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 وزارة التعميم العالي

 جامعة حماه    

  كمية التربية   

 مفردات مقررات السنة الرابعة / معمم صف /

 مفردات مقرر اإلدارة الصفية

 مات األساسيةو المعم

 حماه  الجامعة 
 التربية الكمية

 تربية الطفل / معمم صف القسم والبرنامج
 اإلدارة الصفية والمدرسية اسم المقرر أو العنوان

 فصل ثاني -الرابعة/ معمم صف السنة الدراسية أو المستوى 
تصنيف المقرر بالنسبة 

 لمبرنامج
 ثانوي....نعم.. أساسي.....

 حمقة بحث عممي)ساعتان( ساعات( 3نظري ) توزيع الساعات أسبوعيا  
 حمقة بحث درجة( 07عممي ) درجة( 07نظري ) الدرجة العظمى وتوزيعيا

 ى المقرر(مفردات المقرر )محتو 

 أساليب التدريس الموضوع
 طريقة المحاضرة التطور التاريخي لمفيوم اإلدارة التعميمية )التربوية(.

 طريقة الحوار والمناقشة أنماطيا(. -مقوماتيا -عناصرىا -أىميتيا -أىدافيا -اإلدارة الصفية )تعريفيا
 طريقة المحاضرة خصائص اإلدارة الصفية الناجحة.

 طريقة الحوار والمناقشة م في إدارة الصف.أدوار المعم
 طريقة المحاضرة كفايات وميارات المعمم الناجح في ظل تكنولوجيا المعمومات. 

 طريقة الحوار والمناقشة وظائفو وأدواره(. -أنواعو -العوامل المؤثرة فيو -أىميتو -التفاعل الصفي )مفيومو
 طريقة المحاضرة قيا.البيئة الصفية الفاعمة ودور المعمم في تحقي

 طريقة الحوار والمناقشة العوامل المؤثرة في اإلدارة الصفية.
 طريقة المحاضرة المشكالت الصفية وكيفية التعامل معيا.
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 طريقة الحوار والمناقشة أنماطيا(.-ميادينيا-وظائفيا-أىميتيا-اىدافيا-اإلدارة المدرسية )تعريفيا
 طريقة المحاضرة مدرسية.النظريات الحديثة في اإلدارة ال

 طريقة الحوار والمناقشة وكيفية التعامل معيا.-أنواعيا-مشكالت اإلدارة المدرسية
 طريقة المحاضرة ميارات مدير المدرسة.

 طريقة المحاضرة .صفات مدير المدرسة الناجح ومياراتو
 الحوار والمناقشة طريقة عالقات مدير المدرسة ) مع التالميذ والمعممين والمجتمع المحمي(.

 طريقة المحاضرة األدوار الرئيسية لمدير المدرسة في ظل تكنولوجيا المعمومات.
 طريقة الحوار والمناقشة توظيف الحاسوب في اإلدارة المدرسية.
 طريقة المحاضرة التواصل في اإلدارة المدرسية وأشكالو.
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 مفردات مقرر إعالم تربوي 

 ت األساسيةالمعموما

 معمم صف القسم
 إعالم تربوي  اسم المقرر أو العنوان

 السنة الرابعة السنة الدراسية أو المستوى 
 ثانوي........نعم....... أساسي........نعم...... تصنيف المقرر بالنسبة لمبرامج

 حمقة بحث....... ساعة 2عممي  ساعة 2نظري  توزيع الساعات أسبوعيا  
 حمقة بحث........ (07عممي ) (07نظري ) وتوزيعيا الدرجة العظمى
 مفردات المقرر

 أساليب التدريس الموضوع
 محاضرة ومناقشة مفيوم اإلعالم وطبيعتو

 محاضرة ومناقشة العناصر األساسية لعممية االتصال.
 محاضرة ومناقشة أىداف االعالم ووظائفو.

