانية الطالب

نظريات في التربية الرياضية
المعب واأللعاب
األلعاب الصغيرة
ألعاب األطفال
رياضة المعوقين
الجياز الحركي عند اإلنسان
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المعمومات األساسية:

مفردات مقرر/التربية العامة/

الجامعة

حماه

الكمية

التربية

القسم أو البرنامج

معمم صف

اسم المقرر أو العنوان

التربية العامة

السنة الدراسية أو المستوى

األولى

تصنيف المقرر بالنسبة لمبرنامج

أساسي

توزيع الساعات أسبوعيا

نظري/2/ساعة

حمقة بحث/2/ساعة

الدرجة العظمى وتوزيعيا

نظري/87/درجة

عممي/27/درجة

مفردات المقرر:
الموضوع

أساليب التدريس

التربية المتكاممة

المناقشات الصفية

التربية الفكرية

المناقشات الصفية

تربية الييجان

المناقشات الصفية

التربية العاطفية

المناقشات الصفية

التربية األخالقية

المناقشات الصفية

التربية القومية

المناقشات الصفية

قضايا التربية المعاصرة :جودة التربية _كفاية نظم التعميم

المناقشات الصفية

ديمقراطية التعميم_ الشراكة في التعميم

المناقشات الصفية
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مفردات مقرر الثقافة القومية(جميع األقسام)

الفصل األول :الحضارة العربية اإلسالمية.

_نشأة الحضارة وعوامميا

_مفيوم الحضارة

_مرتكزات وحدة األمة العربية
الفصل الثاني :القضية الفمسطينية والصراع العربي الصييوني.
_نشأة الحركة الصييونية

_المقاومة العربية

_العالمة بين الحركة الصييونية والدول االستعمارية
_عنوان الخامس من حزيران 1967

الفصل الثالث :حزب البعث العربي االشتراكي.
_نشأة الحزب

_المنطمقات الفكرية لمحزب

_نضال الحزب

الفصل الرابع :الحركة التصحيحية والنضال القومي.
_الحركة التصحيحية والصراع العربي الصييوني

_العوامل المؤثرة في الصراع العربي الصييوني

_مفاوضات السالم وموقف سوريا منيا.
الفصل الخامس :األمن القومي العربي.
_مفيوم األمن القومي العربي

_مؤسسات تحقيق األمن القومي العربي

_األخطار والتحديات التي تواجو األمن القومي

_الروية المستقبمية لألمن القومي العربي

الفصل السادس :المتغيرات الدولية.
_العولمة

_الثورة العممية التقنية

_ثورة االتصاالت

الفصل السابع :التطوير والتحديث في خطاب القائد بشار األسد.
_أسس عممية التطوير والتحديث

_معايير التطوير والتحديث وأدواتو

_النيج القومي لمقائد بشار األسد

_الموقف من اإلرىاب
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مفردات مقرر المغة األجنبية –مهارات عامة/1 /
المعمومات األساسية:
القسم

تربية الطفل(معمم صف)

اسم المقرر أو العنوان

المغة األجنبية-ميارات عامة/1/

السنة الدراسية أو المستوى

األولى

تصنيف المقرر بالنسبة لمبرامج

أساسي√.........

ثانوي.........

توزيع الساعات أسبوعيا

نظري4

عممي×

حمقة بحث×

الدرجة العظمى وتوزيعيا

نظري177

عممي×

حمقة بحث×

مفردات المقرر
الموضوع

أساليب التدريس

Educational vocabulary

استخدام ضمن ُجمل (مستمرة أثناء إعطاء
المفردات اآلخر)

Tenses

إلقاء محاضرة

Question in English

إلقاء محاضرة

Negation in English

إلقاء محاضرة

Auxiliaries

إلقاء محاضرة

Passive voice

إلقاء محاضرة

Reported speech

إلقاء محاضرة

Reading and writing skills

محاضرة تابعة لكل من المفردات السابقة

Texts are provided to illustrate the above-mentioned topics
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مفردات مقرر المغة االنكميزية-مهارات عامة2
المعمومات األساسية:
القسم

تربية الطفل(معمم صف)

اسم المقرر أو العنوان

المغة األجنبية-ميارات عامة/2/

السنة الدراسية أو المستوى

األولى

تصنيف المقرر بالنسبة لمبرامج

أساسي√.........

ثانوي.........

