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 السنة الثالثة
  

 وزارة التعميم العالي

 جامعة حماه
 كمية التربية/قسم معمم صف/

 مفردات مقرر التربية المينية  
 المعمومات األساسية:

 حماه  الجامعة 

 التربية الكمية 

 معمم صف  القسم أو البرنامج

 التربية المينية اسم المقرر أو العنوان 

 الثالثة السنة السنة الدراسية أو المستوى 

 ثانوي...... أساسي       تصنيف المقرر بالنسبة لمبرنامج

    2نظري  توزيع الساعات أسبوعيا  
 ساعة

 حمقة بحث.... ساعة2عممي 

 حمقة بحث..... درجة37عممي درجة 77نظري  الدرجة العظمى وتوزيعيا

 مفردات المقرر)محتوى المقرر(:

 أساليب التدريس الموضوع

 محاضرة بوربوينت ة مفيوميا وتطورىاالتربية الميني

 محاضرة بوربوينت أىداف التربية المينية وأىميتيا ومبادئيا

 محاضرة بوربوينت مجاالت التربية المينية 

 محاضرة بوربوينت مناىج التربية المينية

 محاضرة بوربوينت طرائق وأساليب تدريس التربية المينية

  طرائق تدريس التربية المينية

  قنيات التعميم في التربية المينيةت

  التربية المينية في التعميم األساسي

  تخطيط دروس في التربية المينية

  معمم التربية المينية

  التوجيو واإلرشاد الميني
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 مفردات مقرر استراتيجيات تربوية لحماية الطفل

 المعمومات األساسية :
 معمم صف  القسم أو البرنامج

الرياضيات )أعداد وعمميات حسابية( وطرائق تدريسيا وىو من  مقرر أو العنوان اسم ال
 مقررات الفصل الدراسي األول

 الثالثة معمم صف السنة الدراسية أو المستوى 

 ثانوي ............... أساسي ..... تصنيف المقرر بالنسبة لمبرنامج

 ...حمقة بحث . 2عممي: 3نظري : توزيع الساعات أسبوعيا  

 حمقة بحث .... درجة37عممي: درجة77نظري: الدرجة العظمى وتوزيعيا

 

 مفردات المقرر )محتوى المقرر(
 أساليب التدريس الموضوع

  مفيوم الحماية )تعريف العنف واالساءة والعدوان(

  انتشار ظاىرة العنف واالساءة لمطفل

  أعراض االساءة

  أسباب ظاىرة االساءة لمطفل

  اتيجيات حماية الطفل)النفسية, الطبية ,التربوية ,القانونية(استر 

  مراكز حماية الطفل
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 وطرائق تدريسيا مفردات مقرر العموم )فيزياء و كيمياء(
 المعمومات األساسية:

 معمم صف  القسم أو البرنامج

 ريسياالعموم)فيزياء وكيمياء(وطرائق تد اسم المقرر أو العنوان 

 3س السنة الدراسية أو المستوى 

 ثانوي...... أساسي....نعم.... تصنيف المقرر بالنسبة لمبرنامج

 حمقة بحث.. 2عممي 2نظري  توزيع الساعات أسبوعيا  

 حمقة بحث.. 37عممي 77نظري  الدرجة العظمى وتوزيعيا

 مفردات المقرر:

 أساليب التدريس الموضوع

 حاضرةالم المقادير الفيزيائية 

 المحاضرة المفاىيم األساسية في عمم الحرارة وقوانين الحركة

 المحاضرة الصوت طبيعتو وانعكاسو والصدى

 المحاضرة التيار الكيربائي والمقاومة األومية والمكثفات

 المحاضرة أنواع الروابط الكيميائية والتفاعالت الكيميائية

 المحاضرة PHالمحاليل ومفيوم ال

 المحاضرة ن واألوكسجين وتحضيرىماالييدروجي

 المحاضرة طرائق تدريس الفيزياء والكيمياء

 المحاضرة تطبيقات في تخطيط دروس الفيزياء والكيمياء
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 مفردات مقرر المناىج التربوية لممرحمة األولية
 المعمومات األساسية:

