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 فريؽ االعداد
 ا.د. امؿ محمد بيومى ميراف عميد الكمية ورئيس مجمس ادارة وحدة ضماف الجودة 

 فتحى درويش عشيبوا.د.  وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا
 ا.د .غادة عبد الفتاح مرسى غتورى عميد الكمية سابقا ورئيس قسـ المغة الفرنسية 

 د. امؿ كامؿ محمد ابراىيـ جاد  المدير التنفيذى لوحدة ضماف الجودة
 د. ايات فوزى الدميرى المدير التنفيذى لوحدة ضماف الجودة  سابقا 

 حالوة ابو الجواد عبد السعيد محمد.ا.ـ.د وحدة ضماف الجودةمجمس ادارة عضو 
 أميف احمد مصطفى.ا.ـ.د وحدة ضماف الجودةمجمس ادارة عضو 
 د.سامح السعيد عمى داود  وحدة ضماف الجودةمجمس ادارة عضو 
 مبروكة كامؿ ضيؼ.ا.ـ.د وحدة ضماف الجودةمجمس ادارة عضو 
 . سياـ فؤاد الشناوىد وحدة ضماف الجودةمجمس ادارة عضو 
 ا.ابتساـ حسف حسف قضيب وحدة ضماف الجودةمجمس ادارة عضو 
 غنيـ الغنى عبد شوقى عصاـا.  واميف الكمية  وحدة ضماف الجودةمجمس ادارة عضو 

 ا.محمد سعد محمد المبودى المدير االدارى لوحدة ضماف الجودة 

 



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 4  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 جامعة دمنيور –التربية كميةعف بيانات 
 جامعة دمنيور  –نبذة عف كمية التربية 

  79تعػػد كميػػة التربيػػة بػػدمنيور مػػف أقػػدـ كميػػات فػػرع جامعػػة اشسػػكندرية حيػػث تػػـ إنشػػاؤىا فػػى عػػاـ 
البحيرة، حيث تيدؼ إلى تقديـ خدمة تعميمية متميزة لطالبيا، وتأىيميـ  لخدمة أبناء محافظة 0980/

بمجموعػػة مػػف الميػػارات العمميػػة لممارسػػة دورىػػـ فػػ، خدمػػة المجتمػػ ، كمػػا تسػػيـ الكميػػة فػػ، خدمػػة 
المجتم  عف طريؽ عمؿ البحوث والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية الت، تيدؼ إلى رف  وصػؿ 

 ميارات األفراد.
 بإنشاء فرع جامعة اشسكندرية بدمنيور. 0988لسنة  507ا صدر القرار رئيس الجميورية رقـ كم 

 قرارا جميوريا بإنشاء جامعة دمنيور ، ويػنص  26/00/2000ًاصدر رئيس الجميورية بتاريخ وأخيرا
إلغاؤه إلى القرار عمى إلغاء فرع جامعة اشسكندرية بدمنيور، وضـ الكميات التابعة ليذا الفرع الذي تـ 

كميػػة ىػػىآل اا داب ،  02 جامعػػة دمنيػػور حيػػث أف قػػرار رئػػيس الجميوريػػة يقضػػى بػػأف تضػػـ الجامعػػة
التجارة ، الزراعة ، التربية ، التمريض ، العمـو ، الطب البيطرى ، الصػيدلة ، ريػاض األطفػاؿ ، الطػب 

 ، طب األسناف ، اليندسة

 البيانات الوصفية لمكمية آل 
 التربية اسـ الكميةآل كمية

 كميةنوع الكميةآل  
 اسـ الجامعةالتابعة ليا الكميةآل جامعة دمنيور  .

 نوع الجامعةآل        حكومية
 المدينةآل دمنيور -        مجم  االبعادية  -الموق  الجغرافىآل المحافظةآل البحيرة    

  0979/0980تاريخ التأسيسآل 
 مدة الدراسةآل أرب  سنوات 

 والمغة االنجميزية والمغة الفرنسية   عربية المغةاللغة الدراسةآل  
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تنافسػػية اتسػػعى جامعػػة دمنيػػور إلػػى التميػػز والريػػادة فػػى بنػػاء مجتمػػ  المعرفػػة، وأف تكػػوف ذات ميػػزة      
 وتصنيؼ عالمىا

اتمتػػـز جامعػػة دمنيػػور بتقػػديـ بػػرامم تعميميػػة متميػػزة وبحػػوث عمميػػة مبتكػػرة وخػػدمات تدريبيػػة واستشػػارية    
 متطورة تساىـ فى حؿ مشاكؿ المجتم  وتدعـ خطط التنمية المستدامةا

 وعالمياالريادة والتميز محميا لكمية التربية جامعة دمنيور 

*إعداد معمـ مبدع يمتمؾ المعرفة النظرية والخبرة العممية وقادر عمى التنافس والتميز فى ضوء 
 متطمبات سوؽ العمؿ واالتجاىات العالمية.

 ربيا وعالميا .* إعداد باحث تربوى قادر عمى انتاج المعرفة التربوية لمبحوث العممية ع
* تقديـ خدمات مجتمعية فى اطار القيـ والعادات التى تخدـ المجتم  مف خالؿ التطوير 

 المستمر لمبرامم التعميمية وبرامم التنمية البشرية.

 تطوير منظومة التعميـ والتعمـ وتييئة بيئة تعميمية أفضؿ بما يتواكب م  التحديات المعاصرة. .0

 إحداث نقمة نوعية ف، برامم إعداد المعمـ بما يواكب متطمبات سوؽ العمؿ .2
المجتم  وتنمية البيئة بما يسيـ ف، حؿ مشكالت المجتم  المحم، تطوير منظومة خدمة  .3

 وينم، الموارد الذاتية لمكمية.

تطوير منظومة الدراسات العميا والبحث العمم، بما يؤدى إلى اشرتقاء بمخرجاتيا الكمية  .4
 والكيفية .

 .تطوير الميارات التدريسية والتكنولوجية ألعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة .5
 تطوير ميارات و قدرات الجياز اشداري بالكمية. .6

 متابعة تنفيذ نظاـ الجودة بالكمية وتطويره. .7
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 تبن، النظاميف التكامم، والتتابع، ف، إعداد المعمـ قبؿ الجامع، . -0
 األخذ بنظاـ التنمية المينية المستمرة لمعامميف بالتعميـ قبؿ الجامع،. -2

بيف البحوث النظرية والتطبيقية لضماف إثراء المعرفة العممية ف، المجاؿ األخذ بسياسة التكامؿ  -3
 التربوي، وتوظيفيا ف، تحسيف فاعمية عممية التعميـ والتعمـ وحؿ مشكالت المجتم  .

األخذ بسياسة تأىيؿ وتمكيف الباحثيف القادريف عمى تطوير المعرفة التربوية وتوظيفيا ف، حؿ  -4
 المشكالت االجتماعية.

فمسفة إدارة الجودة الشاممة لمحصوؿ عمى االعتماد األكاديم، واحتالؿ مكانة متميزة بيف  تبن، -5
 كميات التربية المناظرة.

 .تبن، سياسة الال مركزية ف، صن  القرار، واشصالح التعميم، واشداري المتمركز حوؿ الكمية -6

الدرجة األولى عمى ثقتو فيما إذا كانػت تحقػؽ طموحػو ورغباتػو إف اختيار الطالب لجيتو األكاديمية يعتمد ف، 
ف، التعمـ وتمكنو مف االستفادة مف كافة المزايا الت، تقدميا عمى الوجو األمثؿ، وكذلؾ مدى مػا تػوفره لػو مػف 
مكاناتو، فما الذي يجعؿ كمية التربية ، جامعة دمنيور متميزة عف  فرص عمؿ بعد تخرجو تتناسب م  قدراتو وا 

 يرىا.غ

 أىداؼ دراسية واضحة ومخرجات تعميمية محددة وأساليب تقييـ حديثة ومدروسة.  -1
برنامم دراس، تعميم، متطور يغط، جمي  مجاالت العمـو األكاديمية والتربوية يتالءـ ومتطمبات   -2

 معايير التعميـ المحمية والدولية.
وتربوية حديثة وشاممة ألىـ الكتب عممية االلكترونية مصادر تعميمية متنوعة وغنية تتضمف مكتبة  -3

 والمراج  والدوريات العممية العربية واألجنبية باشضافة إلى رسائؿ الماجستير والدكتوراه.
مختبر لمحاسوب مزود بأىـ المواق  اشلكترونية التربوية عمى شبكة اشنترنت م  أحدث التقنيات ف،  -4

 البحث وتحصيؿ المعمومات.
ميز)تدريب ميدان،( يسير جنبًا إلى جنب م  الدراسة النظرية لكافة برنامم تدريب، تطبيق، مت -5

 تخصصات كمية التربية.
البصرية الوسائؿ السمعية و دريس الحديثة تعتمد عمى استخداـ منظومة متنوعة مف أساليب الت -6

 ,E-learning, Library, Online courses, Data show)وبخاصة اشلكترونية منيا
PowerPoint)  
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أكاديمية داعمة لمبحث والتعمـ وعالقات اجتماعية متميزة وتسييالت ومنح دراسية ودعـ مال، بيئة  -7
 لمطمبة المتميزيف.

أنشطة وندوات منيجية وغير منيجية متنوعة بمشاركة طالبية ف، مختمؼ المجاالت العممية والثقافية  -8
 والترفييية والرياضية واالجتماعية.

رشاد  -9  مبة خالؿ مرحمة الدراسة.لمط نفسى صفىبرنامم دعـ وا 
متابعة مستمرة لخريج، الكمية ولقاءات دورية لمتواصؿ معيـ وتدريبيـ وتقديـ الدعـ ليـ ف، سوؽ  -11

 العمؿ والدراسات العميا.
 نخبة متميزة مف األساتذة بخبرة أكاديمية ومينية وكفاءة عالية وف، تخصصات عممية متنوعة. -11
 . والمؤسسى الجودة واالعتماد األكاديم، سعى دءوب مف  كمية التربية لمحصوؿ عمى -12
التزاـ تاـ ومتواصؿ بمعايير ضبط الجودة المعتمدة محميًا وعالميًا ف، مجاؿ إعداد معمـ التعميـ  -13

 والزراع، والتجاري ورياض األطفاؿ. االبتدائ، واشعدادي والثانوي
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والميسانس سدرجة البكالوريو   -0
وبالقرار الوزاري رقـ  08/00/2005طبقًا لالئحة الت، تـ الموافقة عمييا مف مجمس الكمية بتاريخ 

 25/0/2006بتاريخ 052
 آل أقساـ الكمية

 تتكوف كمية التربية مف األقساـ ا تيةآل أواًلآل
 أصوؿ التربيةقسـ  -0
 التربية المقارنةقسـ  -2
 اشدارة التربوية وسياسات التعميـقسـ  -3
 عمـ النفس التربوىقسـ  -4
 الصحة النفسيةقسـ  -5
 قسـ المناىم وطرؽ التدريس  -6

 تكنولوجيا التعميـقسـ  -7

 قسـ المغة العربية -8

 قسـ المغة اشنجميزية -9

 المغة الفرنسيةقسـ  -00

 قسـ المغة األلمانية -00

 قسـ العمـو االجتماعية ويتضمف آل  -02

 أواًلآل شعبة التاريخ
 ثانيًاآل شعبة الجغرافيا

 ثالثًاآل شعبة الفمسفة واالجتماع
 رابعًاآل شعبة عمـ النفس

 قسـ الرياضيات -03

 قسـ الطبيعة والكيمياء -04

 أواًلآل شعبة الفيزياء
 ثانيًاآل شعبة الكيمياء

 البيولوجيةقسـ العمـو  -05

 أواًلآل شعبة البيولوجيا
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 ثانيًاآل شعبة الجيولوجيا

 يدرس الطالب فى الشعب الدراسية التاليةآل       
 معمـ التعميـ اشعدادي والثانوي آل -0

 * شعبة المغة اشنجميزية  شعبة المغة العربية* 
 * شعبة المغة األلمانية * شعبة المغة الفرنسية

 * شعبة الجغرافيا  * شعبة التاريخ
 * شعبة الفمسفة واالجتماع  * شعبة عمـ النفس

 * شعبة الكيمياء  الرياضيات* شعبة 
 * شعبة بيولوج، أساس،/جيولوج، فرع،         * شعبة الفيزياء

  * شعبة جيولوج، أساس،/ بيولوج، فرع،
  * شعبة التعميـ الزراع، * شعبة التعميـ التجاري

بالنسبة لشعبت، معمم، التعميـ الثانوي الزراع، والتجاري سوؼ تكوف الدراسة بياتيف الشعبتيف  -
  اخؿ كمية التربية وبالتنسيؽ م  كميت، التجارة والزراعة بدمنيور.د

 * شعبة الرياضيات  )بالمغة االنجميزية (          * شعبة الكيمياء ) بالمغة االنجميزية (
 * شعبة الفيزياء     )بالمغة االنجميزية (         * شعبة البيولوجى ) بالمغة االنجميزية (

 بالمغة الفرنسية (          * شعبة الجيولوجى  )
 * شعبة الرياضيات  )بالمغة الفرنسية(          * شعبة الكيمياء )بالمغة الفرنسية(
 * شعبة الفيزياء     )بالمغة الفرنسية(         * شعبة البيولوجى )بالمغة الفرنسية(

 * شعبة الجيولوجى  )بالمغة الفرنسية(          
 الحمقة األولى( ومعمـ الطفولة آلمعمـ التعميـ األساس، ) -2

 تعميـ أساس، )الحمقة األولى( –* شعبة المغة العربية 
 تعميـ أساس، )الحمقة األولى( –* شعبة المغة اشنجميزية 

 تعميـ أساس، )الحمقة األولى( –* شعبة الدراسات االجتماعية 
 تعميـ أساس، )الحمقة األولى( –* شعبة الرياضيات 

 تعميـ أساس، )الحمقة األولى( –* شعبة العمـو 
 تعميـ أساس، )الحمقة األولى( )بالمغة االنجميزية (           –* شعبة الرياضيات 

 تعميـ أساس، )الحمقة األولى( )بالمغة االنجميزية (           –* شعبة العمـو 
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  تعميـ أساس، )الحمقة األولى( )بالمغة الفرنسية (          –* شعبة الرياضيات 
 تعميـ أساس، )الحمقة األولى( )بالمغة الفرنسية (           –* شعبة العمـو 
 * شعبة الطفولة

 (      29/02/2003( بتاريخ 4885* شعبة الطفولة )بالمغة االنجميزية (     )قرار وزارى رقـ ) 
 (           29/02/2003( بتاريخ 4885* شعبة الطفولة )بالمغة الفرنسية (      )قرار وزارى رقـ ) 

 الدرجات العممية الت، تمنحيا الكمية آل

 درجة الميسانس فى ا داب والتربية فى أحد التخصصات ا تيةآل  -0
 المغة اشنجميزية  -  مغة العربية ال -
 المغة األلمانية  -  المغة الفرنسية  -

 الجغرافيا  -          التاريخ -

 الفمسفة واالجتماعآل فمسفة أساسى واجتماع فرعى/ اجتماع أساسى وفمسفة فرعى. -

 عمـ النفس -

 آلدرجة البكالوريوس فى العمـو والتربية فى أحد التخصصات ا تية -2
 الفيزياء  -  الكيمياء  -
العمـو البيولوجية والجيولوجياآل بيولوجى أساسى وجيولوجيا فرعى/ جيولوجيا اساسى وبيولوجى  -

 فرعى.