توزيع الساعات أسبوعيا

نظري4

عممي×

حمقة بحث×

الدرجة العظمى وتوزيعيا

نظري177

عممي×

حمقة بحث×

مفردات المقرر:
الموضوع

أساليب التدريس

Reading skills and vocabulary extension

إلقاء محاضرة(مستمرة مع بقية المفردات)

Comprehension skills

إلقاء محاضرة(مستمرة مع بقية المفردات)

)Grammar revision(tenses

إلقاء محضرة (مع استخدام الترجمة)

)Grammar revision (Questions in English

إلقاء محضرة (مع استخدام الترجمة)

)Grammar revision (Negation in English

إلقاء محضرة (مع استخدام الترجمة)

)Grammar revision (passive voice

إلقاء محضرة (مع استخدام الترجمة)

)Grammar revision(Reported speech

إلقاء محضرة (مع استخدام الترجمة)

Extending vocabulary

إلقاء محضرة (مع استخدام الترجمة)

Introducing the National language Test

تقديم نماذج لمطالب و اإلجابة عمييا أثناء المحاضرةة
ومناقشة كيفية اإلجابة
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مفردات مقرر المكتبة المدرسية
المعمومات األساسية:
القسم

تربية الطفل(معمم صف)

اسم المقرر أو العنوان

المكتبة المدرسية

السنة الدراسية أو المستوى

س 1ف2

تصنيف المقرر بالنسبة لمبرامج

أساسي......نعم.....

ثانوي.........

توزيع الساعات أسبوعيا

نظر2ساعة

عممي2ساعة

حمقة بحث...

الدرجة العظمى وتوزيعيا

نظري()77

عممي()37

حمقة بحث...

مفردات المقرر:
الموضوع

أساليب التدريس

األىمية التربوية لممكتبة المدرسية

المحاضرة والمناقشة

أىداف المكتبة المدرسية

المحاضرة والمناقشة

بناء وتنمية المجموعات

المحاضرة والمناقشة

االستبعاد واإلحالل

المحاضرة والمناقشة

المبنى والتجييزات

المحاضرة والمناقشة

الفيرسة في المكتبات المدرسية

المحاضرة والمناقشة

التصنيف

المحاضرة والمناقشة

تنظيم المكتبات المدرسية اإلدارة واإلشراف

المحاضرة والمناقشة

اإلطار القانوني والتوجييي لممكتبات المدرسية

المحاضرة والمناقشة

اإلعارة والجرد

المحاضرة والمناقشة

خدمات وأنشطة مكتبات األطفال

المحاضرة والمناقشة

التوثيق التربوي مفيومو ,أىدافو ,أنواعو

المحاضرة والمناقشة

مصادر المعمومات الواجب توافرىا

المحاضرة والمناقشة
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المعمومات األساسية:

مفردات مقرر التربية الصحية

القسم

تربية الطفل(معمم صف)

اسم المقرر أو العنوان

تربية صحية

السنة الدراسية أو المستوى

س 1ف2

تصنيف المقرر بالنسبة لمبرامج

أساسي......نعم.....

ثانوي.........

توزيع الساعات أسبوعيا

نظري2

عممي2

حمقة بحث...

الدرجة العظمى وتوزيعيا

نظري()77

عممي()37

حمقة بحث...

مفردات المقرر:
الموضوع

أساليب التدريس

تاريخ التربية الصحية ومبادئيا

محاضرة

أىداف ومبادئ التربية الصحية

محاضرة

مجاالت التربية الصحية

محاضرة ومناقشة

طرق التربية الصحية

عرض أفالم عممية

التربية الصحية المدرسية الشاممة

محاضرة

إدارة وتخطيط التربية الصحية

محاضرة

األغذية واىميتيا

عرض أفالم عممية

دور قطاعات المجتمع المختمفة في مجال التوعية الصحية

عرض أفالم عممية

تقييم برامج التربية الصحية

عرض أفالم عممية

بعض األمراض الشائعة بين التالميذ أسبابيا وسبل الوقاية

عرض أفالم عممية

العالقة بين الصحة وممارسة الرياضة

عرض أفالم عممية
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مفردات مقرر اإلحصاء في التربية
المعمومات األساسية:
الجامعة

حماه

الكمية

التربية

القسم

تربية الطفل(معمم صف)