 محاضرة ومناقشة نظريات التأثير اإلعالمي.
 محاضرة ومناقشة عالم التربوي وأىميتو.اال

 محاضرة ومناقشة الصحافة واالعالم التربوي.
 محاضرة ومناقشة التمفزيون واالعالم التربوي 

 محاضرة ومناقشة االذاعة
 محاضرة ومناقشة السينما

 محاضرة ومناقشة العاب الفيديو
 محاضرة ومناقشة الحاسوب واالعالم التربوي 

 رة ومناقشةمحاض االنترنت
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 القياس والتقويممفردات مقرر 

 المعمومات األساسية

 معمم صف القسم
 القياس والتقويم في التربية اسم المقرر أو العنوان

 السنة الرابعة السنة الدراسية أو المستوى 
 ثانوي.....نعم أساسي...نعم.... تصنيف المقرر بالنسبة لمبرامج

 ..حمقة بحث ساعة 2عممي  ساعة 2نظري  ر بالنسبة لمبرامجتوزيع المقر 
 حمقة بحث... (07عممي ) (07نظري ) الدرجة العظمى وتوزيعيا

 مفردات المقرر

 أساليب التدريس الموضوع
 المحاضرة طبيعة القياس ومكانتو في التربية

 محاضرة ومناقشة مبادئ ومفاىيم إحصائية في القياس التربوي 
 محاضرة ومناقشة تربوية وربطيا بعممية التقويماألىداف ال

 محاضرة ومناقشة تصنيف أدوات التقويم
 محاضرة ومناقشة اتجاىات جديدة في حركة القياس والتقويم.

 محاضرة ومناقشة اختبارات التحصيل 
 محاضرة ومناقشة أدوات التقويم التي ال تعتمد اختبارات الورقة والقمم.

 محاضرة ومناقشة ياجتقويم المعمم والمن
 محاضرة ومناقشة مقاييس الذكاء والشخصية

 محاضرة ومناقشة قياس الشخصية
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 مفردات مقرر التربية البيئية والسكانية

 المعمومات األساسية

 حماه  الجامعة 
 التربية الكمية

 تربية الطفل / معمم صف القسم والبرنامج
 التربية البيئية والسكانية اسم المقرر أو العنوان

 الرابعة/ معمم صف السنة الدراسية أو المستوى 
 ثانوي....نعم.. أساسي.....نعم.... تصنيف المقرر بالنسبة لمبرامج

 2حمقة بحث  عممي...... ساعتان( 2نظري ) توزيع الساعات أسبوعيا  
 27بحث... حمقة  درجة( 07عممي ) درجة( 077نظري ) الدرجة العظمى وتوزيعيا

 مفردات المقرر )مجتوى المقرر(:

 أساليب التدريس الموضوع
  التعريف بالتربية البيئية

  حاجات التربية البيئية في مناهجنا الدراسية
  مدخل إلى حل المشاكل البيئية

  التربي البيئية واألنشطة المدرسية
  التعريف بالتربية السكانية 
  ج الدراسيةالتربية السكانية في المناه

  اهم المشكالت السكانية وحمولها
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 2مفردات مقرر التربية العممية 

 المعمومات األساسية

 حماه الجامعة 
 التربية الكمية

 تربية الطفل / معمم صف القسم والبرنامج
 2العممية التربية  اسم المقرر أو العنوان

 الفصل األول/ الرابعةالسنة  السنة الدراسية أو المستوى 
 ثانوي....نعم.. أساسي.....نعم.... تصنيف المقرر بالنسبة لمبرامج

 حمقة بحث  ....6عممي...... ........نظري  توزيع الساعات أسبوعيا  
 حمقة بحث...  (077عممي ) ........نظري  الدرجة العظمى وتوزيعيا

 مفردات المقرر )محتوى المقرر(:

 أساليب التدريس الموضوع
  المشاىدة
  التقويم

  التخطيط
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 3مفردات مقرر التربية العممية 

 المعمومات األساسية

 حماه الجامعة 
 التربية الكمية

 تربية الطفل / معمم صف القسم والبرنامج
 0التربية العممية  اسم المقرر أو العنوان

 الثاني السنة الرابعة/ الفصل السنة الدراسية أو المستوى 
 ثانوي....نعم.. أساسي.....نعم.... تصنيف المقرر بالنسبة لمبرامج

 حمقة بحث  ....6عممي...... نظري ........ توزيع الساعات أسبوعيا  
 حمقة بحث...  (077عممي ) نظري ........ الدرجة العظمى وتوزيعيا

 مفردات المقرر )محتوى المقرر(:

 أساليب التدريس الموضوع
  اىدةالمش

  التقويم
  االنفراد
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 مفردات مقرر التربية الموسيقية

 :المعمومات األساسية

 حماه الجامعة 
 التربية الكمية

 تربية الطفل / معمم صف القسم والبرنامج
 التربية الموسيقية اسم المقرر أو العنوان

 السنة الرابعة السنة الدراسية أو المستوى 
 أساسي.....نعم.... نسبة لمبرامجتصنيف المقرر بال