 الرياضيات -

 التخصصات ا تيةآل فى تعميـ األساسى )الحمقة األولى( شعبة الالتربية ا داب و رجة الميسانس فى د -3

 اشنجميزيةالمغة  -المغة العربية                                -
 الدراسات االجتماعية -  

 لتعميـ األساسى )الحمقة األولى( فى  التخصصات ا تيةآلشعبة االتربية العمـو و درجة البكالوريوس فى  -4
 العمـو -   الرياضيات -

درجة الميسانس فى ا داب والتربية لممعمميف غير المتخصصيف فى المغة اشنجميزية أو المغة الفرنسية أو  -5
 لمانية.المغة األ 

 الطفولة والتربية فى بكالوريوس الدرجة    -6

 فى العمـو والتربية فى التعميـ التجاري بكالوريوس الدرجة    -7

 فى العمـو والتربية فى التعميـ الزراع، بكالوريوس الدرجة    -8
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درجة البكالوريوس فى برنامم اعداد معممى العمـو والرياضيات بالمغة االنجميزية لمعممى الحمقة االولى )  -9
 –البيولوجى  –الفيزياء  –الكيمياء  –االبتدائية ( والحمقة الثانية )االعدادية ( لتخصصات الرياضيات 

 الجيولوجى 

اضيات بالمغة الفرنسية لمعممى الحمقة االولى درجة البكالوريوس فى برنامم اعداد معممى العمـو والري -00
 –البيولوجى  –الفيزياء  –الكيمياء  –) االبتدائية ( والحمقة الثانية )االعدادية ( لتخصصات الرياضيات 

 الجيولوجى 

 درجة البكموريوس فى الطفولة والتربية بالمغة االنجميزية -00

 درجة البكالوريوس فى الطفولة والتربية بالمغة الفرنسية  -02
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 آل(آل شروط القيد0مادة )
المنصوص عمييا فى الالئحة يشترط لقيد الطالب لمدرجة الجامعية األولى باشضافة إلى الشروط العامة 

 لقانوف تنظيـ الجامعات مايم، آل ةالتنفيذي
 أف يكوف مستوفيًا لشروط القبوؿ التى يحددىا المجمس األعمى لمجامعات. -أ   

 أف يكوف حاصاًل عمى شيادة إتماـ الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادليا. -ب  
 أف يكوف متفرغًا لمدراسة بالكمية. -جػ 

أف ينجح فيما تجريو الكمية مف اختبارات شفوية أو تحريرية لمتحقؽ مف لياقتو لمينة التعميـ  -د   
 ومنياآل     

  المقابمة الشخصية -
 اختبار االستعداد لمعمؿ بمينة التعميـ -

 اجتياز الكشؼ الطب، لبياف لياقتو لممارسة مينة التعميـ. -ىػ
 آل(2مادة )

 عمى الثانوية العامة مف آلتقبؿ الكمية الطالب الحاصميف 
 مدارس المغات األلمانية لاللتحاؽ بقسـ المغة األلمانية. . أ
 مدارس المغات الفرنسية لاللتحاؽ بقسـ المغة الفرنسية. . ب

 مف خارج مكتب التنسيؽ دوف التقيد بالمجموع الكم، لمدرجات، شريطة حصوؿ الطالب عمى 
 فرنس،(. –)ألمان، % مف درجة المغة األجنبية األولى التى درسيا  75

 آل(3مادة )
تقبؿ الكمية مدرس، المغة اشنجميزية والفرنسية العامميف بمدارس التعميـ العاـ مف الحاصميف عمى مؤىالت 
جامعية )غير المتخصصيف( لاللتحاؽ بالكمية لمحصوؿ عمى درجة الميسانس فى المغة اشنجميزية أوالفرنسية 

 والتربية بالشروط ا تية آل
 الدارس مف مدرس، المغة اشنجميزية أو الفرنسية غير المتخصصيف.أف يكوف  .0
 أال يقؿ تقرير كفايتو فى السنتيف األخيرتيف عف جيد عمى األقؿ. .2
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 مدة الدراسة أرب  سنوات دراسية جامعية. .3

 يدرس الطالب نفس المقررات المطبقة عمى الشعب المماثمة بالكمية. .4

لقرارات التى تطبؽ عمى طمبة الكمية الممتحقيف بيا، وتسير يطبؽ عمى المدرسيف الراسبيف الموائح وا .5
 الدراسة وفقًا لنظاـ الفصميف الدراسييف.

 آل(4مادة )
يجوز إلحاؽ الطالب الحاصميف عمى الثانوية العامة مف القسـ العمم، مف المقبوليف بالكمية فى إحدى الشعب 

فى االلتحاؽ بشعبتيا ىى المغة األولى التى درسيا األجنبية بالكمية بشرط أف تكوف المغة التى يرغب الطالب 
 % مف النياية العظمى ليا. 75فى الثانوية العامة، وأال تقؿ الدرجة الحاصؿ عمييا فى ىذه المغة عف 

 آل5مادة )
تقبؿ الكمية طالبًا مف الحاصميف عمى دبمـو المدارس الثانوية التجارية بالفرقة األولى فى شعبة إعداد معمـ 

ـ التجاري، كما تقبؿ الكمية الطالب الحاصميف عمى دبمـو المدارس الثانوية الزراعية بالفرقة األولى فى التعمي
 شعبة إعداد معمـ التعميـ الزراع،.

 آل6مادة )
يتـ قبوؿ طالب شعبت، التعميـ التجاري و التعميـ الزراع، مف خالؿ مكتب التنسيؽ، كما تطبؽ عمييما نفس 

 طالب الحاصميف عمى الثانوية العامة.شروط القيد الخاصة بال
 نظاـ الدراسة آل آل(7مادة )

  الدراسة بكمية التربية نظرية وعممية، ومدة الدراسة لمحصوؿ عمى الدرجة الجامعية األولى السالؼ ذكرىا
( أرب  سنوات جامعية، وتسير الدراسة وفقًا لنظاـ الفصؿ الدراس،، وينقسـ العاـ الجامع، إلى 4فى مادة )

فصميف دراسييف مدة كؿ منيما سبعة عشر أسبوعًا، منيا خمسة عشر أسبوعًا لمدراسة، وأسبوعاف 
 لالمتحانات، وينتيى كؿ فصؿ دراس، دراسة وامتحانًا.

 .ويمكف تطبيؽ نظاـ الساعات المعتمدة بالكمية فى حالة توافر المتطمبات الالزمة لذلؾ النظاـ 
 آل(8مادة )

 ية إلى مرحمتيف آلتنقسـ الدراسة بكمية الترب
 المرحمة األولىآل وتشمؿ الفرقتيف األولى والثانية.
 المرحمة الثانية آل وتشمؿ الفرقتيف الثالثة والرابعة.
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 وال ينقؿ الطالب مف المرحمة األولى إلى المرحمة الثانية إال إذا كاف ناجحًا فى جمي  المقررات الدراسية.
الثانية، وكذلؾ مف الفرقة الثالثة إلى الفرقة الرابعة إذا كاف ناجحًا  وينقؿ الطالب مف الفرقة األولى إلى الفرقة

فى جمي  المقررات، أو كاف راسبًا فى مقرريف عمى األكثر، عمى أف يؤدى االمتحاف فيما رسب فيو فى الفرقة 
 التى نقؿ إلييا.

 آللغة التدريس  (9مادة )
ما عدا شعب المغات األجنبية وشعب التدريس لغة التدريس فى جمي  أقساـ الكمية ىى المغة العربية،  .0

بالمغات األجنبية حيث يكوف تدريس المواد التخصصية بالمغة األجنبية والمواد الثقافية والتربوية 
 بالمغة العربية، ويمتـز أعضاء ىيئة التدريس بالتدريس بالمغة العربية الفصحى.

تخصص بالمغة اشنجميزية )ماعدا شعب يدرس الطالب فى كؿ فرقة دراسية مادة واحدة مف مواد ال .2
 المغات، وشعب الدراسة بالمغات األجنبية(.

 آلالمواظبة  (00مادة )
% عمى األقؿ مف الدروس العممية والنظرية، لكؿ مقرر دراس،، وال تحتسب  75يمـز الطالب بحضور 

فييا أية إجازات، ويحـر الطالب مف دخوؿ امتحانات  المقرر إذا قمت نسبة حضوره عف ىذه النسبة بقرار 
لمطالب ثالث  مف مجمس الكمية، بناء عمى تقرير أستاذ المادة، يعتمده مجمس القسـ وبعد أف توجو

إنذارات كتابية. ويوقؼ قيد الطالب إذا انقط  عف الدراسة لسبب مرض، أو غيره مف األسباب المقبولة، 
 بناء عمى شيادات موثقة تبرر سبب االنقطاع، ويكوف إيقاؼ القيد بقرار مف مجمس الكمية.   

 آلنظاـ التقويـ واالمتحانات  (00مادة )
درجة لكؿ ساعة مناقشة أو تطبيقات أو  25جة لكؿ ساعة نظرية + در  50النياية العظمى لكؿ مقرر  -0

 عممى. وتوزع عمى النحو ا تىآل
% مف درجة المقرر لمتقويـ المستمر خالؿ الفصؿ الدراسى ) أعماؿ 20المقررات النظرية، يخصص  -

جة % مف در 80السنة بما تشممو مف تكميفات وامتحانات (، الذى تنظمو مجالس األقساـ العممية ، 
 المقرر لالمتحاف النيائى.

% مف درجة المقرر ألعماؿ السنة، 00المقررات التى تتوزع ساعاتيا بيف النظرى والعممى ، يخصص  -
 % لالمتحاف التحريرى النيائى.70% لالمتحاف العممى،20

عمى  إذا تضمنت الورقة االمتحانية الواحدة امتحانا ألكثر مف مقرر، ينبغى أف ينجح الطالب فى كؿ مقرر -2
حدة، وتخصص لدرجات كؿ مقرر خانة مستقمة فى كشؼ رصد الدرجات.ويعيد الطالب االمتحاف فى 

 المقرر الذى رسب فيو فقط.
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يعتبر الطالب الغائب فى االمتحاف التحريرى غائبا فى المقرر كمو، وعميو أف يؤدى جمي  امتحاناتو إذا  -3
 كاف مف حقو دخوؿ االمتحاف.

فى نياية الفصؿ الدراسى ألى مقرر دراسى، بجمي  الشعب والفرؽ الدراسية، مدة االمتحاف التحريرى   -4
 يكوف عمى النحو ا تىآل

 ساعتاف لممادة التى ال يزيد عدد ساعات تدريسيا عف ثالث ساعات.  . أ
 ثالث ساعات لممادة التى يزيد عدد ساعات تدريسيا عف ثالث ساعات  . ب

ويكوف أحدىما  تشكؿ لجاف االمتحانات التحريرية مف عضويف مف أعضاء ىيئة التدريس عمى األقؿ،  -5
وثالثة أعضاء لالمتحانات الشفوية والعممية، وتشكؿ لجنة عامة مف لجاف  أستاذًا أو أستاذ مساعداً 

س القسـ المختص أو رئي امتحانات المقررات المختمفة فى كؿ فرقة أو شعبة دراسية برئاسة عميد الكمية
حسب األحواؿ وتعرض عمييا نتيجة االمتحاف لمراجعتيا واقتراح ما تراه فى شأف مستوى تقديرات الطالب 

قرار ما تصؿ إليو مف ، ويدوف محضر الجتماعيا، يعرض عمى مجمس الكمية شبالنسبة لممقررات المختمفة
 قرارات.

نية والرابعة الراسبيف  فى مقرريف اثنيف عمى يعقد امتحاف خالؿ شير سبتمبر لطالب الفرقتيف الثا  -6
 األكثر.

 ال يسمح لمطالب الراسب فى التدريب الميدانى بالتقدـ لالمتحانات فى المواد األخرى. -7

% عمى األقؿ مف النياية العظمى لدرجة ىذا 60ال يعتبر الطالب ناجحا فى أى مقرر إال إذا حصؿ عمى  -8
ات الدراسية، والتقدير العاـ لكؿ فرقة مف الفرؽ األرب  والمجموع المقرر، ويقدر نجاح الطالب فى المقرر 

 التراكمى، عمى النحو ا تىآل

 %.000% الى 90ممتاز مف  -
 %.90% الى أقؿ مف 80جيد جدا مف  -

 %.80% الى أقؿ مف 70جيد مف  -

 %.70% الى  أقؿ مف 60مقبوؿ مف  -

 %.60% الى أقؿ مف 30ضعيؼ مف  -

 %.30ضعيؼ جدا أقؿ مف  -

طالب مرتبة الشرؼ إذا كاف تقديره العاـ ممتازا أو جيد جدا، عمى أال يقؿ تقديره العاـ فى أية فرقة يمنح ال -9
 مف الفرؽ الدراسية عف جيد جدا، بشرط عدـ رسوبو فى أى مقرر فى جمي  سنوات الدراسة.
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 آلالتدريب الميدان،  (02مادة )
المعمـ، وىو البوتقة التى تنصير فييا التدريب الميدانى مكوف أساسى مف مكونات برنامم إعداد  -0

 المكونات األخرى التخصصية والتربوية.
ييدؼ التدريب الميدانى الى أف يكتسب الطالب الكفايات التخصصية والتربوية والمينية والثقافية، بما  -2

 تتضمنو مف معارؼ واتجاىات وميارات التخطيط والتنفيذ والتقويـ ليتمكنوا مف أداء مياميـ كمعمميف
 أكفاء، ومرشديف وموجييف، وتتضمف خبرات التربية الميدانيةآل

 ساعات ( أسبوعيا. 4التدريس المصغر بالفرقة الثانية )   - أ

 التدريب الميدانى بالفرقة الثالثة لمدة يـو أسبوعيا، وأسبوع كامؿ فى نياية كؿ فصؿ دراسى.   - ب

 وع كامؿ فى نيابة كؿ فصؿ دراسى.التدريب الميدانى بالفرقة الرابعة لمدة يـو أسبوعيا، وأسب -ج

 40درجة لمدير أو ناظر المدرسة،  20توزع كالتال،آل درجة  000والنياية العظمى لدرجات التدريب الميدانى 
 درجة لعضو ىيئة التدريس مف األقساـ التخصصية أو الموجو، 

% مف الراتب األساس، 5درجة لعضو ىيئة التدريس مف األقساـ التربوية، وتصرؼ مكافأة مقدارىا  40
بالفرقتيف الثالثة والرابعة بخالؼ مكافآت لمقائميف عمى التدريب الميدان، بواق  أرب  ساعات فى اليـو 

 .الساعات الزائدة عف النصاب
والتخصصية فى اششراؼ عمى الطالب وتوجيييـ فى  يشارؾ جمي  أعضاء ىيئة تدريس المواد التربوية  -3

 التدريب الميدانى.
لتعميـ والطالب، لشئوف االتدريب الميدانى تحت إشراؼ وكيؿ الكمية وطرؽ التدريس ينظـ قسـ المناىم  -4

ويختار المدارس التى يتـ تدريب الطالب بيا، ويحدد المشرفيف الذيف يمكف االستعانة بيـ فى اششراؼ 
 ب مف المتخصصيف فى العمـو التربوية والمواد التخصصية، وغيرىـ.عمى الطال

 آلأحكاـ انتقالية  (03مادة )
العاـ الجامعى اعتبارًا مف تطبؽ أحكاـ ىذه الالئحة عمى طالب الفرقة األولى الجدد الممتحقيف بالكمية 

2006/2007. 
 آل(04مادة )

والثقافية والتخصصية التى قامت بتوصيفيا لجاف يدرس الطالب كؿ فى تخصصو المقررات التربوية 
 متخصصة والمبينة بالجداوؿ المرفقة.
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 اىفرقخ األوىً  
 ٍح تسرَري شفىي أػَبه فظيُخ ٍح د/ع ن اىَبدحاصٌ  رقٌ اىَقرر

ED111 100 80  20 2  2 ٍهْخ اىتؼيٌُاىَؼيٌ و 

 100 80  20 2  2 ٍقرر ثقبفً اختُبري* 

A111 100 80  20 2  2 اىيغخ اىؼرثُخ 

         

