السنة الثانية
وزارة التعلٌم العالً
جامعة حماه
كلٌة التربٌة
مفردات مقرر تربية خاصة بالطفل
المعمومات األساسية
القسم

تربية الطفل

اسم المقرر أو العنوان

تربية خاصة بالطفل

السنة الدراسية أو المستوى

س 2ف1

تصنيف المقرر بالنسبة لمبرامج

ثانوي ......

اساسي .......

توزيع الساعات اسبوعيا

نظري2

عممي2

حمقة بحث ....

الدرجة العظمى وتوزيعها

نظري77

عممي37

حمقة بحث .......
أساليب التدريس

الموضوع
مفهوم التربية الخاصة .

المحاضرة

الموهبة واألبداع.

المحاضرة

اإلعاقة العقمية.
صعوبات التعمم.

حوار ومناقشة

اإلعاقة السمعية

تعمم تعاوني

اإلعاقة البصرية.

حوار ومناقشة

االضطرابات السموكية واالنفعالية.

المحاضرة

اضطرابات التواصل.

المحاضرة

اإلعاقة الجسمية والصحية.
اضطراب التوحد.
سياسات دمج ذوي االحتياجات الخاصة في التعميم.
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مفردات مقرر التربية الفنية
المعمومات األساسية

القسم

تربية الطفل

اسم المقرر أو العنوان

التربية الفنية

السنة الدراسية أو المستوى

س 2ف1

تصنيف المقرر بالنسبة لمبرامج

ثانوي ......

اساسي  ....نعم....

توزيع الساعات اسبوعيا

نظري1

عممي2

حمقة بحث ....

الدرجة العظمى وتوزيعها

نظري77

عممي37

حمقة بحث .......

أسالٌب التدرٌس

الموضوع
التربٌة الفنٌة تعرٌفها أهدافها
الفنون التشكٌلٌة الرسم النحت االعالن التصمٌم الداخلً
الفن الشعبً
العوامل المؤثرة فً الفنون العمل الدٌنً السٌاسً العلمً االلتصادي
مجاالت الفنون التشكٌلٌة
النمو والتطور فً رسوم األطفال
األهمٌة التربوٌة لرسوم األطفال
مراحل النمو الفنً وعاللتها بالنمو العام
التذوق الفنً
التخلف فً الفنون ومعالجتها
األلوان بٌن النور والظالم
األعمال الٌدوٌة

2

المحاضرة
عرض موسع لرسوم األطفال
المحاضرة
المحاضرة  +عرض بعض الصور
المحاضرة
المحاضرة
المحاضرة
عرض نماذج مرسومة
المحاضرة
المحاضرة
عرض نماذج
عرض صور بعض األعمال

مفردات مقرر التربية المدنية
المعمومات األساسية
القسم

تربية الطفل

اسم المقرر أو العنوان

التربية المدنية

السنة الدراسية أو المستوى

س2

تصنيف المقرر بالنسبة لمبرامج

ثانوي ......

اساسي  ....نعم....

توزيع الساعات اسبوعيا

نظري 2ساعة

عممي.....

حمقة بحث ....

الدرجة العظمى وتوزيعها

نظري177

عممي

حمقة بحث .......

مفردات المقرر
الموضوع
نشوء المجتمع المدنً
السلون السٌاسً
المواطنة التربٌة المواطنٌة
تشكٌل النزعة الفردٌة والمواطنة فً عصر النهضة األوربٌة
المجتمع المدنً فً محٌطه العربً
مؤسسات المجتمع المدنً
دولة المانون والحكم الجٌد
الدٌممراطٌة والدولة والدستور
الدٌممراطٌة والحرٌة
التربٌة المومٌة
حماٌة حموق الطفل
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أسالٌب التدرٌس
المنالشة والحوار

مفردات ممرر اللغة العربٌة وطرائك تدرٌسها2
المعلومات األساسٌة

الجامعة
الكلٌة
المسم والبرنامج
اسم الممرر أو العنوان
السنة الدراسٌة أو المستوى
تصنٌف الممرر بالنسبة للبرامج
توزٌع الساعات اسبوعٌا
الدرجة العظمى وتوزٌعها