 تربية الطفل)معمم صف( القسم

 المناىج التربوية لممرحمة األولية المقرر أو العنوان اسم

 3س 1ف السنة الدراسية أو المستوى 

 ثانوي......... أساسي.....نعم...... تصنيف المقرر بالنسبة لمبرامج

 2حمقة بحث ......عممي 3نظري  توزيع الساعات أسبوعيا  

 27حمقة بحث ......عممي 87نظري  الدرجة العظمى وتوزيعيا

 فردات المقرر:م

 أساليب التدريس الموضوع

 المحاضرة مفيوم المنيج والعوامل المؤثرة فيو 

 المناقشة مشكالت تواجو المنيج المدرسي

 المناقشة عناصر المنيج ومكوناتو

 العصف الذىني المنيج والخبرة

 العصف الذىني المنيج والبيئة

 المناقشة والحوار منيج المواد الدراسية

 المناقشة لنشاطمنيج ا

 المناقشة منيج الوحدات التعميمية

 المحاضرة أنواع المناىج في مرحمة التعميم األساسي

 المحاضرة + التعمم التعاوني تخطيط المنيج
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 مفردات مقرر التربية العممية
 المعمومات األساسية:

 حماه الجامعة

 التربية الكمية

 صف(تربية الطفل)معمم  القسم

 التربية العممية اسم المقرر أو العنوان

 السنة الثالثة _الفصل الثاني السنة الدراسية أو المستوى 

 ثانوي......... .....√أساسي...... تصنيف المقرر بالنسبة لمبرامج

 ...حمقة بحث ....6..عممي نظري....... توزيع الساعات أسبوعيا  

 ...حمقة بحث 177عممي نظري....... الدرجة العظمى وتوزيعيا

 مفردات المقرر:

 أساليب التدريس الموضوع

  المشاىدة

  التقويم

  التخطيط
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 مفردات مقرر تقنيات التعمم والتعميم عن بعد
 المعمومات األساسية:

 تربية الطفل)معمم صف( القسم

 ن بعدتقنيات التعمم والتعميم ع اسم المقرر أو العنوان

 السنة الثالثة السنة الدراسية أو المستوى 

 ثانوي......... أساسي......نعم..... تصنيف المقرر بالنسبة لمبرامج

 ...حمقة بحث ....2عممي ....2نظري  توزيع الساعات أسبوعيا  

 ...حمقة بحث ..37عممي ....77نظري.. الدرجة العظمى وتوزيعيا

 مفردات المقرر:

 التدريس أساليب الموضوع

 المناقشة التعمم عن بعد _أىميتو وأىدافو

 التحميل  التعمم الذاتي ومقوماتو

 الحوار تقنيات التعمم عن بعد

 المناقشة الحاسوب التعميمي وأىميتو

 التحميل اإلنترنت والتعميم الجامعي

 االستنتاج األدوار الجديدة لممعمم والمتعمم

 الحوار مصادر التعمم وتخطيطيا

 المناقشة فايات التعمم الذاتي ومياراتوك
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3مفردات مقرر)المغة العربية وطرائق تدريسيا  

 المعمومات األساسية:
 حماه الجامعة

 التربية الكمية

 تربية الطفل)معمم صف( القسم

 3المغة العربية وطرائق تدريسيا اسم المقرر أو العنوان

 السنة الثالثة السنة الدراسية أو المستوى 

 أساسي تصنيف المقرر بالنسبة لمبرامج

 /ساعة2عممي ساعة2نظري/ توزيع الساعات أسبوعيا  

 درجة37عممي/ درجة77نظري/ الدرجة العظمى وتوزيعيا

 مفردات المقرر:

 أساليب التدريس الموضوع

عوامل تطور الصورة األدبية والفنية خصائص األدب وقضاياه الفنية 
 نماذج تطبيقية لنصوص من األدب