 اىفرقخ اىثبُّخ
 ٍح تسرَري شفىي أػَبه فظيُخ ٍح د/ع ن اصٌ اىَبدح رقٌ اىَقرر

Curr211 ( 1تذرَش ٍظغر)  50 - ػَي20ٍ 30 2 2 

Ed211 100 80 - 20 2  1+1 واىظفُخ اإلدارح اىَذرصُخ 

Psy211 ٌ125 85 ػَي25ٍ 15 3 1 2 صُنىىىخُخ اىتؼي 

         

 اىفرقخ اىثبىثخ
 ٍح تسرَري شفىي أػَبه فظيُخ ٍح د/ع ن اصٌ اىَبدح رقٌ اىَقرر

Curr311 ( 1طرق تذرَش) 125 85 25 15 3 1 2 

Ed.T 312 

Ed 313 

 (2تنْىىىخُب تؼيٌُ اىتخظض )

 زبصت آىً فً اىتخظض
1 2 

2 
5 

10 

50 

ػَي20ٍ  

 
70 

150 

         

 اىفرقخ اىراثؼخ
 ٍح تسرَري شفىي أػَبه فظيُخ ٍح د/ع ن اصٌ اىَبدح رقٌ اىَقرر

Curr411 125 85 25 15 3 1 2 (2) طرق تذرَش 

Psy411 ً100 80 - 20 2  2 طسخ ّفضُخ وإرشبد ّفض 

Curr412 100 80 - 20 2  2 اىَْبهح 

         

 

 *َختبر اىطبىت ٍقررا وازذا ٍِ اىَقرراد اِتُخ:
 (.Curr111اىثقبفُخ اىؼيَُخ ) -

 (.Curr112)اىجُئُخ  اىترثُخ -

 .Phil)اىتفنُر اىفيضفً واىؼيًَ ) -

 (.Curr113اىترثُخ اىظسُخ ) -
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 20  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 اىفظو اىذراصً اىثبًّ
 اىفرقخ األوىً

أػَبه  ٍح د/ع ُ اصٌ اىَبدح رقٌ اىَقرر

 فظيُخ

 ٍح تسرَري شفىي

ED121 100 80  20 2  2 أطىه اىترثُخ 

Eng121 150 120  30 4 2 2 اىيغخ اإلّديُزَخ 

Psy121 100 80  20 2  2 ػيٌ اىْفش اىَْى 

         

 اىفرقخ اىثبُّخ
أػَبه  ٍح د/ع ُ اصٌ اىَبدح رقٌ اىَقرر

 فظيُخ

 ٍح تسرَري شفىي

Curr221 ( 2تذرَش ٍظغر)  ػَي20ٍ 30 2 2   50 

 100 80 - 20 2  2 ترثىي اختُبري** ٍقرر 

Ed.T222 150 105 30 15 4 2 2 ٌُاىتؼي بىىىخُْتن 

         

 اىفرقخ اىثبىثخ
أػَبه  ٍح د/ع ُ اصٌ اىَبدح رقٌ اىَقرر

 فظيُخ

 ٍح تسرَري شفىي

Ed321 

Ed322 

 اىفنر اىترثىي تطىر 

 تؼيٌُ اىنجبر فيضفته وأهذافه

2 

2 

  

4 
20 

20 

 80 

80 
200 

Psy321 

Curr321 

 صُنىىىخُخ روي االزتُبخبد اىخبطخ

طرق تذرَش روي االزتُبخبد 

 اىخبطخ

2 

2 

 

4 

20 

20  
80 

80 
200 

         

 اىفرقخ اىراثؼخ
أػَبه  ٍح د/ع د اىَبدحاصٌ  رقٌ اىَقرر

 فظيُخ

 ٍح تسرَري شفىي

Psy421 ً25 15 3 1 2 اىفروق اىفردَخ واىقُبس اىْفض 

 ػَيٍ

  85 125 

CompEd411  ّظبً اىتؼيٌُ فً ٍظر واالتدبهبد

 اىَؼبطرح

2  2 20 - 80 100 

 

 **َختبر اىطبىت ٍقررا ترثىَب وازذا ٍِ اىَقرراد اىترثىَخ األتُخ:
 (.Ed223واىَدتَغ)اىَذرصخ  -

 (.Ed222اىترثُخ اىذوىُخ ) -

 (.ED221اإلشراف اىترثىٌ) -

 (.PSY222ػيٌ اىْفش االختَبػٍ) -

 (.Psy223اىَىهجخ واىتفىق ) خصُنىىىخُ -

 .Psy224)اىشخظُخ ) خصُنىىىخُ -
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  شعبة اللغة العربية

 0022  الفـرقــة األولـــى 

 الفصؿ الدراسى األوؿ

 اسم المادة رقـ المقرر

 درجات المادة ) آخر العاـ ( الساعات عدد

أعماؿ  مم ت/ع ف
 مم تحريرى شفوى/ع فصمية

A111 ( 0النحو والصرؼ) 050 020 --- 30 4 2 2 
A112 050 020 --- 30 4 2 2 مدخؿ الى عمـ المغة 

A113 
 النصوص القرآنية
 050 020 20 00 4 2 2 ) تجويد وتفسير (

A114 050 020 --- 30 4 2- 2 المكتبة العربية 
A115 (0مدخؿ لألدب العربى) 050 020 --- 30 4 2 2 

 300    6  6 تربوى وثقافى 

 0050    26   المجموع الكم، 

 الفصؿ الدراسى الثانى

 اسـ المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

أعماؿ  مم ت/ع ف
 مم تحريرى شفوى/ع فصمية

A121  050 020  30 4 2 2 (2والصرؼ )النحو 
H122 000 80  20 2  2 التاريخ االسالمى 
A122 050 020 20 00 4 2 2 األصوات العربية 
A123 050 020  30 4 2 2 مدخؿ الى البالغة والنقد 
A124 (2مدخؿ الى األدب العربى) 050 020  30 4 2 2 

 350    8 2 6 تربوى وثقافى 
 0050    26   المجموع الكم، 
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 شعبة اللغة العربية

 0202 الفـــرقة الثانيـــة  

 الفصؿ الدراسى األوؿ

 اصٌ اىَبدح رقـ المقرر

 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

أعماؿ  مم ت/ع ف
 مم تحريرى شفوى/ع فصمية

A211 ( 0النحو والصرؼ) 050 020 --- 30 4 2 2 
A212  )050 020 20      00 4 2 2 ميارات لغوية)قراءة 
A213 050 020 --- 30 4 2 2 األدب الجاىمى 
A214 050 020 --- 30 4 2 2 عمـ المغة التطبيقى 
A215 050 020 --- 30 4 2 2 عمـ البياف 

 275    7 3 4 تربوى وثقافى 
 0025    27   المجموع الكم، 

 الفصؿ الدراسى الثانى

 اسم المادة - رقـ المقرر

 درجات المادة ) آخر العاـ ( الساعات عدد

أعماؿ  مم ت/ع ف
 مم تحريرى شفوى/ع فصمية

A221 ( 2النحو والصرؼ) 050 020 --- 30 4 2 2 
A222  050 020 --- 30 4 2 2 عمـ المعانى 
A223 050 020 --- 30 4 2 2 عموـ القرآف 
A224 050 020 --- 30 4 2 2 األدب االسالمى واألموى 
A225 050 020 20      00 4 2 2 موسيقا الشعر 

 300    8 4 4 تربوى وثقافى 
 0050    28   المجموع الكم، 
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  شعبة اللغة العربية

 2275 الفػػػرقة الثالثة

 الفصؿ الدراسى األوؿ

 اصٌ اىَبدح رقـ المقرر

 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

أعماؿ  مم ت/ع ف
 مم تحريرى شفوى/ع فصمية

A311 ( 0النحو والصرؼ ) 050 020 --- 30 4 2 2 
A312 050 020 --- 30 4 2 2 العبادات والمعامالت 
A314 ( 0األدب العباسى) 050 020 --- 30 4 2 2 
A315 ) 050 020 --- 30 4 2 2 البالغة العربية )البدي 
A316 
A317 

 الحديث
 050 020 --- 30 4 2 2 والسيرة النبوية الشريفة 

 275    8 5 3 تربوى وثقافى 

Tra311 يـو كامؿ تدريب ميدانى     

 0025    28   المجموع الكم، 

 الفصؿ الدراسى الثانى

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم ت/ع ف
أعماؿ 
 مم تحريرى شفوى/ع فصمية

A321 ( 2النحو والصرؼ) 050 020  30 4 2 2 
A322  )50 40  00 2 2  ميارات لغوية )كتابة 
A323 
A324 

 (2األدب العباسى)
 األدب األندلس،

2 
2 

2 
2 8 30 

30 
 020 

020 300 

A325 050 020  30 4 2 2 الفكر النقدى عند العرب 
 مقررات اختيارية              

 يختار الطالب مقررًا واحداً 
2  2 30  70 000 

Phi222 الفمسفة اشسالمية        
Phi326 فمسفة الجماؿ        

 400    8  8 تربوى وثقافى 

Tra 311 000    يـو كامؿ تدريب ميدانى 

 0250    28   المجموع الكم، 

 

  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 24  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

  شعبة اللغة العربية

 2050 اىفـــرقخ اىراثؼخ

 الفصؿ الدراسى األوؿ

 اصٌ اىَبدح رقـ المقرر

 درجات المادة ) آخر العاـ ( الساعاتعدد 

 مم ت/ع ف
أعماؿ 
 مم تحريرى شفوى/ع فصمية

A411 ( 0النحو والصرؼ) 050 020 20      00 4 2 2 
A412   050 005 --- 45 4 2 2 المعاجـ والداللة 
A413  050 005 --- 45 4 2 2 األسموبيات 
A414 ) 050 005 --- 45 4 2 2 األدب العربى الحديث ) شعر 

مقررات اختيارية            يختار  
 050 020 --- 30 4 2 2 الطالب مقررًا واحداً 

A416 الحضارة اشسالمية        
A415 أدب مصر اشسالمية        

 325    7 0 6 تربوى وثقافى 

Tra311 يـو كامؿ تدريب ميدانى     

 0075    27   المجموع الكم، 

 الثانىالفصؿ الدراسى 

 اسم المادة - رقـ المقرر

 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

أعماؿ  مم ت/ع ف
 فصمية

 مم تحريرى شفوى/ع

A421  050 020 --- 30 4 2 2 تحميؿ النصوص األدبية 
A422 050 020 عمم،20   00 4 2 2 الحاسوب وتعميـ المغة العربية 
A423 )050 020 --- 30 4 2 2 األدب الحديث)نثرا 
A424 050 020 --- 30 -4 22 2 اتجاىات النقد األدبى الحديث 

 مقررات اختيارية             
 050 020 --- 30 4 2 2 يختار الطالب مقررًا واحداً 

A425 )ميارات لغوية) استماع        
A426 ( 2النحو والصرؼ)        

 225    5 0 4 تربوى وثقافى 

Tra311  000    يـو كامؿ ميدانىتدريب 

 0075    25   المجموع الكم، 

  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 25  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 شعبة اللغة اإلجنليزية

 2075اىفـرقــخ األوىـــً  

 الفصؿ الدراسى األوؿ

رقـ 
 المقرر

 اسم المادة -

 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

أعماؿ  مم ت/ع ف
 مم تحريرى شفوى فصمية

E111 English Phonology(1) 2 0 
6 

05 
25 

  25 85 
000 250 E112 Listening (1) 2 0 

E113 Writing (1) 0 2 3 20  80 000 
E114 History of English 

language 
3  3 30  020 050 

E115 Introduction to literature 3  3 30  020 050 
E123 Grammar (1) 3  3 30  020 050 
    6  6  تربوى وثقافى 

033 

    24   المجموع الكم، 
0033 

 اىفظو اىذراصً اىثبًّ

رقـ 
 المقرر

 اسم المادة -

 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

أعماؿ  مم ت/ع ف
 مم تحريرى شفوى فصمية

E121 Conversation (1) 0 2 
6 00 

30 
20 70 

020 250 E122 Reading (1)    or creative 

writing  3  
E116 Introduction  to novel 3  3 30  020 050 
E124 Intro- to poetry 2 0 3 25  000 025 
E125 Intro- to criticism 0 2 3 20  80 000 
E126 Translation into Arabic 0 2 3 20  80 000 
 350    8 2 6 تربوى وثقافى 

 0075    26   المجموع الكم، 

 

  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 26  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 شعبة اللغة اإلجنليزية

 2025  اىفـرقــخ اىثبُّخ 

 الفصؿ الدراسى األوؿ

رقـ 
 المقرر

 اسم المادة -

 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

أعماؿ  مم ت/ع ف
 مم تحريرى شفوى فصمية

E211 English Phonology (2) 0 2 
6 20 

00 

 
 
20 

80 
70 200 E212  

Listening (2) 0 2 

E213  

Writing (2) 

 
0 2 3 20  

80 000 

E214 History of English 

Literature 
 3  3 30  020 050 

E215 Drama 2 0 3 25  000 025 
E216 Novel 2 0 3 25  000 025 
تربوى وثقافى    4 3 7    

572 

    25   المجموع الكم، 
572 

 الفصؿ الدراسى الثانى

رقـ 
 المقرر

 اسم المادة -

 آخر العاـ (درجات المادة )  عدد الساعات

أعماؿ  مم ت/ع ف
 فصمية

 مم تحريرى شفوى

E222 Grammar (2) 3  3 30  020 050 
E226 Poetry 2 0 3 25  000 025 
E223 American Studies 2 0 3 25  000 025 
E224 Translation into English 3  3 30  020 050 
E225 Conversation (2) 0 2 

6 
00 20 70 

200 E221 Reading (2)   or creative 

writing 
0 2 20  80 

 033    8 4 4 تربوى وثقافى 

 0323    26   المجموع الكم، 

 
  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 27  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

  شعبة اللغة اإلجنليزية
 2800الفػػػرقة الثالثة 

 الفصؿ الدراسى األوؿ

 اصٌ اىَبدح رقـ المقرر

 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم تحريرى شفوى فصميةأعماؿ  مم ت ف
E313 

 
E314 

Drama 

 
Novel 

2 

3 

 

0 6 
25 

30 

 000 
020 

275 

E315 
E312 

Conversation (3) 
Reading (3)       or 

Creative Writing 

0 

3 

2 
6 

00 

30 

   20 70 
020 

250 

E316 Language and 

society 
3  3 30 

 120 050 

E317 

E311 

English Morphology 
 

English Phonology 

3 

0 

 

2 6 

30 

00 20 

020 
70 250 

E318 Criticism 3  3 45  005 050 
  8 5 3 تربوي وثقاف، 

  
572 

Tra311 ،يوـ كامؿ  تدريب ميدان     

 0350    32   المجموع الكم، 

 الفصؿ الدراسى الثانى

 اصٌ اىَبدح رقـ المقرر

 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم تحريرى شفوى أعماؿ فصمية مم ت/ع ف
E322 Poetry 3  3 30  020 050 

E324 Translation (3) 0 2 3 20  80 000 
E326 

E323 
Contrastive analysis 

Discourse analysis 
3 
3 

 
6 

30 

30 

 020 
020 300 

E327 

E321 

Writing (3) 

Introduction to 
general linguistics 

0 
3 

2 
6 

20 

 

30 

 80 
020 

250 

E325 Applied linguistics 3  3 30  020 050 
 400    8  8 تربوي وثقاف، 

Tra311 ،000    يوـ كامؿ تدريب ميدان 
    29   المجموع الكم، 

0523 
 

 



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 28  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 شعبة اللغة اإلجنليزية
 2500الفػػػرقة الرابعة  

 الفصؿ الدراسى األوؿ

 اصٌ اىَبدح رقـ المقرر

 المادة ) آخر العاـ (درجات  عدد الساعات

أعماؿ  مم ت/ع ف
 مم تحريرى شفوى فصمية

E411 English Phonology (4) 0 2 3 00 20 70 000 
E413 

E414 

Drama 

 