اسم المقرر أو العنوان

اإلحصاء في التربية

السنة الدراسية أو المستوى

السنة األولى

تصنيف المقرر بالنسبة لمبرامج

أساسي

توزيع الساعات أسبوعيا

نظري2/ساعة

عممي/2ساعة

الدرجة العظمى وتوزيعيا

نظري77/درجة

عممي37/درجة

مفردات المقرر:
الموضوع

أساليب التدريس

المدخل إلى عمم اإلحصاء

طريقة التدريس المستخدمة ىي طريقة

جمع البيانات

المحاضرةة وطريقة الحوار والمناقشة
باإلضافة إلى طريقة حل المشكالت

تنظيم البيانات وطرائق عرضيا
التحميل الوصفي لمبيانات الكمية
التحميل الوصفي لمبيانات النوعية
التوزيع االعتدالي والدرجة المعيارية
االرتباط واالنحدار
التحميل االستداللي لمبيانات
االختبارات اإلحصائية
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مفردات مقرر(المغة العربية وطرائق تدريسها-)1معمم صف س1
المعمومات األساسية:
الجامعة

حماه

الكمية

التربية

القسم

تربية الطفل(معمم صف)

اسم المقرر أو العنوان

المغة العربية وطرائق تدريسيا1

السنة الدراسية أو المستوى

السنة األولى

تصنيف المقرر بالنسبة لمبرامج

أساسي

توزيع الساعات أسبوعيا

نظري2/ساعة

عممي/2ساعة

الدرجة العظمى وتوزيعيا

نظري77/درجة

عممي37/درجة

مفردات المقرر:
القسم

الموضوع

أساليب التدريس

مدخل إلى تعميم

فنون المغة العربية ومياراتيا تعميم فنون المغة العربية

العروض التقديمية والمناقشة والحوار

المغة العربية
األدب والتذوق

التذوق الفني لمنصوص األدبية "الشعرية والنثرية" نماذج تطبيقية لنصوص من

العروض التقديمية حمقات نقاشية

األدب

المغة العربية

طرائق تدريس المغة
العربية

البنية المغوية لمجممة العربية

العروض التقديمية والمناقشة والحوار

الكممة العربية "أنواعيا ودالالتيا"

العروض التقديمية والمناقشة والحوار

الجممة العربية وعالمات اإلعراب

العروض التقديمية والمناقشة والحوار

الجممة العربية "أنواعيا وأركانيا"

العروض التقديمية والمناقشة والحوار

القراءة "أنواعيا ومياراتيا"

المحاضرة والمناقشة والتدريب العممي

االستعداد لمقراءة لدى األطفال

المحاضرة والمناقشة والتدريب العممي

طرائق تعميم القراءة في الحمقة األولى من التعميم األساسي

المحاضرة والمناقشة والتدريب العممي

نماذج تطبيقية لبعض دروس القراءة في الحمقة األولى

المحاضرة والمناقشة والتدريب العممي
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المعمومات األساسية:

مفردات مقرر العموم االجتماعية وطرائق تدريسها1

القسم

تربية الطفل(معمم صف)

اسم المقرر أو العنوان

العموم االجتماعية وطرائق تدريسيا1

السنة الدراسية أو المستوى

س 1ف2

تصنيف المقرر بالنسبة لمبرامج

أساسي......نعم.....

ثانوي.........

توزيع الساعات أسبوعيا

نظري2ساعة

عممي2ساعة

حمقة بحث...

الدرجة العظمى وتوزيعيا

نظري()77

عممي()37

حمقة بحث...

مفردات المقرر:
الموضوع

أساليب التدريس

التاريخ مفيومو ونظرياتو

المحاضرة والمناقشة

منيجية البحث التاريخ

المحاضرة والمناقشة

العصور التاريخية

المحاضرة والمناقشة

االتجاىات الحديثة في دراسة التاريخ ومضامينيا

المحاضرة والمناقشة

األىداف العامة لمدراسات التاريخية وفوائد المعرفة التاريخية

المحاضرة والمناقشة

تاريخ الحضارات

المحاضرة والمناقشة

الحضارة العربية

المحاضرة والمناقشة

مفيوم الجغرافيا وطبيعتيا

المحاضرة والمناقشة

أقسام الجغرافيا وفروعيا وفوائد تدريسيا

المحاضرة والمناقشة

الجغرافية الفمكية

المحاضرة والمناقشة

الغالف الصخري

المحاضرة والمناقشة

الغالف الغازي

المحاضرة والمناقشة

الغالف المائي

المحاضرة والمناقشة

السكان والنشاط السكاني

المحاضرة والمناقشة

تدريبات عمى تحميل المحتوى

المحاضرة والمناقشة
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المعمومات األساسية:

مفردات مقرر األحياء والبيئة

الجامعة

حماه

الكمية

التربية

القسم

تربية الطفل(معمم صف)

اسم المقرر أو العنوان

األحياء والبيئة

السنة الدراسية أو المستوى

السنة األولى

تصنيف المقرر بالنسبة لمبرامج

أساسي .....√....