حماة
التربٌة
تربٌة الطفل (معلم صف)
اللغة العربٌة وطرائك تدرٌسها 2
س2
اساسً
عملً 2ساعة
نظري 2ساعة
عملً37
نظري07

مفردات المقرر(محتوى المقرر):
أساليب التدريس

الموضوع

العروض التمدٌمٌة والمنالشة والحوار

األدب العربً وموضوع المٌم التربوٌة
نماذج تطبٌمٌة لنصوص من األدب
تنمٌة الجملة العربٌة بالمكمالت ":المفاعٌل والحال ,والتمٌٌز"
تنمٌة الجملة بالتوابع ":العطف ,والنعت ,والبدل ,والتوكٌد"
الجملة الرئٌسة والجملة التابعة

العروض التمدٌمٌة والمنالشة والحوار
العروض التمدٌمٌة والمنالشة والحوار
العروض التمدٌمٌة والمنالشة والحوار

مهارات التحدث واالستماع وأهمٌتها
أهداف تعلٌم التحدث واالستماع فً الحلمة األولى من التعلٌم األساسً
أنواع االستماع ومجاالت التحدث

المحاضرة والمنالشة والتدرٌب العملً
المحاضرة والمنالشة والتدرٌب العملً
المحاضرة والمناقشة والتدريب العممي

اسالٌب التدرٌب على التحدث واالستماع

المحاضرة والمناقشة والتدريب العممي

طرائك تعلٌم األناشٌد والمحفوظات فً الحلمة األولى

المحاضرة والمناقشة والتدريب العممي

نماذج تطبٌمٌة لبعض دروس األناشٌد والمحفوظات فً الحلمة األولى

المحاضرة والمناقشة والتدريب العممي
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مفردات مقرر عمم اجتماع تربوي
المعمومات األساسية

القسم

تربية الطفل

اسم المقرر أو العنوان

عمم اجتماع تربوي

السنة الدراسية أو المستوى

س - 2معمم صف  -ف1

تصنيف المقرر بالنسبة لمبرامج

اساسي  ....نعم....

ثانوي ......

توزيع الساعات اسبوعيا

نظري2

عممي......

حمقة بحث 2

الدرجة العظمى وتوزيعها

نظري87

عممي......

حمقة بحث27

مفردات المقرر
الموضوع
نشوء علم االجتماع
لمحة عن تطور علم االجتماع فً بعض الدول األجنبٌة مثل فرنسا والمانٌا

أساليب التدريس
محاضرات حوارٌة
محاضرات حوارية

عاللة علم االجتماع بالعلوم األخرى

محاضرات حوارية

االتجاهات السٌوسولوجٌة لنظرٌة التنشئة األجتماعٌة

محاضرات حوارية

أسالٌب التنشئة التربوٌة ومؤسساتها

محاضرات حوارية

دور األسرة فً التنشئة االجتماعٌة

محاضرات حوارية

دور المدرسة فً التنشئة االجتماعٌة

محاضرات حوارية

االنتماء االجتماعً الثمافً وأثره على عملٌة التنشئة االجتماعٌة

محاضرات حوارية

الدٌممراطٌة بٌن مسؤولٌة المدرسة والمجتمع

محاضرات حوارية

األصول االجتماعٌة للتباٌن اللغوي عند األطفال

محاضرات حوارية
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مفردات مقرر عمم النفس التربوي
المعمومات األساسية

القسم

تربية الطفل

اسم المقرر أو العنوان

عمم النفس التربوي

السنة الدراسية أو المستوى

س - 2معمم صف – ف2

تصنيف المقرر بالنسبة لمبرامج

اساسي  ....نعم....

ثانوي ......

توزيع الساعات اسبوعيا

نظري2

عممي......

حمقة بحث 2

الدرجة العظمى وتوزيعها

نظري87

عممي......