Novel 

2 

3 
0 
 

6 
25 
30 

 000 
020 

275 

E415 Conversation (4) 0 2 
6 

00 
30 

  20 
70 
020 250 

E412 Reading (4) 3  
E416 Psycholinguistics  3  3 30  020 050 
E417 Criticism 3  3 30  020 050 
 325    7 0 6 تربوي وثقاف، 
Tra311 ،يوـ كامؿ تدريب ميدان     

 0250    28   المجموع الكم، 

 الفصؿ الدراسى الثانى

 اصٌ اىَبدح رقـ المقرر

 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

أعماؿ  مم ت/ع ف
 مم تحريرى شفوى فصمية

E421 

E425 

Linguistics 

Applied linguistics (2) 2 
3 

0 6 
25 
30 

 000 
020 275 

E422 Poetry 3  3 30  020 050 

E423 
Translation 0 2 3 20  80 000 

E424 Stylistics 3  3 30  020 050 
E426 

 

E427 

Error Analysis 

 

Writing (4) 
3 
0 

 

 

2 

 

6 

 

30 
20 

 020 
80 250 

 225    5 0 4 تربوي وثقاف، 
Tra311  ،000    يوـ كامؿ تدريب ميدان 

    26   المجموع الكم، 
0523 



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 29  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 شعبة اللغة الفرنشية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2625اىفرقخ األوىً 
 

 الفصؿ األوؿ

 عدد الساعات اصٌ اىَبدح رقٌ اىَقرر
درخبد 

أػَبه 

 فظيُخ
 ٍح تسرَرٌ شفىي

 ج د ع ُ
F.113 2 1 ٍهبراد اىقراءح واىَسبدثخ  

6 
10 20 70  

250 F.117 ٍ120  30  3 تؼجُر متبث 
F.111 150 120  30 3  3 قىاػذ 
F.115 3 ترخَخ   

6 
30  120  

300 F.127  ىغخ فرّضُخ ألغراع

 خبطخ
3  30  120 

F.116 150 120  30 3  3 ّظىص ٍؼبطرح 
F.114 125 85 25 15 3 1 2 طىتُبد 

 300    6  6 ترثىٌ وثقبفٍ 

 1275    27   اىَدَىع اىنيٍ 

 الفصؿ الثان،

رقٌ 

 اىَقرر
 عدد الساعات اصٌ اىَبدح

درخبد 

أػَبه 

 فظيُخ
 ٍح تسرَرٌ شفىي

 ج د ع ُ
F.124  ٍهبراد اىقراءح

 (2واىَسبدثخ )
1 2 

6 
10 20 70  

250 
F.121 ٍ120  30  3 تؼجُر متبث 
F.123 150 120  30 3  3 قىاػذ 
F.126 3 ثقبفخ ػبٍخ  

6 
30  120 

300 
F.125 120  30  3 ترخَخ 
F.122 150 120  30 3  3 ّظىص ٍؼبطرح 
F.112 150 120  30 3  3 ٍذخو إىً األدة 

 350    8 2 6 ترثىٌ وثقبفٍ 

 1350    29   اىَدَىع اىنيٍ 

 



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 30  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعبة اللغة الفرنشية

 2575اىفرقخ اىثبُّخ 
 

 اىفظو األوه

رقٌ 

 اىَقرر
 عدد الساعات اصٌ اىَبدح

درخبد 

أػَبه 

 فظيُخ
 ٍح تسرَرٌ شفىي 

 ج د ع ُ
F.214 2 1 طىتُبد 

6 
15 15 70 

250 
F.211 ٍ120  30  3 تؼجُر متبث 
F.216 150 120  30 3  3 ترخَخ 
F.217 150 120  30 3  3 زضبرح 
F.212 150 120  30 3  3 قىاػذ 
F.215 3 17ّظىص اىقرُ اىـ  

6 
30  120 

300 
F.213 120  30  3 17ٍقبه اىقرُ اىـ 

 275    7 3 4 ترثىٌ وثقبفٍ 

 1275    28   اىَدَىع اىنيٍ 

 

 اىفظو اىثبٍّ

رقٌ 

 اىَقرر
 عدد الساعات اصٌ اىَبدح

درخبد 

أػَبه 

 فظيُخ
 ٍح تسرَرٌ شفىي 

 ج د ع ُ
F.226  ورشخ ػَو وٍهبراد

 متبثخ
1 2 3 10 20 70 100 

F.222 3 قىاػذ  
6 

30  120 300 
F.227 120  30  3 ىغىَبد  
F.225 3 ترخَخ   

 

6 

30  120  

300 
F.223  ىغخ فرّضُخ ألغراع

 خبطخ
3  30  120 

 

F.224 150 120  30 3  3 18ّظىص اىقرُ اىـ 
F.221  ُ150 120  30 3  3 18اىـٍقبه اىقر 

 300    8 4 4 ترثىٌ وثقبفٍ 

 1300    29   اىَدَىع اىنيٍ 

 



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 31  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعبة اللغة الفرنشية

 2775اىثبىثخ اىفرقخ 
 

 اىفظو األوه

رقٌ 

 اىَقرر
 عدد الساعات اصٌ اىَبدح

درخبد 

أػَبه 

 فظيُخ
 ٍح تسرَرٌ شفىي

 ج د ع ُ
F.312  ورشخ ػَو وٍهبراد

 متبثخ
1 2 

6 
10 20 70  

250 
F.313 120  30  3 ترخَخ  
F.316 150 120  30 3  3 زضبرح 
F.317 3 قىاػذ  

6 
30  120 

300 
F.311 120  30  3 ىغىَبد 
F.314 150 120  30 3  3 19ّظىص اىقرُ اىـ 
F.315 150 120  30 3  3 ٍقبه أدثً: شؼر 

 275    8 5 3 ترثىٌ وثقبفٍ 
Tra311 ٍَّىً مبٍو تذرَت ٍُذا     

 1275    29  اىَدَىع اىنيٍ 

 

 اىفظو اىثبٍّ

رقٌ 

 اىَقرر
 عدد الساعات اصٌ اىَبدح

درخبد 

أػَبه 

 فظيُخ
 ٍح تسرَرٌ شفىي 

 ج د ع ُ
F.322  ورشخ ػَو وٍهبراد

 متبثخ
1 2 

6 
10 20 70  

250 
F.323 120  30  3 ترخَخ  
F.327 3 قىاػذ  

6 
30  120 

300 
F.321 120  30  3 ىغىَبد 
F.326 ٍّ150 120  30 3  3 ادة فراّنىفى 
F.324 150 120  30 3  3 19ّظىص اىقرُ اىـ 
F.325 150 120  30 3  3 ٍقبه أدثً: ٍضرذ 

 400    8  8 ترثىٌ وثقبفٍ 
Tra311 ٍّ100    َىً مبٍو تذرَت ٍُذا 

 1500    29  اىَدَىع اىنيٍ 

 



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 32  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 شعبة اللغة الفرنشية

 2700اىفرقخ اىراثؼخ 

 اىفظو األوه

رقٌ 

 اىَقرر
 عدد الساعات اصٌ اىَبدح

درخبد 

أػَبه 

 فظيُخ
 ٍح تسرَرٌ شفىي 

 ج د ع ُ
F.416  ورشخ ػَو وٍهبراد

 متبثخ
1 2 

6 
10 20 70 

250 
F.411 120  30  3 ترخَخ 
F.415 3 قىاػذ  

6 
30  120 

300 
F.417 120  30  3 ىغىَبد 
F.414 150 120  30 3  3 زضبرح 
F.412 150 120  30 3  3 20ّظىص اىقرُ اىـ 
F.413 150 120  30 3  3 ٍقبه أدثً: ّثر 

 325    7 1 6 ترثىٌ وثقبفٍ 
Tra311 ٍّمبٍوَىً  تذرَت ٍُذا     

 1325    28  اىَدَىع اىنيٍ 

 

 اىفظو اىثبٍّ

رقٌ 

 اىَقرر
 عدد الساعات اصٌ اىَبدح

درخبد 

أػَبه 

 فظيُخ
 ٍح تسرَرٌ شفىي 

 ج د ع ُ
F.422 150 120  30 3  3 ترخَخ 
F.426 ٍّ150 120  30 3  3 ادة فراّنىفى 
F.425 3 قىاػذ  

6 
30  120 

300 
F.421 120  30  3 ىغىَبد 
F.423 150 120  30 3  3 20ّظىص اىقرُ اىـ 
F.424 3 ٍقبه أدثً: أّىاع أدثُخ  

6 
30  120 

300 
F.427 ٍ120  30  3 ّقذ أدث 

 225    5 1 4 ترثىٌ وثقبفٍ 
Tra311 ٍّ100    َىً مبٍو تذرَت ٍُذا 

 1375    26  اىَدَىع اىنيٍ 

 



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 33  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 شعبة اللغة األملانية

 اىفـرقــخ األوىـــً

 الفصؿ الدراسى األوؿ

رقـ 
 المقرر

 اسم المادة -

 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

أعماؿ  مم ت/ع ف
 مم تحريرى شفوى فصمية

G111   200 060  40 4  4 قواعد 
G112    225 055 45 25 6 3 3 تدريبات لغوية 

113 G  250 200  50 5  5 مطالعات 
G114   250 200  50 5  5 تعبير كتابى 
 200 060  40 4  4 يختار الطالب بيفآل 

G115 
 

G116 
 تدريب عمى االتصاؿ البيف حضارى -
       (  0مدخؿ ف، الحضارة االلمانية) -

 300    6  6 تربوى وثقافى  

 0425    30   المجموع الكم، 

 الثانىالفصؿ الدراسى 

رقـ 
 المقرر

 اسم المادة -

 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

أعماؿ  مم ت/ع ف
 مم تحريرى شفوى فصمية

G121  200 060  40 4  4 قواعد 
G122       225 055 45 25 6 3 3 تدريبات لغوية 
G123  250 200  50 5  5 مطالعات 
G124  250 200  50 5  5 تعبير كتابى 

 200 060  40 4  4 يختار الطالب بيفآل 
G125 
G126 

 تدريب عمى االتصاؿ البيف حضارى -
       (  2مدخؿ ف، الحضارة االلمانية) -

 350    8 2 6 تربوى وثقافى  

 0475    32   المجموع الكم، 

 

  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 34  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 اىفـرقــخ اىثبُّخ

 الفصؿ الدراسى األوؿ

 اسم المادة - رقـ المقرر

 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

أعماؿ  مم ت/ع ف
 مم تحريرى شفوى فصمية

G211   200 060  40 4  4 عمـ المغة التطبيقى آل تحميؿ األخطاء 
G212 

 200 060  40 4  4 حضارة وثقافة آل حضارة الحياة اليومية  

G213   225 055 45 25 6 3 3 تدريبات سمعية ومحادثة 
G214   300 240  60 6  6 مطالعات وتعبير كتابى 

G215 

 يختار الطالب بيفآل
عمـ األدب التطبيقىآل  قراءة وتفسير  -أ

 نصوص معاصرة 

4  4 40  060 200 

G216 
ادب المان،آل اسس و مفاىيـ تحميؿ  -ب

        النص االدب،

 275    7 3 4 تربوى وثقافى  

 0400    30   المجموع الكم، 

 

 الدراسى الثانىالفصؿ 

 اسم المادة - رقـ المقرر

 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

أعماؿ  مم ت/ع ف
 فصمية

 مم تحريرى شفوى

G221   200 060  40 4  4 التدريب عمى طرؽ تحميؿ النص 

G222 
حضارة وثقافة وتاريخ الدوؿ الناطقة  

 200 060  40 4  4 باأللمانية 

G223  ( 0مدخؿ منيجى فى دراسة القواعد ) 200 060  40 4  4 
G224  050 005 30 05 4 2 2 تدريبات لغوية وتعبير كتابى 

G225 

 آل يختار الطالب بيف
التدريب عمى االكتساب المعرفى فى  -أ

 المغة األلمانية

4  4 40  060 200 

G226 
استراتيجيات تعمـ المغة االلمانية و  -ب

        العمميةتطبيقاتيا 

 300    8 4 4 تربوى وثقافى 

 0250    28   المجموع الكم، 

 

  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 35  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 

 اىفـــرقخ اىثبىثخ

 الفصؿ الدراسى األوؿ

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم تحريرى شفوى أعماؿ فصمية مم ت/ع ف
G311  ( 0مدخؿ فى عمـ المغة ) 

 200 060  40 4  4 اششارة والفولولوجيا والصرؼعمـ 
G312 

 
 200 060  40 4  4 تاريخ الفمسفة والحضارة األلمانية 

G313 200 060  40 4  4 ترجمة 
G314   4 التدريب عمى االكتساب المعرفى فى المغة  

 
4 
 

20 40 040 200 

 
G315 

 
 

G316 

 يختار الطالب بيفآل
 األدبية.نظرة عامة عمى العصور  -أ
موضوعات أدبية و تناوليا ف، العصور  -ب

 المختمفة.

4  4 40  060 200 

 275    8 5 3 تربوى وثقافى 
Tra311 ،يـو كامؿ  تدريب ميدان     

 0275    28   المجموع الكم، 

 

 الفصؿ الدراسى الثانى

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم تحريرى شفوى أعماؿ فصمية مم ت/ع ف

G321 
تحميؿ البنية السردية فى األدب األلمانى  

 200 060  40 4  4 الحديث 

G322 
 ( 2مدخؿ فى عمـ المغة ) 

  4 النحو والمكوف الداللى 
 

4 40  060 200 

G323   200 060  40 4  4 االتصاؿ المغوى والمقاؿ 

G324 
 200 060  40 4  4 ( 2مدخؿ منيجى فى القواعد ) 

 
G325 

 
G326 

 يختار الطالب بيفآل
 حضارة وثقافة مؤسسات المجتم . -
 -النظاـ التعميم، التربوي االلمان، -

 دراسات مقارنة

4  4 40  060 200 

 400    8  8 تربوى وثقافى 
Tra311 ،000    يـو كامؿ  تدريب ميدان 

 0500    28   المجموع الكم، 

 
  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 36  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 
 

 اىفـــرقخ اىراثؼخ

 الفصؿ الدراسى األوؿ

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

أعماؿ  مم ت/ع ف
 فصمية

 مم تحريرى شفوى

G411   200 060  40 4  4 تحميؿ نصوص مف الدراما والشعر 
G412 200 060  40 4  4 حضارة وثقافة آل االتصاؿ الحضارى 
G413   200 060  40 4  4 مدخؿ فى النحو المركب وتركيب الكممة 
G414   200 060  40 4  4 مطالعات ومقاؿ 

 
G415 

 
 

G416 

 يختار الطالب بيفآل
مدخؿ فى البرجماتية المغوية وعمـ  -

 النص.
 التحميؿ المغوي لمخطاب -

4  4 40  060 200 

 325    7 0 6 تربوى وثقافى 
Tra311 ،يوـ كامؿ  تدريب ميدان     

 0325    27   المجموع الكم، 

 

 الفصؿ الدراسى الثانى

 اسم المادة - رقـ المقرر

 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

أعماؿ  مم ت/ع ف
 مم تحريرى شفوى فصمية

G421 
مدخؿ فى عمـ المغة االجتماعى وتاريخ  

 200 060  40 4  4 المغة 

G422   200 060  40 4  4 مجاالت إشكالية فى الحضارة األلمانية 
G423  ( 2ترجمة) 200 060  40 4  4 
G424  200 060  40 4  4 مدخؿ فى لغة العمـ 

 
G425 

 
 

G426 

 يختار الطالب بيفآل
تطبيقات لنظريات ومناىم تحميؿ النص  -

 األدبى 
 أدب دراسة تحميمية ألسموب النص -

4  4 40  060 200 

 225    5 0 4 تربوى وثقافى 
Tra311 ،000    يوـ كامؿ  تدريب ميدان 

 0325    25   المجموع الكم، 

 
  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 37  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 التاريخشعبة 