 العروض التقديمية والمناقشة والحوار

 العروض التقديمية والمناقشة والحوار أساليب النحو في العربية

 والحوار العروض التقديمية والمناقشة االشتقاق في المغة العربية "المشتقات السبعة"

 العروض التقديمية والمناقشة والحوار إعراب الجمل

 المحاضرة والمناقشة والتدريب العممي تعميم النحو والقواعد النحوية

 المحاضرة والمناقشة والتدريب العممي االتجاىات المعاصرة في تعميم النحو القواعد النحوية

 المحاضرة والمناقشة والتدريب العممي األولىأىداف تعميم النحو والتدريبات المغوية في الحمقة 

 المحاضرة والمناقشة والتدريب العممي مراحل تدريب التالميذ عمى األنماط المغوية 

 المحاضرة والمناقشة والتدريب العممي خطوات تعميم النحو واألنماط المغوية

 مناقشة والتدريب العمميالمحاضرة وال طرائق تعميم النحو واألنماط المغوية في الحمقة األولى

 المحاضرة والمناقشة نماذج تطبيقية لبعض دروس النحو في الحمقة
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/2+1/ مفردات مقرر الحاسوب التربوي   

 

 
 المعمومات األساسية:

 تربية الطفل)معمم صف( القسم

 الحاسوب التربوي  اسم المقرر أو العنوان

 السنة الثالثة السنة الدراسية أو المستوى 

 أساسي  _الفصل األول صنيف المقرر بالنسبة لمبرامجت

 ساعات في المخبر الحاسوب3عممي  ساعة فقط1نظري  توزيع الساعات أسبوعيا  

 (57عممي) (درجة57نظري) الدرجة العظمى وتوزيعيا

 مفردات ومواضيع  المقرر النظري:

 الموضوع 

 منوأوجو  االستفادة   –أغراضو –تعريفو  –الحاسوب التربوي 

 أنماط إعداد البرنامج الحاسوبي

 التعميم المعزز بالحاسوب

 التعميم المدار بالحاسوب

 تصميم برنامج حاسوبي

 كتابة البرنامج الحاسوبي

 التعميم والتعمم لتنمية التفكير بالحاسوب

 الحديثعصر الدور المعمم في 
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 مفردات مقرر عمم النفس االجتماعي

 األساسية:المعمومات 
 تربية الطفل)معمم صف( القسم

 عمم النفس االجتماعي اسم المقرر أو العنوان

 3س السنة الدراسية أو المستوى 

 ثانوي......... أساسي......نعم..... تصنيف المقرر بالنسبة لمبرامج

 2حمقة بحث ....عممي ساعة2نظري  توزيع الساعات أسبوعيا  

 27حمقة بحث ....عممي 87نظري  الدرجة العظمى وتوزيعيا

 مفردات المقرر:

 أساليب التدريس الموضوع

 المحاضرة بأنواعيا مدخل الى عمم النفس االجتماعي 

 الحوار أىداف عمم النفس االجتماعي

 الحوار وحل المشكالت مناىج البحث في عمم النفس االجتماعي

 ضرةالمحا مفيوم الجماعة وتطوره تاريخيا  مراحل تكون الجماعة

 الحوار التجاذب والتناظر داخل الجماعة ديناميات الجماعة التغيير ومقاومة التغيير

 الحوار التفاعل االجتماعي معناه مستوياتو مقياسو

 الحوار وحل المشكالت قياس العالقات االجتماعية

 المحاضرة والحوار تفسير االتجاىات النفسية االجتماعية وقياسيا

 المحاضرة مفيوميا نظرياتيا أنواعيا التدرب عمى القيادة سيكولوجيا القيادة

 الحوار الرأي العام تعريفو كيفية تشكيمو الخمفية الثقافية االجتماعية لمرأي العام

 المحاضرة والحوار السموك العدواني النظريات المفسرة لمعدوان كيفية الحد منيا
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 وطرائق تدريسيا ت )مفاىيم ىندسية(مفردات مقرر الرياضيا
 المعمومات األساسية:

 تربية الطفل)معمم صف( القسم

 الرياضيات )مفاىيم ىندسية( وطرائق تدريسيا اسم المقرر أو العنوان

 3س السنة الدراسية أو المستوى 

 ثانوي......... أساسي......نعم..... تصنيف المقرر بالنسبة لمبرامج

 ...حمقة بحث ....عممي 2نظري  بوعيا  توزيع الساعات أس

 ...حمقة بحث 37عممي 77نظري  الدرجة العظمى وتوزيعيا

 مفردات المقرر:

 أساليب التدريس الموضوع

 محاضرة اليندسة طبيعتيا وتطورىا

 طريقة حوارية أىداف تدريس اليندسة

 مناقشة استراتيجيات التدريس

 تعاونيةمجموعات  المفاىيم اليندسية عبر المعرفة

 مجموعات تعاونية الزوايا

 حل مشكالت المثمث

 مناقشة المستقيمات المتوازية والقواطع

 االستدالل المنطقي المضمعات الرباعية الخاصة

 االستدالل المنطقي المضمعات والمضمعات المنتظمة)المثمث +المربع(

 قياالستدالل المنط المضمعات والمضمعات المنتظمة)المسدس +المربع(

 االستدالل المنطقي الدائرة
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 مفردات مقرر مؤسسات تربية الطفل

 المعمومات األساسية:
 تربية الطفل)معمم صف( القسم

 مؤسسات تربية الطفل اسم المقرر أو العنوان

 ( 1السنة الثالثة /فصل) السنة الدراسية أو المستوى 

 .×ثانوي:  /.أساسي:     تصنيف المقرر بالنسبة لمبرامج

 :×حمقة بحث :×عممي ( سا2نظري) توزيع الساعات أسبوعيا  

 :×حمقة بحث :×عممي 87نظري: الدرجة العظمى وتوزيعيا

 مفردات المقرر:

 أساليب التدريس الموضوع

-العصف الذىني/المحاضرة)باستخدام الحاسوب مؤسسات التربية )النشأة ,التعريف ,األىمية, األىداف(-1
 نت(البوربوي

اإلدارة التربوية)مفيوم ,تعريف ,أىمية ,خصائص ,العوامل -2
 المؤثرة ,المستويات(

 العصف الذىني/المحاضرة

التنظيم  -التخطيط التربوي ب-وظائف اإلدارة التربوية)أ-3
 المتابعة والرقابة والتوجيو واإلشراف والتقويم( -التربوي ج

 وينت(البورب–المناقشة المحاضرة)باستخدام الحاسوب 

 المحاضرة)باستخدام الحاسوب _البوربوينت( إعداد العاممين في إدارة مؤسسات تربية الطفل-4

 المحاضرة)باستخدام الحاسوب _البوربوينت( تدريب العاممين في إدارة مؤسسات تربية الطفل-5

إعداد وتدريب العاممين في بعض الدول العربية والنظم -6
 التربوية العالمية

 ذاتي /مشروعات فرديةالتعمم ال

 المحاضرة)باستخدام الحاسوب _البوربوينت( معايير الجودة في إدارة مؤسسات تربية الطفل-7

 المحاضرة)باستخدام الحاسوب _البوربوينت( المدرسة والتنشئة االجتماعية-8

 المناقشة /المحاضرة)باستخدام الحاسوب _البوربوينت( دور اإلعالم-9

 رة)باستخدام الحاسوب _البوربوينت(المحاض متحف الطفل

 المحاضرة)باستخدام الحاسوب _البوربوينت( مكتبات الطفل

 المناقشة النظام اإلداري التربوي في الجميورية العربية السورية

 
 الكمية عميدة                                نائب العميد لمشؤون اإلدارية              ن العممية  ؤونائب العميد لمش

 
 

 
 