حمقة بحث27

مفردات الممرر
الموضوع
مدخل إلى علم النفس التربوي
علم النفس التربوي والمعلم

أسالٌب التدرٌس
محاضرات حوارٌة
محاضرات حوارية

األهداف التربوٌة

محاضرات حوارية

مراحل النمو فً الطفولة

محاضرات حوارية

مرحلة المراهمة و التربٌة الجنسٌة

محاضرات حوارية

التعلم ونظرٌاته

محاضرات حوارية

انتمال أثر التدرٌب

محاضرات حوارية

علم النفس التربوي وذوو الحاجات الخاصة

محاضرات حوارية

الذكاء ولضاٌاه

محاضرات حوارية

التفكٌر وحل المشكالت

محاضرات حوارية

التعلم وشروطه و مبادئه

محاضرات حوارية
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مفردات مقرر عمم نفس النمو
المعمومات األساسية

القسم

تربية الطفل

اسم المقرر أو العنوان

عمم نفس النمو

السنة الدراسية أو المستوى

س - 2معمم صف – ف1

تصنيف المقرر بالنسبة لمبرامج

اساسي  ....نعم....

ثانوي ......

توزيع الساعات اسبوعيا

نظري2

عممي......

حمقة بحث .....

الدرجة العظمى وتوزيعها

نظري177

عممي......

حمقة بحث......

مفردات المقرر
أساليب التدريس

الموضوع
 -1علم نفس النمو نشأته وتطوره

المحاضرة وحوار

 -2العوامل المؤثرة فً النمو

المحاضرة وحوار

 -3لوانٌن النمو

المحاضرة وحوار

 -4مرحلة مالبل الوالدة

المحاضرة وحوار

 -5مرحلة الرضاعة

المحاضرة وحوار

 -6مرحلة الطفولة المبكرة

المحاضرة وحوار

 -0المشكالت النمائٌة السلوكٌة فً الطفولة المبكرة

المحاضرة وحوار

 -8مرحلة الطفولة المبكرة

المحاضرة وحوار

 -9مرحلة الطفولة المتأخرة

المحاضرة وحوار

-17

المحاضرة وحوار

مطالب النمو فً كل مرحلة من المراحل
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مفردات مقرر أصول التدريس 2
المعمومات األساسية
القسم

تربية الطفل

اسم المقرر أو العنوان

أصول التدريس 2

السنة الدراسية أو المستوى

س2

تصنيف المقرر بالنسبة لمبرنامج

أساسي

ثانوي

توزيع الساعات أسبوعيا

نظري 3

عممي 2

حمقة بحث

الدرجة العظمى وتوزيعها

نظري 77

عممي 37

حمقة بحث

مفردات المقرر
اساليب التدريس

الموضوع

المناهج الدراسية (األسس الفمسفية والتربوية واالجتماعية لممناهج التربوية) عروض عممية
الوسائل التعميمية والتدريس

المحاضرة

بعض طرق تدريس ذوي الحاجات الخاصة

حل المشكالت

التدريس والتقويم

لتعمم باالكتشاف

التدريس المصغر

تعمم تعاوني

نماذج تطبيقية لالستراتيجيات الحديثة في التدريس

عروض عممي

مهارات التدريس :تحميل المفاهيم ،تحميل المحتوى،
خطوات تحضير الدرس
األنشطة التعميمية
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مفردات مقرر أصول التدريس 1

القسم

تربية الطفل

اسم المقرر أو العنوان

أصول التدريس 1

السنة الدراسية أو المستوى

س2

تصنيف المقرر بالنسبة لمبرنامج

أساسي

ثانوي

توزيع الساعات أسبوعيا

نظري 3

عممي 2

حمقة بحث

الدرجة العظمى وتوزيعها

نظري 77

عممي 37

حمقة بحث

مفردات المقرر
الموضوع

أساليب التدريس

الطريقة ،التدريس ،التعميم ،التعمم وأصول التدريس ،فن التدريس ،مبادئ التدريس

المحاضرة

التدريس الفعال والمعمم:

التعمم باالكتشاف

التدريس ونظريات التعمم

المحاضرة

المنهج والتدريس

تعمم تعاوني

التخطيط لمتدريس

حوار ومناقشة

تنفيذ التدريس ومهاراته

عروض عممية

التدريس لمتفكير

المحاضرة

أساليب التعميم :التعمم التعاوني ،التعمم باالكتشاف ،التعمم النشط ،التعمم الذاتي،
حل المشكالت ،تحميل النظم ،المنظمات المتقدمة ،التعميم بمساعدة الحاسوب
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مفردات مقرر وظائف األعضاء

المعمومات األساسية
القسم

تربية الطفل (معمم صف)