 

 2350 اىفـرقــخ األوىـــً

 الفصؿ الدراس، األوؿ

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة )آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم تحريري شفوي /ع أعماؿ فصمية مم ت/ع ف

H111  2 2 معالـ التاريخ المصرى القديـ 

8 

30  020 
300 

H112 
 

 020  30 2 2 معالـ تاريخ الشرؽ األدنى القديـ 
H113  050 005 30 05 4 2 2 منيم البحث التاريخى 
H114  050 020  30 4 2 2 معالـ التاريخ اليونانى / الرومانى 

Geog111  000 80  20 2 - 2 جغرافيا طبيعية 
Soc111  000 80  20 2 - 2 إلى عمـ االجتماعمدخؿ 

H115 
 

 000 80  20 2 - 2 الدولة العربية اشسالمية
 300    6 - 6 تربوي وثقاف،  

 0200    28   المجموع الكم، 

 الفصؿ الدراس، الثان،

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة )آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم تحريري شفوي /ع أعماؿ فصمية مم ت/ع ف

H121 
 2 2 معالـ التاريخ األوربى الوسيط

4 
 

30  020 050 

Soc122  000 80  20 2  2 تاريخ الفكر االجتماعى 

H123 050 020  30 4 2 2 تاريخ الدولة العباسية 
H124  000 80  20 2 - 2 التربية القومية 

Geog112 
 2 2 مبػػػادئ خرائػط 

8 

30  020 
300 

Geog113 020  30 2 2 جغرافيػػا بشػرية 
 350    8 2 6 تربوي وثقاف، 

 0050    28   المجموع الكم، 

 

 

 



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 38  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 0975 اىفـرقــخ اىثبُّخ

 الفصؿ الدراس، األوؿ

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة )آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم تحريري شفوي /ع أعماؿ فصمية مم ت/ع ف

H211 050 020  30 4 2 2 اف ػاف والرومػػحضارة اليون 
H212  050 020  30 4 2 2 مدخؿ إلى عمـ ا ثار 
H213  050 020  30 4 2 2 حضػارة مصػػر القديمػػػة 
H214  2 2 حضارة الشػػرؽ األدنى القديـ 

4 
30  020 050 

Geog114  000 80  20 2 - 2 جغرافيا إقميمػية 
 

 5 ترثىٌ وثقبفٍ 
3 7  

  275 
 975    25   المجموع الكم، 

 الفصؿ الدراس، الثان،

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة )آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم تحريري شفوي /ع أعماؿ فصمية مم ت/ع ف

H221  ،050 020  30 4 2 2 مصر ف، العصريف اليونان، والرومان 
H222     050 020  30 4 2 2 نصوص تاريخية بالمغة األجنبيػػة 
H223  050 020  30 4 2 2 تاريػخ الدولػػػة البيزنطية وحضارتيا 
H224 )050 020 05    05 4 2 2 مدخؿ إلى عمـ الوثائؽ )األرشيفيات 

Geog121  000 80  20 2 - 2 الجغرافيا االقتصادية 
 300    8 4 4 تربوي وثقاف،  

 0000    26   المجموع الكم، 

 

 

 

 

 

 

  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 39  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 

 2250 اىفـرقــخ اىثبىثخ

 الفصؿ الدراس، األوؿ

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة )آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم تحريري شفوي /ع أعماؿ فصمية مم ت/ع  ف

H311 
 تبرَخ اىفنر اىضُبصً

2 - 2 20  80 000 
H312 050 020  30 4 2 2 المغرب واألندلس 

H313 ٍٍ2 2 اىَشرق اإلصال 
7 

30  020 
275 

H314 000  25 0 2 النظـ و الحضارة االسالمية 
H315 050 020  30 4 2 2 حضارة أوروبا فى العصور الوسطى 

Geog412 000 80  20 2 - 2 جغرافيا مصر 
 275    8 5 3 تربوي وثقاف، 

Tra311 ،يوـ كامؿ تدريب ميدان     
 0050    27   المجموع الكم، 

 الفصؿ الدراس، الثان،

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة )آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم تحريري شفوي /ع أعماؿ فصمية مم ت/ع ف

H321 
 األَىثُىُ و اىََبىُل

2 2 4 30  020 050 
H322 050 020  30 4 2 2 مصر اشسالميػػة 

H323 
الشرؽ والغرب فى العالقات بيف 

 050 020  30 4 2 2 العصور الوسطى

Geog413 000 80  20 2 - 2 جغرافيا الوطف العربى 

 
 يختار الطالب مقررًا واحداً 

2 2 4 05 

 

05 020 050 
H325 تحقيؽ المخطوط 
H324 نصوص تاريخية بالمغة العربية 

 400    8 - 8 تربوي وثقاف، 

Tra311  000    يوـ كامؿ ميدان،تدريب 

 0200    26   المجموع الكم، 

 



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 40  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 2550 اىفـرقــخ اىراثؼخ

 الفصؿ الدراس، األوؿ

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة )آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم  تحريري شفوي /ع أعماؿ فصمية مم ت/ع ف

H411 2 2 تاريخ العرب الحديث 
8 

30  020 
300 

H415  020  30 2 2 تاريخ مصر الحديث 
H412  2 2 تاريخ آسيا الحديث والمعاصر 

8 
30  020 

300 
H413  020  30 2 2 تاريخ الدولة العثمانية 
H414  050 020  30 4 2 2 تاريخ أوربا الحديث 
H416  050 020  30 4 2 2 تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر 

Geog411  000 80  20 2 - 2 جغرافيا سياسية 
 325    7 0 6 تربوي وثقاف، 

Tra311 ،يوـ كامؿ تدريب ميدان     
 0325    33   المجموع الكم، 

 الفصؿ الدراس، الثان،

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة )آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم  تحريري شفوي /ع أعماؿ فصمية مم ت/ع ف

H422  050 020  30 4 2 2 تاريخ العرب المعاصر 
H424  050 020  30 4 2 2 تاريخ مصر المعاصر 
H423  050 020  30 4 2 2 تاريخ أوربا المعاصر 
H425  050 020  30 4 2 2 نصوص تاريخية بالمغة األجنبية 
H426  050 020  30 4 2 2 تاريخ األمريكتيف 

 2 يختار الطالب مقررا واحدًا آل 
 

2 
 

4 
 30  020 050 H427   قضايا تاريخية معاصرة 

Pol 421    مشكالت سياسية 
 

 ترثىٌ وثقبفٍ 
4 0 5    225 

Tra311 ،000    يوـ كامؿ تدريب ميدان 

 0225    29   المجموع الكم، 
 



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 41  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 شعبة اجلغرافيا

 2425اىفـرقــخ األوىـــً 

 الفصؿ الدراس، األوؿ

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة )آخر العاـ ( الساعاتعدد 

 مم  تحريري شفوي /ع أعماؿ فصمية مم ت/ع ف
       أوالآل مقررات إجباريةآل  

 
300 

Geog111 2 2 الجغرافيا الطبيعية 
8 30  020 

Geog112 020  30 2 2 مبادئ الخرائط 
Geog113  050 020  30 4 2 2 الجغرافيا البشرية 

Eco111  025 000  25 3 0 2 االقتصادمبادئ 

H122 ،2 2 تاريخ إسالم 
6 30 

20 

 020 
80 250 

H111 2 وحضارتيا فرعونيةتاريخ مصر ال -  

 
 ثانياآل مقررات اختيارية

 )يختار الطالب مقررا واحدا(
2 0 3 25  000 025 

Geog114 جغرافيا إقميمية عامة 
Geog116 ( 0مشكالت بيئية) 
Geog115 جغرافيا فمكية 

 300    6  6 تربوي وثقاف، 
    30   المجموع الكم، 

1250 

 الفصؿ الدراس، الثان،

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة )آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم  تحريري شفوي /ع أعماؿ فصمية مم ت/ع ف
    أوالآل مقررات إجبارية. 

 
8 

    
Geog121 020  30 2 2 الجغرافيا االقتصادية 

300 
Stat121 020  30 2 2 إحصاء 

Geog122  050 020  30 4 2 -2 جغرافية أفريقيا اشقميمية وحوض النيؿ 

Geog123  025 000  25 3 0 22 أرصاد جوية 
Geog124  025 000  25 3 0 2 جغرافيا تاريخية 

 
 ثانياآل مقررات اختيارية

 مقررا واحدا()يختار الطالب 
2 0 3 25  000 025 

Geog127 ( 2مشكالت بيئية) 
Geog125 ،التراث الجغراف، العرب 
Geog126 جغرافيا السياحة 

 350    8 2 6 تربوي وثقاف، 

 0075    29   المجموع الكم، 

  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 42  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 2075اىفـرقــخ اىثبُّخ 

 الفصؿ الدراسى األوؿ

 المادةاسم  - رقـ المقرر
 درجات المادة )آخر العاـ ( عدد الساعات

 تحريري شفوي /ع أعماؿ فصمية مم ت/ع ف
 هج 

       أوالآل مقررات إجبارية. 
 
300 

Geog211 2 2 الجغرافيا الزراعية 
8 

30  020 

Geog212  020  30 2 2 الجغرافيا المناخية 

Geog213 050 020  30 4 2 2 جغرافية أوراسيا االقميمية 

Geog214  050 020  30 4 2 2 مساحة وخرائط 
H414 
 

 050 020  30 4 2 2 تاريخ أوربا الحديث والمعاصر

 
 ثانياآل مقررات اختيارية

 )يختار الطالب مقررا واحدا(
2 0 3 25  000 025 

Geog215 موضوع خاص 
Geog216  الجغرافيا الطبية 
Geog217 األراض، الجافة 

    7 3 4 تربوي وثقاف،  
572 

 0050    30   المجموع الكم، 

 الفصؿ الدراس، الثان،

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة )آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم  تحريري شفوي /ع أعماؿ فصمية مم ت/ع ف
 
 

Geog221 

 أوالآل مقررات إجبارية.
 الجغرافيا الحيوية

 
2 

 
2 

 
4 30  020 050 

Geog222 050 020  30 4 2 2 جغرافيا التعديف والصناعة 

Geog223 
 050 020  30 4 2 2 جغرافية السكاف

Geog224 050 020  30 4 2 2 طبيعية -الدراسة الميدانية 
 
 

 ثانياآل مقررات اختيارية
 )يختار الطالب مقررا واحدا(

2 0 3 25  000 025 

Geog225 جغرافيا العالـ النامى 
Eco221 المشكالت االقتصادية 
Geog226 جغرافيا الخدمات 

    8 4 4 تربوي وثقاف، 
033 

    27   المجموع الكم، 
5352 

 

  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 43  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 

 2375اىفـرقــخ اىثبىثخ 

 الفصؿ الدراس، األوؿ

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة )آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم  تحريري شفوي /ع أعماؿ فصمية هج ت/ع ف
 

H 411 

 

H 412 

 أوالآل مقررات إجبارية.
 تاريخ العرب الحديث
 تاريخ مصر الحديث

2 

2 
2 
2 8 

    
30  020  

300 30  020 
Geog31

2 
 050 020  30 4 2 2 الجيومورفولجيا

Geog313 050 020  30 4 2 2 جغرافيا العالـ الجديد 
Geog314 050 020 عمم،20 00 4 2 2 خرائط التوزيعات 

 025 000  25 3 0 2 )يختار الطالب مقررًا واحدًا(ثانياآل مقررات اختيارية  
Geog311 )نصوص جغرافيا)طبيعية 

Geog315 الصور الجوية 
Geog316  جغرافية الجريمة 
Geog317 إقميـ خاص 

 275    8 5 3 تربوي وثقاف، 

Tra311 ،يـو كامؿ تدريب ميدان     

 5523    30   المجموع الكم، 

 الفصؿ الدراس، الثان،

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة )آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم  تحريري شفوي /ع أعماؿ فصمية مم ت/ع ف

 
Geog321 

 أوالآل مقررات إجبارية.
 050 020  30 4 2 2 جغرافيا النقؿ والتجارة 

Geog322 050 020  30 4 2 2 جغرافية البحار والمحيطات 
Geog323  050 020  30 4 2 2 جغرافية العمراف 
Geog324 050 020  30 4 2 2 نظـ المعمومات الجغرافية 

 
 ثانياآل مقررات اختيارية

 ) يختار الطالب مقررًا واحدًا (
2 0 3 25  000 025 

Geog325  عف بعداالستشعار 
Geog327 أخطار البيئة 
Geog326 المشكالت المناخية 

 400    8 - 8 تربوي وثقاف، 

Tra311 ،000    يـو كامؿ تدريب ميدان 

 5552    27   المجموع الكم، 

  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 44  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 2375اىفـرقــخ اىراثؼخ 

 الفصؿ الدراس، األوؿ

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة )آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم  تحريري شفوي /ع أعماؿ فصمية مم ت/ع ف
 

Geog411 

 أوالآل مقررات إجبارية.
 الجغرافيا السياسية

- 
2 

- 
2 

- 
4 30  020 050 

Geog412 
 050 020  30 4 2 2 جغرافية مصر الطبيعية

Geog413 050 020  30 4 2 2 جغرافية الوطف العربى 
Geog414 

 050 020  30 4 2 2 ميدانية بشريةدراسة 

 

 ثانياآل مقررات اختيارية
 )يختار الطالب مقررًا واحدًا(

2 
 

0 
 

3 25  000 025 

Geog415 ( ،0الفكر الجغراف) 
Geog417 أنثربولوجى 
Geog416 جغرافيا مصر التاريخية 

 325    7 0 6 تربوي وثقاف، 

Tra311 ،يـو كامؿ تدريب ميدان     
 0050    26   المجموع الكم، 

 الفصؿ الدراس، الثان،

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة )آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم  تحريري شفوي /ع أعماؿ فصمية مم ت/ع ف
 

Geog421 

 أوالآل مقررات إجبارية.
 خرائط طبوغرافية

- 
2 

- 
2 

- 
 050 020 تطبيق،20 00 4

Geog422 020  30 7 2 2 جغرافية مصر البشرية 
275 

Geog423 )000  25 0 2 بمغة أجنبية  نصوص جغرافية )بشرية 
Geog424 050 020  30 4 2 2 جغرافية العالـ االسالمى 

H 415 2 2 تاريخ العرب المعاصر 
8 

30  020 
300  

H 424 
 020  30 2 2 تاريخ مصر المعاصر

 ثبُّب: ٍقرراد اختُبرَخ 

 )يختار الطالب مقررًا واحدًا(
2 0 3 25  000 025 

Geog425 ( ،2الفكر الجغراف) 
Geog428 مشكالت سياسية 
Geog427 ،التخطيط اشقميم 

 225    5 0 4 تربوي وثقاف، 

Tra311 ،000    يـو كامؿ تدريب ميدان 

 0325    30   المجموع الكم، 

 



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 45  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 واالجتماعشعبة الفلشفة 

 2450اىفـرقــخ األوىـــً 

 الفصؿ الدراسى األوؿ

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة )آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم  تحريري شفوي /ع أعماؿ فصمية مم ت/ع ف
Soc111 200 060  40 4  4 مدخؿ إلى عمـ االجتماع 
Soc112 200 060  40 4  4 انثروبولوجيا اجتماعية 
Phi111 200 060  40 4  4 فمسفة يونانية و نصوصيا حتى افالطوف 
Phi112 200 060  40 4  4 مدخؿ الى الفمسفة 