ثانوي.....

توزيع الساعات أسبوعيا

نظري....2....

عممي...2..

حمقة بحث....

الدرجة العظمى وتوزيعيا

نظري77/درجة

عممي37/درجة

حمقة بحث

مفردات المقرر(محتوى المقرر):
الموضوع

أساليب التدريس

1

مفيوم المادة الحية ومركباتيا

المحاضرة والحوار والمناقشة

2

الخمية ومكوناتيا

المحاضرات الدراسية

3

تصنيف األحياء

أشكال ونماذج توضيحية مكبرة

4

الحركة والتغذية

عرض بعض األفالم العممية ذات الصمة بالمقرر لترسيخ المعمومة عند الطمبة

5

التنفس واإلطراح

لعب األدوار

6

الحس والتكاثر

لعب أدوار-حل مشكالت

7

العضويات

عصف ذىني

8

التنوع الحيوي

ورش عمل

9

العالقات بين األحياء

لعب أدوار

17

الدورات في الطبيعة

تجارب مخبرية

11

الموارد المتجددة

زيارات ميدانية

12

التموث البيئي ومشكالتو

تنفيذ رحالت عممية ذات عالقة

الجمسة األولى

الميارات المخبرية

الجمسة الثانية

مقارنة بين الخمية النباتية والخمية الحيوانية

الجمسة الثالثة

تشريح بعض األحياء-األسماك –الضفادع

الجمسة الرابعة

تشريح بعض األحياء حمام

الجمسة الخامسة

تشريح بعض األحياء أرنب

الجمسة السادسة

تشريح بعض األحياء السمكة

الجمسة السابعة

جمع وتجفيف النباتات

الجمسة الثامنة

جمع وتجفيف النباتات

الجمسة التاسعة

دراسة نبات يعيش عمى اليابسة –الفاصولياء

الجمسة العاشرة

دراسة نبات مائي –األلدويا

الجمسة الحادية عشر

رحمة ميدانية الى بيئة محمية
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مفردات مقرر عمم النفس العام
المعمومات األساسية:
القسم

تربية الطفل(معمم صف)

اسم المقرر أو العنوان

عمم النفس العام

السنة الدراسية أو المستوى

س1

تصنيف المقرر بالنسبة لمبرامج

أساسي......نعم.....

ثانوي.........

توزيع الساعات أسبوعيا

نظري2ساعة

عممي....

حمقة بحث...

الدرجة العظمى وتوزيعيا

نظري177

عممي....

حمقة بحث...

مفردات المقرر:
الموضوع

أساليب التدريس

المدخل إلى عمم النفس

المحاضرة

التعمم مفيومو أسس التعمم نظريات التعمم

المحاضرة

الذاكرة

المحاضرة-المناقشة

الدافعية أنواع الدوافع النظريات المفسرة

المحاضرة-المناقشة

االنفعاالت تعريفيا أنواعيا

المحاضرة-المناقشة

التمييز بين الدوافع والنفعاالت

المناقشة

الذكاء قياسو النظريات المفسرة

حوار ومناقشة

االستعدادات تعريفيا الفرق بين االستعداد والقدرة

حوار ومناقشة

الشخصية أنماط وسمات الشخصية

المحاضرة-المناقشة

األسس الفيزيولوجية لمسموك

المحاضرة

االدراك واالنتباه

حوار ومناقشة
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المعمومات األساسية:

مفردات مقرر فمسفة التربية

القسم

تربية الطفل(معمم صف)

اسم المقرر أو العنوان

فمسفة التربية

السنة الدراسية أو المستوى

س1

تصنيف المقرر بالنسبة لمبرامج

أساسي......نعم.....

ثانوي.........

توزيع الساعات أسبوعيا

نظري2ساعة

عممي....

حمقة بحث...

الدرجة العظمى وتوزيعيا

نظري177

عممي....

حمقة بحث...