اسم المقرر أو العنوان

وظائف األعضاء

السنة الدراسية أو المستوى

س2

تصنيف المقرر بالنسبة لمبرنامج

أساسي

ثانوي

توزيع الساعات أسبوعيا

نظري 2

عممي 2

حمقة بحث

الدرجة العظمى وتوزيعها

نظري 77

عممي 37

حمقة بحث

مفردات المقرر (محتوى المقرر)
م

الموضوع

1

المادة الحية

2

الخمية

3

الجهاز الحركي

4

أجهزة الحس

5

أجهزة الدوران

6

أجهزة التغذية

7

أجهزة المناعة

8

أجهزة السيطرة والتحكم بالجسم

9

أجهزة التكاثر والنمو

1

المجهر الضوئي

2

الخمية الحية

3

تشريح القمب

4

تشريح الدماغ

5

تشريح الكمية

6

تشريح العين

القسم النظري

القسم العممي

م

الموضوع

أساليب التدريس

1

المادة الحية

محاضرة  +مخبر

17

2

الخمية

محاضرة  +مخبر

3

الجهاز الحركي

محاضرة  +مخبر

4

أجهزة الحس

محاضرة  +مخبر

5

أجهزة الدوران

محاضرة  +مخبر

6

أجهزة التغذية

محاضرة  +مخبر

7

أجهزة المناعة

محاضرة  +مخبر

8

أجهزة السيطرة والتحكم بالجسم

محاضرة  +مخبر

9

أجهزة التكاثر والنمو

محاضرة  +مخبر
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مفردات مقرر األنشطة المدرسية
المعمومات األساسية
القسم

تربية الطفل (معمم صف)

اسم المقرر أو العنوان

األنشطة المدرسية

السنة الدراسية أو المستوى

س2ف2

تصنيف المقرر بالنسبة لمبرنامج

أساسي نعم

ثانوي

توزيع الساعات أسبوعيا

نظري  2ساعة

عممي  2ساعة

حمقة بحث

الدرجة العظمى وتوزيعها

نظري () 77

عممي ()37

حمقة بحث

مفردات المقرر (محتوى المقرر)
الموضوع

أساليب التدريس

النشاط المدرسي (مفهوم مجاالته)

محاضرة حوارية

النشاط المدرسي (أسسه ومقوماته ومشكالته)

محاضرة حوارية

األنشطة المدرسية وعالقتها بمناهج

محاضرة حوارية

تقويم األنشطة المدرسية

محاضرة حوارية

األنشطة المدرسية في الوطن العربي

محاضرة حوارية

النشاط الثقافي

محاضرة حوارية

النشاط االجتماعي

محاضرة حوارية

النشاط الفني

محاضرة حوارية

النشاط الرياضي

محاضرة حوارية

النشاط العممي

محاضرة حوارية

النشاط الكشفي

محاضرة حوارية

النشاط المسرحي نماذج تطبيقية

محاضرة حوارية
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مفردات مقرر التربية الدينية اإلسالمية وطرائق تدريسها
المعمومات األساسية
القسم

تربية الطفل (معمم صف)

اسم المقرر أو العنوان

التربية الدينية اإلسالمية وطرائق تدريسها

السنة الدراسية أو المستوى

س2

تصنيف المقرر بالنسبة لمبرنامج

أساسي نعم

ثانوي

توزيع الساعات أسبوعيا

نظري  2ساعة

عممي  2ساعة

حمقة بحث

الدرجة العظمى وتوزيعها

نظري () 77

عممي ()37

حمقة بحث

مفردات المقرر (محتوى المقرر)
الموضوع

أساليب التدريس

مدخل إلى تدريس التربية اإلسالمية

محاضرة حوارية

طرائق تدريس التالوة والتفسير

محاضرة حوارية باستخدام
الداتا شو

طرائق تدريس الحديث النبوي

محاضرة بور بوينت

طرائق تدريس الفقه

محاضرة بور بوينت

طرائق تدريس السيرة النبوية الشريفة

محاضرة بور بوينت

طرائق تدريس التراجم واألعالم

محاضرة بور بوينت

طرائق تدريس األخالق

محاضرة بور بوينت

طرائق تدريس حديثة في تدريس التربية اإلسالمية

محاضرة بور بوينت

طريقة التعميم التعاوني

محاضرة بور بوينت

طريقة حل المشكالت

محاضرة بور بوينت

طريقة القصة واألناشيد

محاضرة بور بوينت

طريقة لعب األدوار

محاضرة بور بوينت
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مفردات مقرر لغة أجنبيه تخصصية (إنكميزي) 2+1
المعمومات األساسية
القسم