 مقرر اختياري  
 )يختار الطالب مقررا واحدا(

2  2 20  80 000 

Phi113 نظرية المعرفة 
Phi114 مصادر فمسفية 

Phil 115    العربيةنصوص فمسفية معاصرة بالمغة 

 300    6  6 تربوي و ثقاف، 
    24   المجموع الكمي 

5533 

 الفصؿ الدراس، الثان،

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة )آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم  تحريري شفوي /ع أعماؿ فصمية مم ت/ع ف
Soc121 ،200 060  40 4  4 إحصاء اجتماع 
Psy313  200 060  40 4  4 عمـ  نفس الشخصيةمدخؿ الى 
Phi122 200 060  40 4  4 الفكر الشرق، القديـ 
Phi123 200 060  40 4  4 مدخؿ الى الفمسفة اشسالمية 

 مقرر اختياري  
 )يختار الطالب مقررا واحدا(

2  2 20  80 000 

Soc123 التراث الشعب، لممجتم  المصري 
Soc124  بمغة أجنبيةنصوص اجتماعية 

 350    8 2 6 تربوي و ثقاف، 
    26   المجموع الكم، 

5523 

  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 46  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 2375اىفـرقــخ اىثبُّخ 

 الفصؿ الدراسى األوؿ

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة )آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم  تحريري شفوي /ع أعماؿ فصمية مم ت/ع ف
Soc211  200 040  60 4  4 الخدمة االجتماعية 
Soc212 ،200 040  60 4  4 عمـ االجتماع العائم 
Phi211 200 040  60 4  4 الفمسفة اليونانية ارسطو و ما بعده 
Phi212 200 040  60 4  4 المنطؽ الصوري 

 مقرر اختياري  
 )يختار الطالب مقررا واحدا(

2  2 20  80 000 

Phi213 فمسفة سياسية 
Phi214 فمسفة البيئة 
Phi215 

 

Phi216 

 فمسفة الفف المعاصر
 فمسفة إسالمية

 275    7 3 4 تربوي و ثقاف، 
    25   المجموع الكم، 

5572 

 الفصؿ الدراس، الثان،

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة )آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم  تحريري شفوي /ع أعماؿ فصمية مم ت/ع ف
Soc221 ،200 060  40 4  4 عمـ االجتماع الصناع 
Soc222 ،200 060  40 4  4 عمـ االجتماع الريف 
Phi221 200 060  40 4  4 فمسفة العصور الوسطى الغربية 
Phi222 )200 060  40 4  4 فمسفة اسالمية )عمـ الكالـ 

 مقرر اختياري  
 )يختار الطالب مقررا واحدا(

2  2 20  80 000 

H124 التربية القومية 
Soc224 عمـ الفمكمور 

 300    8 4 4 تربوي و ثقاف، 
    26   المجموع الكم، 

5533 

 

 
  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 47  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 اختَبع أصبصٍ / فيضفخ فرػٍ 

 2575اىفـرقــخ اىثبىثخ 

 الفصؿ الدراسى األوؿ

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة )آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم  تحريري شفوي /ع أعماؿ فصمية مم ت/ع ف
Soc311 200 060  40 4  4 نظريات معاصرة ف، عمـ االجتماع 

Soc312 ،200 060  40 4  4 عمـ االجتماع االعالم 

Soc313 200 060  40 4  4 بناء المجتم  و نظمو 
Soc314  200 060  40 4  4 عمـ االجتماع الثقافى 

 
 مقرر اختياري 

 )يختار الطالب مقررا واحدا(
2  2 20  80 000 

Soc315 نصوص اجتماعية بمغة اجنبية 

Pol311 عالقات دولية 
 275    8 5 3 تربوي و ثقاف، 

Tra311  ،يوم كاهل  تدريب ميدان  
 5572    26   المجموع الكم، 

 الفصؿ الدراس، الثان،

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة )آخر العاـ ( الساعاتعدد 

 مم  تحريري شفوي /ع أعماؿ فصمية مم ت/ع ف
Soc321 200 060  40 4  4 سكاف و تنظيـ أسرة 
Soc322 ،200 060  40 4  4 عمـ االجتماع الجنائ 

Soc323 200 060  40 4  4 عمـ االجتماع الحضري 
Soc324 200 060  40 4  4 عمـ اجتماع المعرفة 

 
 مقرر اختياري

 )يختار الطالب مقررا واحدا(
2 
 

 
 

2 
 

20  80 000 

Soc325 مشكالت اجتماعية 
Soc326 الديمقراطية و حقوؽ اشنساف 

 433    8  8 تربوي و ثقاف، 

Tra311  ،000 يـو كامؿ  تدريب ميدان 

 5433    26   المجموع الكم، 

 

  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 48  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 

 اختَبع أصبصٍ / فيضفخ فرػٍ 

 2650اىفـرقــخ اىراثؼخ 

 الفصؿ الدراس، األوؿ

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة )آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم  تحريري شفوي /ع أعماؿ فصمية مم ت/ع ف
Soc411 ،200 060  40 4  4 عمـ االجتماع  السياس 
Soc412 200 060  40 4  4 انثروبولوجيا التنمية 
Soc413 200 060  40 4  4 نصوص اجتماعية بمغة اجنبية 
Soc414 ،200 060 ت20 20 4  4 مناىم بحث اجتماع 

 مقرر اختياري  
 )يختار الطالب مقررا واحدا(

2  2 20  80 000 

Phil325 فمسفة الحضارة وحوار الحضارات    
Phil421  مشكالت الفكر العربى المعاصر    

 325    7 0 6 تربوي و ثقاف، 
Tra311  ،يـو كامؿ  تدريب ميدان  

    25   المجموع الكم، 
5552 

 الفصؿ الدراس، الثان،

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة )آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم  تحريري شفوي /ع أعماؿ فصمية مم ت/ع ف
Soc421 200 060  40 4  4 عمـ اجتماع المستقبؿ 
Soc422 200 060  40 4  4 عمـ اجتماع التنمية 
Soc423 200 060 ت20 20 4  4 بحوث ميدانية 
Soc426 200 060  40 4  4 الثقافة و الشخصية 
H412 2 والمعاصر تاريخ مصر الحديث  

6 
20  80 

300 Geog412 060  40  4 جغرافية مصر 
 225    5 0 4 تربوي و ثقاف، 

Tra311  ،000 يـو كامؿ  تدريب ميدان 

    27   المجموع الكم، 
5452 

 
 

 

 
 



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 49  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 فيضفخ أصبصٍ / اختَبع فرػٍ 

 2575اىفـرقــخ اىثبىثخ 

 الفصؿ الدراسى األوؿ

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة )آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم  تحريري شفوي /ع أعماؿ فصمية مم ت/ع ف
Phi311  200 060  40 4  4 الحديثالمنطؽ 

Phi312 200 060  40 4  4 فمسفة اسالمية فالسفة المشرؽ والمغرب 

Phi313 200 060  40 4  4 الفكر الفمسف، المعاصر اسيا وافريقيا 

Phi314 200 060  40 4  4 فمسفة االخالؽ 

 

 
Phi315 

Phi316 

Phi317 

 مقرر اختياري 
 يختار الطالب مقررا واحد

 تاريخ العمـو عند العرب 
 نصوص فمسفية بمغة اجنبية

 الفكر العرب، المعاصر

2  2 20  80 000 

 275    8 5 3 تربوي و ثقاف، 
Tra311  ،يوم كاهل تدريب ميدان  

 5572    26   المجموع الكم، 

 الفصؿ الدراس، الثان،

 اسم المادة - رقـ المقرر
 (درجات المادة )آخر العاـ  عدد الساعات

 مم  تحريري شفوي /ع أعماؿ فصمية مم ت/ع ف
Phi321  ،200 060  40 4  4 مناىم بحث عمم 
Phi322 200 060  40 4  4 عمـ الجماؿ 

Phi323  200 060  40 4  4 07،08فمسفة حديثة ؽ 

Phi324 200 060  40 4  4 فمسفة سياسية حديثة وحقوؽ االنساف 

 

 

Phi325 
Phi326 

Phi327 

 اختياريمقرر 
 يختار الطالب مقررا واحدا

 فمسفة الحضارة وحوار الحضارات
 فمسفة الثقافة
 فمسفة الديف

 نصوص فمسفية بالمغة العربية 

2  2 20  80 000 

 400    8  8 تربوي و ثقاف، 
Tra311  ،000 يـو كامؿ  تدريب ميدان 

 5433    26   المجموع الكم، 

 
  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 50  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 
 فيضفخ أصبصٍ / اختَبع فرػٍ 

 2550اىفـرقــخ اىراثؼخ 

 الفصؿ الدراس، األوؿ

 اسم المادة - رقـ المقرر

 درجات المادة )آخر العاـ ( عدد الساعات

أعماؿ  مم ت/ع ف
 فصمية

 مم  تحريري شفوي /ع

Phi411 200 060  40 4  4 الميتافيزيقا 
Phi412 200 060  40 4  4 فمسفة التاريخ 
Phi413  200 060  40 4  4 20الفمسفة المعاصرة ؽ 
Phi414 200 060  40 4  4 فمسفة العمـو 

 

 
 

Phi415 

Phi416 

Phi418P

hi417 

 مقرر اختياري
 يختار الطالب مقررا واحدا

 نصوص فمسفية بمغة اجنبية
 الفكر المصري الحديث
 االستشراؽ الفمسف،

 فمسفة الحداثة ومابعد الحداثة 

2  2 20  80 000 

 325    7 0 6 تربوي و ثقاف، 
Tra311  ،يـو كامؿ  تدريب ميدان  

 5552    25   المجموع الكم، 

 الفصؿ الدراس، الثان،

 اسم المادة - رقـ المقرر

 درجات المادة )آخر العاـ ( عدد الساعات

أعماؿ  مم ت/ع ف
 فصمية

 مم  تحريري شفوي /ع

Phi421  ،200 060  40 4  4 المعاصرمشكالت الفكر العرب 
Phi422 

Phi425 

 فمسفة التاويؿ
 فمسفة المغة

2 
2 

 2 
2 40  060 200 

Phi423 200 060  40 4  4 التصوؼ االسالم، ونصوصو 

Phi424 200 060  40 4  4 فمسفة القيـ 

H421 

Geog412 

 تاريخ مصر الحديث والمعاصر
 جغرافية مصر الطبيعية

2 
2 

 2 
2 

20 
20 

 80 
80 200 

 225    5 0 4 تربوي و ثقاف، 
Tra311  ،000 يـو كامؿ  تدريب ميدان 

 5052    27   المجموع الكم، 

 

  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 51  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 شعبة علم الهفص

 2000  اىفـرقــخ األوىـــً

 الفصؿ الدراسى األوؿ

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة )آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم  تحريري /عشفوي  أعماؿ فصمية مم ت/ع  ف

Psy111 200 060  40 4 - 4 تاريخ عمـ النفس 
Bio111 050 020  30 4 2 2 مدخؿ إلى بيولوجيا اشنساف 

Soc111 200 060  40 4 - 4- انثروبولوجيا اجتماعية 
Phi112 200 060  40 4 - 4 مدخؿ الى الفمسفة 

 300    6 - 6 تربوي ثقاف، 
 

 0050    22   اىَدَىع اىنيٍ

 الفصؿ الدراس، الثان،

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة )آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم  تحريري شفوي /ع أعماؿ فصمية مم ت/ع ف

Psy121 000 80  20 2 - 2 عمـ النفس التربوي 
Psy122       )،250 200 تطبيق،30 20 6 2 4 اشحصاء النفس، ) الوصف 
Soc112  200 060  40 4 - 4 االجتماعمدخؿ إلى عمـ 

Psy226 050 020  30 3 - 3 ريفكتتنمية ال 
 350    88 2 6 تربوي وثقاف، 
 0050    23   المجموع الكم، 
 

  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 52  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 2075 اىفـرقــخ اىثبُّخ

 الفصؿ الدراسى األوؿ

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة )آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم  تحريري شفوي /ع فصميةأعماؿ  مم ت/ع ف
Psy211 200 060  40 4 - 4 عمـ نفس الطفولة ومشكالتيا 
Psy212 250 200  50 6 2 4 تنمية الموىبة والتفوؽ 

Psyh213 200 060  40 4 - 4 عمـ النفس المرضى 
Psy214 200 060  40 4 - 4 عمـ النفس البيئى 

 275    7 3 4 تربوي وثقاف،   
 0025    25   الكم،المجموع  

 الفصؿ الدراس، الثان،

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة )آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم  تحريري شفوي /ع أعماؿ فصمية مم ت/ع ف
Psy221  050 020  30 4 2 2 عمـ النفس الفسيولوجى 
Psy222 050 020 عمم،20 00 4 2 2 عمـ النفس التجريبى 
Psy223 ) 050 020 تطبيق،20 00 4 2 2 اشحصاء النفسى ) االستداللى 
Psy224 050 020  30 4 2 2 تحميؿ السموؾ وتعديمو 

 مقرر اختياري  
 )يختار  الطالب مقرر واحد(

3 - 3 30  020 050 

Soc422 عمـ اجتماع التنمية 
Soc313 بناء المجتم  و نظمو 

Soc211  االجتماعيةالخدمة 
 300    8 4 4 تربوي وثقاف،  

 0050    27   المجموع الكم، 
  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 53  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 2475 اىفـرقــخ اىثبىثخ

 الفصؿ الدراسى األوؿ

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة )آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم  تحريري شفوي /ع أعماؿ فصمية مم ت/ع ف
Psy311  200 060  40 4 - 4 النفسمناىم البحث فى عمـ 
Psy222 ،200 060  40 4 - 4 عمـ النفس االجتماع 
Psy313 200 060  40 4 - 4 عمـ نفس الشخصية 
Psy314 ،200 060  40 4 - 4 التعمـ االجتماع، الوجدان 

 275    8 5 3 تربوي وثقاف، 
Tra311  ،يوـ كامؿ  تدريب ميدان  

 0075    24   المجموع الكم، 

 الفصؿ الدراس، الثان،

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة )آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم  تحريري شفوي /ع أعماؿ فصمية مم ت/ع ف
Psy321  200 060  40 4  4 عمـ النفس االرشادى 
Psy322  مينة عمـ النفسآل 

 االعداد والتدريب واالجازة 
4 
 

 
 

4 
 

05 25 
 تطبيق،

060 200 

Psy323 200 060 عمم، 25 05 4  4 االختبارات النفسية 
Psy324 200 060  40 4  4 سيكولوجية االبداع 

 ٍقرر اختُبرٌ               
 )يختار الطالب مقررًا واحدًا( 

2  2 20  80 000 

H412  تاريخ آسيا الحديث والمعاصر 
H422   المعاصر العربتاريخ 

 400    8 0- 8 تربوي وثقاف،  

Tra311  ،000 يوـ كامؿ  تدريب ميدان 

 0400    26   المجموع الكم، 

 
  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 54  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 2600 اىفـرقــخ اىراثؼخ

 الفصؿ الدراس، األوؿ

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة )آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم  تحريري شفوي /ع أعماؿ فصمية مم ت/ع ف
Psy411 200 060  40 4 - 4 النفس المينى عمـ 
Psy412  200 060  40 4 - 4 عمـ النفس المدرسى 
Psy413 ) 200 060  40 4 - 4 مشروع تخرج ) ممتد 
Psy414  200 060  40 4 - 4 سيكولوجية صعوبات التعمـ 

 050 020  30     4 2 2 ()يختار الطالب مقرر واحدامقرر اختياري  
Geog412  جغرافيا مصر 

Geog413  ،جغرافيا الوطف العرب 

 325    7 0 6 تربوي وثقاف،   
Tra311  ،يوـ كامؿ  تدريب ميدان  

 0275    27   المجموع الكم، 

 الفصؿ الدراس، الثان،

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة )آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم  تحريري شفوي /ع أعماؿ فصمية مم ت/ع ف
Psy421  ،200 060  40 4 - 4 عمـ النفس المعرف 
Psy422 )200 060 شفوي25 05 4 - 4 مشروع تخرج )ممتد 
Psy423 200 060  40 4 - 4 سيكولوجية المراىقة ومشكالتيا 
Psy424  ،200 060  40 4 - 4 عمـ النفس االكمينيك 
Psy425  200 060  40 4 - 4 اشنجميزيةقراءات ف، عمـ النفس بالمغة 