مفردات المقرر:
أساليب التدريس

الموضوع
الفمسفة –التربية –فمسفة التربية

الفمسفة المثالية سقراط –أفالطون

الفمسفة الواقعية –أرسطو
الفمسفة الطبيعية –روسو
الفمسفة الوجودية
الفمسفة الراغماتية

ابن خمدون –الخزامي –ابن رشد
فمسفة التربية العربية القومية
أىم النظريات التربوية المعاصرة
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المعمومات األساسية:

مفردات مقرر مناهج البحث في التربية

القسم

تربية الطفل(معمم صف)

اسم المقرر أو العنوان

مناىج البحث في التربية

السنة الدراسية أو المستوى

س1

تصنيف المقرر بالنسبة لمبرامج

أساسي......نعم.....

ثانوي.........

توزيع الساعات أسبوعيا

نظري2ساعة

عممي....

حمقة بحث2

الدرجة العظمى وتوزيعيا

نظري87

عممي....

حمقة بحث27

مفردات المقرر:
الموضوع

أساليب التدريس

مقدمة في البحث التربوي

محاضرة

مراحل عممية البحث التربوي
أنواع البحوث التربوية
مصادر المعمومات في البحث التربوي
المتغيرات في البحث التربوي وأساليب ضبطيا
العينات في البحث التربوي
التحميل

أدوات البحث التربوي :المالحظة والتجربة
كتابة تقرير البحث التربوي
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مفردات مقرر مهارات في المغة الفرنسية
المعمومات األساسية:
القسم

تربية الطفل(معمم صف)

اسم المقرر أو العنوان

ميارات في المغة الفرنسية

السنة الدراسية أو المستوى

سنة أولى

تصنيف المقرر بالنسبة لمبرامج

أساسي×

ثانوي

توزيع الساعات أسبوعيا

نظري4

عممي....

حمقة بحث....

الدرجة العظمى وتوزيعيا

نظري177

عممي....

حمقة بحث....

مفردات المقرر:
الموضوع

أساليب التدريس

األنماط المختمفة لمجممة الفرنسةLes different types de la phrase francaise:

محاضرة وحوار

تطبيقات عممية وحل تمارينApplications pratiques :

عروض عممية

الصفاتLes qualificatifs :

محاضرة وحوار

تطبيقات عممية وحل تمارينApplications pratiques:

عروض عممية

األفعال Les verbes:

محاضرة وحوار

تطبيقات عممية وحل تمارين

عروض عممية

المفاعيلLes complements :

محاضرة وحوار

تطبيقات عممية وحل تمارينApplications pratiques:

عروض عممية

الصيغ الفعميةLes modes du verbes:

محاضرة وحوار

تطبيقات عممية وحل تمارينApplications pratiques:

عروض عممية

االسم ولوازموLes accessoires du nom

محاضرة وحوار

تطبيقات عممية وحل تمارينApplications pratiques

عروض عممية
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مفردات مقرر مهارات في المغة الفرنسية
المعمومات األساسية
معمم صف

القسم

مهارات في المغة الفرنسية

اسم المقرر أو العنوان
السنة الدراسية أو المستوى

سنة أولى

تصنيف المقرر بالنسبة لمبرامج

أساسي x

ثانوي

توزيع الساعات أسبوعيا

نظري 4

عممي ----

حمقة بحث -------

الدرجة العظمى و توزيعها

نظري 100

عممي ----

حمقة بحث -------

مفردات المقرر
الموضوع

أساليب التدريس

األنماط المختمفة لمجممة الفرنسيةLes différents types de la phrase française :

محاضرة و حوار

تطبيقات عممية و حل تمارين:

عروض عممية

Applications pratiques

الصفاتLes qualificatifs :

محاضرة و حوار

تطبيقات عممية و حل تمارينApplications pratiques :

عروض عممية

األفعالLes verbes :

محاضرة و حوار

تطبيقات عممية و حل تمارينApplications pratiques :

عروض عممية

المفاعيلLes complements :

محاضرة و حوار

تطبيقات عممية و حل تمارينApplications pratiques :

عروض عممية

الصيغ الفعميةLes modes du verbe :

محاضرة و حوار

تطبيقات عممية و حل تمارينApplications pratiques :

عروض عممية

االسم و لوازمهLes accessoires du nom:

محاضرة و حوار

تطبيقات عممية و حل تمارينApplications pratiques :

عروض عممية

عميد الكمية

النائب العممي
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