تربية الطفل (معمم صف)

اسم المقرر أو العنوان

لغة اجنبيه تخصصية (إنكميزي) 2+1

السنة الدراسية أو المستوى

س  2ف + 1ف2

تصنيف المقرر بالنسبة لمبرنامج

أساسي نعم

ثانوي

توزيع الساعات أسبوعيا

نظري  4ساعة

عممي  2ساعة

حمقة بحث

الدرجة العظمى وتوزيعها

نظري () 177

عممي

حمقة بحث

مفردات المقرر (محتوى المقرر)
الموضوع

أساليب التدريس

البحث العممي والتعمم

محاضرة تشاركية مع الطالب

دور المفردات والقراءة

محاضرة تشاركية مع الطالب

أهمية المعب

محاضرة تشاركية مع الطالب

التواصل عن طريق المغة

محاضرة تشاركية مع الطالب

ما هو عمم النفس؟

محاضرة تشاركية مع الطالب

أهداف عمم النفس

محاضرة تشاركية مع الطالب

مشكل القراءة

محاضرة تشاركية مع الطالب
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 المغة الفرنسية التخصصية/ مفردات مقرر

: المعمومات األساسية

حماة

الجامعة

التربية

الكمية

معمم صف

القسم و البرنامج

المغة الفرنسية التخصصية

اسم المقرر أو العنوان

السنة الثانية

السنة الدراسية أو المستوى

أساسي

تصنيف المقرر بالنسبة لمبرامج

 ساعات4 / نظري

توزيع الساعات أسبوعيا

 درجة100 / نظري

الدرجة العظمى و توزيعها
: مفردات المقرر

Objectif général
موضوع الدرس و هدفه
La prononciation
et
les accents
( une petite
révision )

Être capable de se
présenter
Les adjectifs
démonstratifs

عدد
الساعات

Compétence
linguistique
المهارات المغوية
L’alphabet français (
consonnes et voyelles )
Les accents ( aigu ,
grave , circonflexe et
tréma )
Différence entre h muet
et h aspire
Emploi du verbe avoir
et être dans la
presentation
( ce , cette , ces et cet )
Différence entre ce / cet
15

Compétence ragmatique
المهارات العممية ( التي

) يكتسبها الطالب
Avoir une bonne
prononciation
Distinguer les différents
accents

Savoir se présenter et
demander une
presentation
Savoir utiliser les
adjectifs démonstratifs

Les verbes
pronominaux
( présent et passé
composé )

La gestion de
classe (FOS)

Les pronoms
compléments
directs
Le passé composé

Discipline et
gestion
de classe (
Bavardage )
Les pronoms
compléments
indirects

Gestion du
comportement en
milieu scolaire
(FOS)

Ce / selon le nom
cette
( genre , nombre )
Différence entre le
Savoir utiliser les verbes
verbe ( appeler et
pronominaux dans un
s’appeler )
contexte donné
Le changement du
pronom (se ) selon le
pronom personnel sujet
Comment on peut gérer Être capable de
une classe
comprendre et
d’analyser un texte
spécifique
Les pronoms
Être capable d’utiliser
compléments directs
les pronoms
( me , te , le , la , nous , compléments directs
vous , les )
pour éviter la repetition
passé composé (
Comprendre et savoir
définition , mécanisme utiliser
et utilisation )
le passé compose
Comment faire face si Être capable de
on rencontre un tel
comprendre et
problème ?
d’analyser un texte
spécifique
Différence entre
Être capable de
pronoms directs et
distinguer les pronoms
pronoms indirects
compléments directs
( me , te , lui , nous ,
et les pronoms
vous , leur )
compléments indirects
Quelques conseils pour Être capable de lire ,
bien gérer la salle de
comprendre et analyser
classe
un texte spécifique

نائب العميد لمشؤون العممية

عميدة الكمية
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