 225    5 0 4 تربوي وثقاف، 

Tra311  ،000 يوـ كامؿ  تدريب ميدان 

 0325    25   المجموع الكم، 

 
 

 



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 55  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 شعبة الفيزياء

 2400اىفـرقــخ األوىـــً 

 الفصؿ الدراسى األوؿ

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

أعماؿ  مم ت/ع ف
ع/  شفوى فصمية  مم تحريرى  

 
111 Ph 

 
112 Ph 

 (0فيزياء عامة )
 خواص المادة

 كيربية مغناطيسية 

 

2 
2 

 

2 
2 

 
 

8 
 

 

05 

 

05 

 
 عمم،30

 
 عمم،30

 

005 

 

005 
300 

118MS ( 0رياضيات) 025 000 - 25 3 0 2 
111 B 
 
 

 (0عمـو بيولوجية عامة )
 200 040    عمم،40 20 6 4 2 ) نبات (

111Ch ( 0كيمياء عامة) 200 040 عمم،40 20 5 2 3 
123 G  000 70 عمم،20 00 2 - 2 جيولوجيا 

 300    6 - 6 تربوى وثقافى  
 0225    32   المجموع الكم، 

 الفصؿ الدراسى الثانى

 اسم المادة - رقـ المقرر

 دراجات المادة )آخرالعاـ( عدد الساعات

أعماؿ  مم ت/ع ف
 فصمية

ع/  شفوى  مم تحريرى  

 
121 Ph 

 
122 Ph 

 (2فيزياء عامة )
 حرارة 

 بصريات ىندسية 

 

2 
2 

 

2 
2 

 

8 

 

05 

 

05 

 

عمم،25  

 

25 

 

005 

 

005 
300 

 
128 MS 

( حساب التفاضؿ 2رياضياتآل )
 (0والتكامؿ  )

2 0 3 25  

- 
000 025 

121 Ch ( 2كيمياء عامة) عمم،40 20 5 2 3  040 200 
112 Z 
 

 (2بيولوجية عامة )عمـو 
عمم،40 20 6 4 2 حيواف  040 200 

 350    8 2 6 تربوى وثقافى  
 0075    32   المجموع الكم، 

 

  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 56  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 

 2525اىفـرقــخ اىثبُّخ 

 الفصؿ الدراسى األوؿ

 اسم المادة - رقـ المقرر

 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

أعماؿ  مم ت/ع ف
ع/ شفوى فصمية  مم تحريرى  

211 Ph 
212 Ph 

 حرارية  اديناميك
 اىتزازات وموجات 

2 
2 

2 
2  8 05 

05 
 عمم، 30  

 عمم، 30  

005 
005 

 

300 
 

213 Ph 000 80  20 2 - 2 فيزياء فمكية وأرصاد جوية 
Curr211 ( 0عمـو بيئية) 000 80  20 2 - 2 
211 Ch ( 0كيمياء) 050 005 عمم، 30   05 4 2 2 

 
216 MS 
217 MS 
218 MS 

 (3رياضيات )
 جبر خط،

 احتماالت و احصاء
 (2حسباف )

 
2 
2 
2 

 
0  
0 
0 

 
9 

 
25 
25 
25 

  
000 
000 
000 

 
375 

 

 275    7 3 4 تربوى وثقافى    

 0300    32   المجموع الكم، 
 الفصؿ الدراسى الثانى

 اسم المادة - رقـ المقرر

 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

أعماؿ  مم ت/ع ف
 فصمية

ع/  شفوى  مم تحريرى  

221 Ph 
222 Ph 

 تيار متردد 
 فيزياء حيوية 

2 
2 

0 
0 

6 05 
05 

عمم،25  
عمم،25  

85 
85 

250 

223 Ph 050 005 عمم،30 05 4 2 2 بصريات فيزيائية 
221 Ch ( 2كيمياء) عمم،30 05 4 2 2  005 050 

 
226 MS 
228 MS 
229 MS 

 (4رياضيات )
 تفاضميةمعادالت 

 (0رياضات تطبيقية )
 (2رياضات تطبيقية )

 
 
2 
2 
2 

 
0 
00 
0 

9 

 
25 
25 
25 

  
000 
000 
000 

 
 

375 

 300    8 4 4 تربوى وثقافى      
 0225    30   المجموع الكم، 

 

  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 57  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 
 2700اىفـــرقخ اىثبىثخ 

 الفصؿ الدراسى األوؿ

 اسم المادة - رقـ المقرر
) آخر العاـ (درجات المادة  عدد الساعات  

ع/  شفوى أعماؿ فصمية مم ت/ع ف  مم تحريرى  
 

311 Ph 
312 Ph 

 فيزياء ذرية وأطياؼ  

 بصريات الكترونية    
2 
2 

3 
3 00 

20 

20 
 عمم،35   
 عمم،35   

020 
020 350 

313 Ph 

 
314 Ph 

 ( 0ميكانيكا كـ )
 النظرية النسبية 

2 
2 

- 
0 5 

20 
25 

- 
- 

80 
000 225 

315 Ph 025 000  25 3 0 2 فيزياء إحصائية 

 
318 MS 

 (5رياضيات )
 معادالت تفاضمية

 
2 

 
2 

 
4 

 
30 

  
020 050 

Curr311 (2عموـ بيئية) 000 80  20 2 - 2 
 275    8 5 3 تربوى ثقافى  

Tra311  يـو كامؿ  تدريب ميدانى      

 0225    32   المجموع الكم، 

 الفصؿ الدراسى الثانى

 اسم المادة - المقرررقـ 

 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

ع+  شفوى أعماؿ فصمية مم ت/ع ف  مم تحريرى  

Ph 321 
322 Ph 

 (       0فيزياء نووية )

 ( 0فيزياء جوامد )
2 
2 

2 
2 8 05 

05 

 عمم،30
 عمم،30

005 
005 

 

300 
 

323 Ph 

 
322 Ph 

 ( 2ميكانيكا كـ )

 
 فيزياء حسابية 

2 
 

2 

0 
 

0 6 
25 

 

25 

    000 
 

   000 

 
250 

325 Ph 050 005 عمم،30 05 4 2 2 استخداـ الحاسب فى الفيزياء 

 
328 MS 
329 MS 

 (6رياضيات ) 
 choosمقدمة فى نظرية الفوضى 

 فيزياء فمكية

 
3 
2 

 
 

0 
 

6 

 

30 

25 

  
   020 

    000 

 
 
275 

 400    8  8 تربوى وثقافى  
Tra311  000    يـو كامؿ  تدريب ميدانى 
 0475    32   المجموع الكم، 

 



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 58  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

  2550اىفـــرقخ اىراثؼخ 

 الفصؿ الدراسى األوؿ

 اسم المادة - رقـ المقرر

 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

أعماؿ  مم ت/ع ف
ع/  شفوى فصمية  مم تحريرى  

411 Ph 
412 Ph 

 (     2فيزياء نووية )

 (     2فيزياء جوامد )
2 
2 

2 
2 8 05 

05 
 عمم،30  
 عمم،30  

005 
005 300 

413 Ph 
414 Ph 

 فيزياء الميزر 

 دوائر الكترونية 
2 
2 

2 
2 

8 05 
05 

 عمم،30  
 عمم،30  

005 
005 300 

415 Ph 
416 Ph 

 فيزياء البالزما 

 ديناميكا كيربية 
2 

2 
0 
0 

6 25 
25 

- 
- 

000 
000 

250 

Curr411  000 80 - 20 2 - 2 عمـو متكاممة 

 325    7 0 6 تربوى وثقافى 
Tra311 يـو كامؿ  تدريب ميدانى     

 0275    30   المجموع الكم، 

 الفصؿ الدراسى الثانى

 اسم المادة - رقـ المقرر

 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

أعماؿ  مم ت/ع ف
ع+  شفوى فصمية  مم تحريرى  

421 Ph 
422 Ph 

 فيزياء إشعاعية            

 طاقات جديدة ومتجددة 
2 
2 

2 
2 

8 05 
05 

 عمم،30  
 عمم،30  

005 
005 

300 

423 Ph 
424 Ph 

 فيزياء المواد 

 دوائر منطقية ورقمية  
2 
2 

2 
2 8 

05 
05 

 عمم،30  
 عمم،30  

005 
005 300 

425 Ph 
427 Ph 

 رنيف مغناطيسى 

 تاريخ وفمسفة العمـ
2 
2 

0 
 5 25 

20 
 000 

80 225 

426 Ph  ت05 00 3 0 2 مقاؿ وبحث  000 025 
 225    5 0 4 تربوى وثقافى 

Tra311 000    يـو كامؿ  تدريب ميدانى 

 0275    29   المجموع الكم، 
 



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 59  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 شؼجخ اىنَُُبء
 2450 اىفـرقــخ األوىـــً

 الفصؿ الدراسى األوؿ

رقـ 
 المقرر

 اسم المادة -

 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

أعماؿ  مم ت/ع ف
 مم تحريرى شفوى/ع فصمية

118 MS 025 90  35 3 0 2 (0رياضيات )أساسيات ال 
 
 

111 Ph 

112 Ph 

 (0فيزياء عامة)
 خواص مادة

 كيربية و مغناطيسية

 
2 
2 

 
2 
2 

8 05 
05 

 
 عمم،30  
 عمم،30  

 
 
 

 

005 
005 

 
 
300 

111 B 

 
 (0عامة )عموـ بيولوجية 

 4 2 نبات
 
6 

 
20 

 
 عمم،40  

 
040 

 
200 

111 Ch ( 0كيمياء عامة) 250 070 50     30 6 2 4 
 300    6 - 6 تربوى وثقافى 

 0075    29   اىَدَىع اىنيٍ 

 الفصؿ الدراسى الثانى

رقـ 
 المقرر

 اسم المادة -

 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

أعماؿ  مم ت/ع ف
 مم تحريرى شفوى/ع فصمية

128MS ( حساب التفاضؿ والتكامؿ2رياضيات) 025 90  35 3 0 2 
 

122 Ph 
 (2فيزياء عامة )

 بصريات ىندسية
 
2 

 
2  

8 

 
05 
05 

 

 عمم،30
 عمم،30

 
005 
005 

 
 

300 
121 Ph 2 2 حرارة 

112 Z 
 

 (2عموـ بيولوجية عامة)
 200 040 عمم،40   20 6 4 2 حيواف

122 Ch ( 2كيمياء عامة) 200 040 عمم،40   20 5 2 3 
123 G  000 70 عمم،20   00 2  2 جيولوجيا 

 350    8 2 6 تربوى وثقافى  

 0275    32   المجموع الكم، 



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 60  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 شعبة الكيمياء

 2425اىفـرقــخ اىثبُّخ 

 الفصؿ الدراسى األوؿ

 اسم المادة - رقـ المقرر

 آخر العاـ (درجات المادة )  عدد الساعات

 مم ت/ع ف
أعماؿ 
 مم تحريرى شفوى/ع فصمية

216 MS ( 3رياضيات) 35 3 0 2  
 

90 025 
217 Ph 
214 Ph 

 ديناميكا حرارية
 فيزياء حديثة

2 
2 

2 
2 

 
8 

05 
05 

 عمم،30
 عمم،30

005 
005 

300 

Curr211 
 

 000 80  20 2 - 2 (0عمـو بيئية)
231 Ch  كيمياء فيزيائيةI 2 2 4 05 30،050 005 عمم 
211 Ch  كيمياء تحميميةI 2 2 4 05 30،050 005 عمم 
212 Ch  كيمياء عضويةI 2 2 4 05 30،050 005 عمم 

 275    7 3 4 تربوى وثقافى  

 0250    32   المجموع الكم، 

 الفصؿ الدراسى الثانى

 اسم المادة - رقـ المقرر

 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

أعماؿ  مم ت/ع ف
 مم تحريرى شفوى/ع فصمية

226 MS ( 4رياضيات) 35 3 0 2  
 
 

90 025 

 
221 Ph 

 (3فيزياء عامة )
 تيار متردد -أ

 
2 

 
2  

8 05 
05 

 عمم،30

 عمم،30

005 
005 

 
300 

212 Ph 2 2 فيزياء حيوية -ب 
232 Ch  كيمياء فيزيائيةII 2 2 4 05 30،050 005 عمم 
222 Ch  كيمياء غير عضويةI 2 2 4 05 30،050 005 عمم 
223 Ch  كيمياء عضويةII 2 2 4 05 30،050 005 عمم 

 300    8 4 4 تربوى وثقافى  

 0075    30   المجموع الكم، 

 



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 61  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 شعبة الكيمياء

 2725 اىفـــرقخ اىثبىثخ

 الفصؿ الدراسى األوؿ

 اسم المادة - رقـ المقرر

 المادة ) آخر العاـ (درجات  عدد الساعات

 مم ت/ع ف
أعماؿ 
 فصمية

 مم تحريرى شفوى/ع

331 Ch   كيمياء فيزيائيةIII 3 2 5 20 40،200 040 عمم 
301 Ch   050 005 عمم،30 05 4 2 2 الكيمياء البيئية 
321 Ch   كيمياء عضويةIII 3 0 4 05 35،075 025 عمم 

Curr311  ( 2عموـ بيئية) 000 80 - 20 2 - 2 
318 MS  ( 5رياضيات) 050 020 - 30 4 2 2 
311 Ph )050 005 عمم،35 00 4 2 2 فيزياء )ذرية وأطياؼ 

 275    8 5 3 تربوى وثقافى  
Tra311  يـو كامؿ  تدريب ميدانى     

 0200    30   المجموع الكم، 

 الفصؿ الدراسى الثانى

 اسم المادة - رقـ المقرر

 المادة ) آخر العاـ (درجات  عدد الساعات

أعماؿ  مم ت/ع ف
 فصمية

 مم تحريرى شفوى/ع

332 Ch   كيمياء فيزيائيةIV 4 2 6 25 50،250 075 عمم 
312 Ch  كيمياء تحميميةII 4 2 6 25 50،250 075 عمم 
322 Ch  كيمياء عضويةIV 4 2 6 25 50،250 075 عمم 
328 MS ( 6رياضيات) 025 000 - 25 3 0 2 
322 Ph 050 005 عمم،30 05 4 2 2 (0) فيزياء الجوامد 

 400    8 - 8 تربوى وثقافى 
Tra311 000    يـو كامؿ  تدريب ميدانى 

 
 0525    33   اىَدَىع اىنيٍ



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 62  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 شعبة الكيمياء

 2650اىفـــرقخ اىراثؼخ 

 الفصؿ الدراسى األوؿ

 اسم المادة - رقـ المقرر

 العاـ ( درجات المادة ) آخر عدد الساعات

 مم ت/ع ف
أعماؿ 
 مم تحريرى شفوى/ع فصمية

433 Ch 
 

  312  Ph 

 Vكيمياء فيزيائية 
 بصريات اليكترونية

3 
2 

2 
0 8 

20 
05 

 عمم،40
 عمم،25

040 
85 325 

411 Ch  كيمياء غير عضويةII 2 - 2 00 20،000 70 عمم 
412 Ch  كيمياء عضويةV 3 4 

8 
 040 عمم،40 20

300 
423 Ch  كيمياء عضويةVI 0 - 00 20،70 عمم 
414Ph 050 005 عمم،35 00 4 2 2 دوائر كيربائية 

Curr411 000 70 عمم،20 00 2 - 2 عمـو متكاممة 
 325    7 0 6 تربوى وثقافى 

Tra311  يـو كامؿ  تدريب ميدانى     

 0300    30   المجموع الكم، 

 الفصؿ الدراسى الثانى

 المادة اسم - رقـ المقرر

 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم ت/ع ف
أعماؿ 
 مم تحريرى شفوى/ع فصمية