 ساعة 2عممي:  ساعة 0نظري:  توزيع الساعات أسبوعيا  
 ثالثون درجة فقط 07عممي:  سبعون درجة فقط 07نظري: الدرجة العظمى وتوزيعيا

       

 الموضوع
 الموسيقا والتربية عبر العصور

 أركان عممية التدريس
 تطبيقات عممية عمى تخطيط كل جزء  –طرق وأصول تدريس المنيج الموسيقي باجزاءه المختمفة 

 الوسائل التعميمية في درس التربية الموسيقية 
 اآلالت االيقاعية المدرسية وطرق تصنيعيا يدويا  

 أمثمة تطبيقية  –األلعاب الموسيقية 
 أىمية الغناء المدرسي وفوائده 

 لوجيا الجسم الغناء وفيزيو 
 شروط األغنية المدرسية 

 مراحل تطور قدرة الطفل عمى الغناء 
 كيف ندرس النشيد في المدرسة ؟

 أشير أعالميا ( –قوالبيا  –نبذة عن الموسيقا الكالسيكية ) آالتيا 
 أشير أعالميا ( –قوالبيا  –نبذة عن الموسيقا العربية ) آالتيا 

 المي التدوين الموسيقي الع مبادئ
 التعريف بالصوت وأنواع اآلالت الموسيقية 

شارات التحويل الموسيقية   دليل السمم وا 
 السمم الموسيقي

 الفواصل الموسيقية البسيطة ) المسافات (
 العالمات الزمنية والسكتات 

يقاعية لنماذج أناشيد مدرسية   قراءة صولفائية وا 
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 التعميمية  مفردات مقرر تقنيات الخط والرسوم

 المعمومات األساسية

 تربية الطفل / معمم صف القسم والبرنامج
 تقنيات الخط والرسوم التعميمية اسم المقرر أو العنوان

 السنة الرابعة فصل أول  السنة الدراسية أو المستوى 
 ثانوي  ............... أساسي.....نعم.... تصنيف المقرر بالنسبة لمبرامج

 حمقة بحث ساعة 2عممي:  ساعة 2نظري:  ت أسبوعيا  توزيع الساعا
 حمقة بحث ثالثون  07عممي:  سبعون درجة فقط 07نظري: الدرجة العظمى وتوزيعيا

 مفردات المقرر:

 أساليب التدريس  الموضوع 
 محاضرة  نشأة الكتابة 

 محاضرة  أصل الكتابة العربية
 محاضرة  أساليب الخط العربي
 محاضرة  الكوفي –النسخ  –ى خط الرقعة تدريبات عممية عم

 محاضرة  األدوات المساعدة عمى الخط العربي 
 محاضرة  الخط والعممية التربوية 

 محاضرة  الخط والرسم 
 محاضرة  الرسوم التعميمية 

 محاضرة  التكوين في الرسم 
 محاضرة  أساليب الزخرفة 

 محاضرة  تقنيات رسم الزخرفة 
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  4مقرر المغة العربية وطرائق تدريسها  مفردات

 المعمومات األساسية

 حماه الجامعة 
 التربية الكمية

 تربية الطفل / معمم صف القسم والبرنامج
 4المغة العربية وطرائق تدريسها  اسم المقرر أو العنوان

 السنة الرابعة السنة الدراسية أو المستوى 
  .....نعم....أساسي تصنيف المقرر بالنسبة لمبرامج

 ساعة  2عممي ساعة  2نظري   توزيع الساعات أسبوعيا  
 ( 07عممي )  07نظري  الدرجة العظمى وتوزيعيا

 مفردات المقرر )محتوى المقرر(:

 أساليب التدريس الموضوع
 العروض التقديمية والمناقشة والحوار عوامل تطور شكل القصيدة العربية 

 العروض التقديمية والمناقشة والحوار دب نماذج تطبيقية لنصوص من األ
 العروض التقديمية والمناقشة والحوار قواعد العدد وكتابتو 

 العروض التقديمية والمناقشة والحوار قواعد التعريف والتنكير
 العروض التقديمية والمناقشة والحوار مشكال إمالئية ترتبط بالكتابة 
 حاضرة والمناقشة والحوارالم طبيعة عممية الكتابة ومياراتيا

 المحاضرة والمناقشة والتدريب العممي أنماط الكتابة ومجاالتيا 
 المحاضرة والمناقشة والتدريب العممي االتجاىات المعاصرة في تعميم الكتابة والتعبير الكتابي 

 المحاضرة والمناقشة والتدريب العممي أىداف تعميم التعبير الكتابي في الحمقة األولى
 المحاضرة والمناقشة والتدريب العممي مراحل تدريب التالميذ عمى ميارات التعبير الكتابي

 المحاضرة والمناقشة والتدريب العممي طرائق تعميم الكتابة والتعبير الكتابي
 المحاضرة والمناقشة والتدريب العممي نماذج تطبيقية لبعض دروس التعبير الكتابي في الحمقة األولى
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 2دات مقرر العموم االجتماعية وطرائق تدريسها مفر 

 المعمومات األساسية

 تربية الطفل / معمم صف القسم والبرنامج
 2العموم االجتماعية وطرائق تدريسها  اسم المقرر أو العنوان

 السنة الرابعة السنة الدراسية أو المستوى 
 .......ثانوي....... ....أساسي.... تصنيف المقرر بالنسبة لمبرامج

 حمقة بحث ساعة  2عممي ساعة  2نظري   توزيع الساعات أسبوعيا  
 حمقة بحث ( 07عممي )  07نظري  الدرجة العظمى وتوزيعيا

  مفردات المقرر )محتوى المقرر(:

 أساليب التدريس الموضوع
  مفيوم طريقة تدريس المواد االجتماعية
  بعض ميارات تدريس المواد االجتماعية

  ب تدريس الصف الفعالةب أسالي
  طرائق تدريس المواد االجتماعية

  التربية والمجتمع
  التربية والنظام السياسي

  التربية والثقافة
  التربية والتغير الثقافي

  التربية والتغير االجتماعي
  النظريات االجتماعية لمتربية

  الضبط االجتماعي
  االجتماعية دور المؤسسات التربوية في التنشئة 

  التربية االجتماعية والعولمة
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 مفردات مقرر اإلرشاد النفسي والتربوي   

 المعمومات األساسية

 تربية الطفل / معمم صف . رياض أطفال القسم والبرنامج

 اإلرشاد النفسي والتربوي  اسم المقرر أو العنوان

 السنة الرابعة السنة الدراسية أو المستوى 

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

 ...2حمقة بحث..  عممي...... ساعات  0نظري   توزيع الساعات أسبوعيا  

 27حمقة بحث  عممي ......  07نظري  الدرجة العظمى وتوزيعيا

 مفردات المقرر 

 أساليب التدريس الموضوع
 يةالمحاضرات النظر  المساعدات النفسية

 المحاضرات النظرية أشكال اإلرشاد النفسي والتربوي 
 المحاضرات النظرية أسس اإلرشاد النفسي 

 المحاضرات النظرية خصائص المرشد النفسي
 المحاضرات النظرية خصائص العالقة اإلرشادية الفعالة
 المحاضرات النظرية مسؤوليات المرشد النفسي وأخالقياتو

 المحاضرات النظرية : نظرية التحميل النفسي ونظرية العالج السموكينظريات االرشاد النفسي
 المحاضرات النظرية نظرية العالج المتمركز حول المسترشد

 المحاضرات النظرية نظرية العالج العقالني االنفعالي ونظرية اإلرشاد بالواقع 
 المحاضرات النظرية الفحص والتشخيص النفسي
 المحاضرات النظرية العممية اإلرشادية  طرائق جمع المعمومات في

 المحاضرات النظرية المشكالت في الميدان التربوي 
   

 



13 

 

 مفردات مقرر التعميم اإللكتروني

 المعمومات األساسية

 حماه الجامعة 

 التربية الكمية

 تربية الطفل / معمم صف  القسم والبرنامج

 التعميم اإللكتروني اسم المقرر أو العنوان

 السنة الرابعة نة الدراسية أو المستوى الس

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

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

 حمقة بحث........ 07عممي  درجة 07نظري  الدرجة العظمى وتوزيعيا

 مفردات المقرر

 أساليب التدريس وعالموض
 المحاضرة مفيوم التعميم اإللكتروني ومبادئو

 الحوار التعميم اإللكتروني والتعميم التقميدي 
 التحميل التقنيات المستخدمة في بناء المواقع اإللكترونية

 المناقشة المقرر اإللكتروني وأنواعو
 االستنتاج خطوات تصميم وحدات تعميمية عبر األنترنت

 الحوار م اإللكتروني والتعميم الجامعيالتعمي
 االستنتاج  الدور الجديد لممعمم

 المناقشة صعوبات استخدام اإلنترنت
 

 عميدة الكمية                                                          ن العمميةؤونائب العميد لمش

 