431 Ch  كيمياء فيزيائيةVI 3 2 5 20 40،200 040 عمم 
432 Ch  كيمياء فيزيائيةVII 2 4 6 20 40،200 040 عمم 
412 Ch  كيمياء غير عضويةIII 2 4 

8 

20 
 
00 

 عمم،40
 

 عمم،20

 
040 
 
70 

300 
414 Ch  كيمياء غير عضويةIV 

2 - 

422 Ch  كيمياء عضويةVII 3 3 
8 25 

30 

 
 عمم،45

 

055 
70 325 424 Ch  كيمياء عضويةVIII 2 - 

 225    5 0 4 تربوى وثقافى 
Tra311 000    يـو كامؿ  تدريب ميدانى 

 0350    32   المجموع الكم، 

 

  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 63  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 شعبة الرياضيات

 5733األولي الفرقة 

 الفصل الدراسي األول

 المادة )آخر العام ( درجات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر
 مج تحريري شفوي/ع أعمال فصلية مج ت/ع ن

M110 ١۲٥ ١11  5٥ ٤ ٣ ١ مقدمة في الحاسب االلي 
M111 

 

M112 
 أساسيات الرياضيات

 جبر متقدم

۲ 
 
۲ 

١ 
 
١ 

 
٦ 

۲٥ 
 
۲٥ 

 
١11 
 
١11 

 
۲٥۰ 

M113 (١حساب التفاضل والتكامل) 511 ١٦1  ٤1 ٥ ۲ ٣ 

M114 5٥1 51٥  ٤٥ ٦ ۲ ٤ أساسيات الميكانيكا 
 

Ph111 
 

Ph112 

 (١فيزياء )
 خواص المادة

 كهربية ومغناطسية

۲ 
 
۲ 

١ 
 
١ 

 
٦ 

 

١1 
 
١1 

 عملي١٥
 

 عملي١٥

111 

 
١11 

5٥1 

 ٣11    ٦ - ٦ تربوي وثقافي 

المجموع  - 
 ١٣٧٥    ٣٣   الكمي

 
 الفصل الدراسي الثاني

 المادة )آخر العام ( درجات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر
 مج تحريري شفوي/ع أعمال فصلية مج ت/ع ن

M121 ١۲٥ ١11  5٥ ٣ ١ ۲ فلسفة وتاريخ الرياضيات 

M122 ١٥۰ ١51  ٣1 ٤ ۲ ۲ هندسة تحليلية في المستوي 

M123 511 ١٦1  ٤1 ٥ ۲ ٣ (۲)حساب التفاضل والتكامل 

M124 5٥1 511  ٥1 ٦ ۲ ٤ ميكانيكا 

 

Ph121 
 

Ph122 

 (۲فيزياء )
 حرارة

 بصريات هندسية

 
۲ 

 
۲ 

 
١ 

 
١ 

 
 
٦ 

 

 
١1 
 
١1 

 
 عملي١٥

 
 عملي١٥

 
111 

 
100 

 
 
5٥1 

 ٣٥1    ٨ ۲ ٦ تربوي وثقافي 

 5052    ٣۲   المجموع الكلي 

 

 



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 64  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 5٦11الفرقة الثانية 

 الفصل الدراسي األول

 اسم المقرر المقرررقم 
 المادة )آخر العام ( درجات عدد الساعات

 مج ت/ع ن
أعمال 
 مج تحريري شفوي/ع فصلية

M210 ١٥۰ ١51  ٣1 ٤ ۲ ۲ مقدمة في برمجة الحاسب 

M211 
 

M212 

 هندسة فراغية
 نظرية االحتماالت

۲ 
 
۲ 

١ 
 
١ 

 
٦ 

5٥ 
 
5٥ 

 ١11 
 
١11 

 
5٥1 

M213 (١تحليل رياضي) 511 ١٦1  ٤1 ٥ ۲ ٣ 
M214 511 ١٦1  ٤1 ٥ ۲ ٣ استاتيكا 
 

 
Ph211 

 
Ph116 

 (٣فيزياء )
 ديناميكا حرارية

 فيزياء حديثة

 
۲ 

 
۲ 

 
۱ 

 
۱ 

 
 
٦ 

 

 
١1 
 
١1 

 
 عملي١٥

 
 عملي١٥

 
١11 
 
١11 

 
 
5٥1 

 5٧٥    ۷ ٣ ٤ تربوي وثقافي 
    ٣٣   المجموع الكلي 

1325 

 الفصل الدراسي الثاني

 اسم المقرر رقم المقرر
 المادة )آخر العام ( درجات الساعاتعدد 

 مج ت/ع ن
أعمال 
 مج تحريري شفوي/ع فصلية

M221 ١۲٥ ١11  5٥ ٣ ١ ۲ معادالت تفاضلية 
M222 511 ١٦1  ٤1 ٥ ۲ ٣ جبر خطي 
M223 ( ۲تحليل رياضي) 511 ١٦1  ٤1 ٥ ۲ ٣ 
M224 511 ١٦1  ٤1 ٥ ۲ ٣ ديناميكا 
 
 

Ph223 
 

Ph224 

 (٤فيزياء )
 فيزيائيةبصريات 
 تيار متردد

 
۲ 

 
۲ 

 
١ 

 
١ 

 
 
٦ 

 

 
١1 
 
١1 

 
 عملي١٥

 
 عملي١٥

 
١11 
 
١11 

 
 
5٥1 

 ٣11    ٨ ٤ ٤ تربوي وثقافي 
    ٣۲   المجموع الكلي 

1275 

 
  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 65  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 
 55٧٥الفرقة الثالثة 

 الفصل الدراسي األول

 اسم المقرر رقم المقرر
 المادة )آخر العام ( درجات عدد الساعات

أعمال  مج ت/ع ن
 فصلية

تحرير  شفوي/ع
 ي

 مج

M311 ١۲٥ ١11  5٥ ٣ ١ ۲ معادالت تفاضلية جزئية 
M312 ١۲٥ ١11  5٥ ٣ ١ ۲ نظرية الزمرة 
M313 ١۲٥ ١11  5٥ ٣ ١ ۲ تحليل مركب 
M314 ١۲٥ ١11  5٥ ٣ ١ ۲ بحوث عمليات 
M315 
 

M316 

 كهربية
 ديناميكا الجسم الجامد

۲ 
 
۲ 

١ 
 
١ 

 
٦ 

5٥ 
 
5٥ 

 ١11 
 
١11 

 
۲٥۰ 

 5٧٥    ٨ ٥ ٣ تربوي وثقافي 
Tra311 يوم كامل تدريب ميداني     

    ۲٦   المجموع الكلي 
1025 

 الفصل الدراسي الثاني

 اسم المقرر رقم المقرر
 المادة )آخر العام ( درجات عدد الساعات

 مج ت/ع ن
أعمال 
 مج تحريري شفوي/ع فصلية

M321 ١۲٥ ١11  5٥ ٣ ١ ۲ دوال خاصة 
M322 ١۲٥ ١11  5٥ ٣ ١ ۲ تحليل عددي 
M323 ١۲٥ ١11  5٥ ٣ ١ ۲ تحليل حقيقي 
M324 ١۲٥ ١11  5٥ ٣ ١ ۲ تحليل احصائي 
M325 

 
M326 

 ميكانيكا األوساط المتعددة
 ديناميكا تحليلية

۲ 
 
۲ 

١ 
 
١ 

 
٦ 

5٥ 
 
5٥ 

 ١11 
 
١11 

 
۲٥۰ 

 ٤11    ٨ - ٨ تربوي وثقافي 
Tra311 ۱11    يوم كامل تدريب ميداني 

 ١5٥1    ۲٦   المجموع الكلي 

 
  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 66  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 
 5١٥1الفرقة الرابعة 

 الفصل الدراسي األول

 المادة )آخر العام ( درجات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر
 مج تحريري شفوي/ع أعمال فصلية مج ت/ع ن

M410 ١۲٥ ١11  5٥ ٣ ١ ۲ تكنولوجيا المعلومات 

M411 ١۲٥ ١11  5٥ ٣ ١ ۲ حلقات وحقول 

M412 ١۲٥ ١11  5٥ ٣ ١ ۲ تحليل دالي 

M413 ١۲٥ ١11  5٥ ٣ ١ ۲ طرق احصائية متقدمة 

M414 
 

M415 

 نظرية النسبية
 (١ديناميكا الموائع )

۲ 
 
۲ 

١ 
 
١ 

 
٦ 

5٥ 
 
5٥ 

 ١11 
 
١11 

 
۲٥۰ 

 ٣5٥    ۷ ١ ٦ تربوي وثقافي 
Tra311 يوم كامل تدريب ميداني     

 ١1٧٥    ۲٥   المجموع الكلي 

 
 الفصل الدراسي الثاني

 المادة )آخر العام ( درجات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر
 مج تحريري شفوي/ع أعمال فصلية مج ت/ع ن

M420 ١۲٥ ١11  5٥ ٤ ٣ ١ حزم برمجيات في تطبيقات الرياضيات 
M421 ١۲٥ ١11  5٥ ٣ ١ ۲ معادالت تكاملية 

M422 ١۲٥ ١11  5٥ ٣ ١ ۲ هندسة تفاضلية 

M423 ١۲٥ ١11  5٥ ٣ ١ ۲ توبولوجي عام 

M424 
 

M425 
 ميكانيكا الكم

 (۲ديناميكا الموائع )
۲ 

 
۲ 

١ 
 
١ 

 
٦ 

5٥ 
 
5٥ 

 ١11 
 
١11 

 
۲٥۰ 

 55٥    ٥ ١ ٤ تربوي وثقافي 
Tra311 ۱11    يوم كامل تدريب ميداني 

 ١1٧٥    ۲٤   المجموع الكلي 

 



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 67  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 فرعىجيولوجى  -شعبة بيولوجى أساسى 

  2500اىفـرقــخ األوىـــً 

 الفصؿ الدراسى األوؿ

 اسم المادة رقـ المقرر

 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

أعماؿ  مم ت/ع ف
 مم تحريرى شفوى/ع فصمية

111 B 

112 B 

 ثُىىىخُب ػبٍخ

 تْىع ثُىىىخً

2 

2 

2 

2 
8 

15 

15 

 عمم،30

 ػَي30ٍ

005 
005 

300 

111 Ch 225 055 عمم،40 30 6 3 3 (1) مَُُبء ػبٍخ 

   (1فُزَبء ػبٍخ ) 

 

6 

    
111 Ph 95 عمم،20 10 1   2 خىاص اىَبدح-أ 

250 
112 Ph 95 عمم،20 10 1   2 مهرثُخ و ٍغْبطُضُخ-ة 

118 MS 000 80  20 2 - 2 (1)     رَبضُبد 
123 G 75 50 عمم،05 10 2 1 1 خُىىىخُب ػبٍخ 

 300    6 - 6 ترثىي وثقبفً 
 0250    30   اىَدَىع اىنيٍ 

 الفصؿ الدراسى الثانى

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

أعماؿ  مم ت ف
 مم تحريرى شفوى/ع فصمية

121 Z 

122 B 

 خضٌ اإلّضبُ

 ٍىرفىىىخُخ وتشرَر اىْجبد

2 

2 

  2 

  2 
8 

15 

15 

 ػَي30ٍ

 ػَي30ٍ

005 
005 300 

122 Ch ( 2مَُُبء ػبٍخ) 225 155 ػَي45ٍ 25 6 3 3 

       (2فُزَبء ػبٍخ ) 

250 122 Ph 1 2 ثظرَبد هْذصُخ-أ 
6 

 95 ػَي20ٍ 10

121 Ph 95 ػَي20ٍ 10 1 5 زرارح -ة 

128 MS 025 100  25 3 1 2 زضبة اىتفبضو واىتنبٍو  (2)     رَبضُبد 

 
    8 2 6 ترثىي وثقبفً

351 

 0250    31   المجموع الكمي 

 
  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 68  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 

 2375اىفـرقــخ اىثبُّخ 

 الفصؿ الدراسى األوؿ

 اسم المادة رقـ المقرر

 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

أعماؿ  مم ت/ع ف
 مم تحريرى شفوى/ع فصمية

211 Z 2 3 الفقبرَبد 

9 
20 

15 

 ػَي40ٍ

 ػَي30ٍ

040 
005 

350 
212 Z  2 2 دهرَخواىتقُْخ اىَػيٌ االّضدخ 

213 B 2 2 ٍُنروثُىىىخُب 

8 
15 

15 

 ػَي30ٍ

 ػَي30ٍ

005 
005 300 

214 B 5 2 طسبىت 

215 G 000 70 ػَي20ٍ 10 3 2 1 ٍىاد االرع 
211 CH 050 005 ػَي30ٍ 15 4 2 2 مَُُبء 

 275    7 3 4 ترثىي وثقبفً 
 

 0075    31   اىَدَىع اىنيٍ

 الدراسى الثانىالفصؿ 

 اسم المادة - رقـ المقرر

 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

أعماؿ  مم ت/ع ف
 مم تحريرى شفوى/ع فصمية

221 Z 050 005 ػَي30ٍ 15 4 2 2 زجــيُـــــــــبد 
222 Z ( ُ1فضــــُـىىىخُب زُىا ) 050 005 ػَي30ٍ 15 4 2 2 
223 B + 250 075 ػَي50ٍ 25 7 (2+2) (1+2) ّجبد أقتظبدي  ثُئخ ّجبتُخ 

Curr211

L 
 000 80  20 2 - 2 (1ػيىً ثُئُخ )

224 B (  1فضــــُـىىىخُب اىْجبد ) 050 005 ػَي30ٍ 15 4 2 2 
225 G 000 70 ػَي20ٍ 10 3 2 1 ػيٌ اىَؼبدُ واىَىارد االقتظبدَخ 
 300    8 4 4 ترثىي وثقبفً 

 

  32   اىَدَىع اىنيٍ
  

0200 

   



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 69  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 2675اىفـــرقخ اىثبىثخ 

 الفصؿ الدراسى األوؿ

 اصٌ اىَبدح رقـ المقرر
 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم تحريرى شفوى/ع أعماؿ فصمية مم ت/ع ف
311 Z   2 1+1 ػيٌ اىخيُخ+ثُىىىخُب خزَئُخ 

8 
15 

15 

 ػَي30ٍ

 ػَي30ٍ

005 
005 300 

312 Z 2 2 ػيٌ االخْخ 

313 B 2 1 أرشُدىُّبد 

8 
10 

20 

 ػَي20ٍ

 ػَي40ٍ

70 
040 300 

314 B 2 2+1 فُروصبد +ثنترَب 

315 G 000 70 ػَي20ٍ 10 3 2 1 ػيٌ اىطجقبد وتبرَخ االرع 
311 Ch 050 005 ػَي30ٍ 15 4 2 2 مَُُبء زُىَخ 
Curr311 ( 2ػيىً ثُئخ) 000 80 -- 20 2 - 2 

 275    8 5 3 ترثىي وثقبفً 
Tra311 يـو كامؿ تدريب ميدانى     

 1225    33   اىَدَىع اىنيٍ 

 الفصؿ الدراسى الثانى

 اسم المادة - رقـ المقرر
 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم تحريرى شفوى/ع أعماؿ فصمية مم ت/ع ف
321 Z ( ُ2فضـُىىىخُب زُىا) 050 005 عمم،30 05 4 2 2 

322 Z 050 005 عمم،30 05 4 2 2 ػيٌ اىطفُيُبد واىَْبػخ 
323 B 200 040 عمم،40 20 6 (2+2) (0+0) +تشرَر ّجبد ٍتقذً تظُْف ّجبد 

325 G 200 040 عمم،40 20 5 2 (2+0) طخىر رصىثُخ +خُىىىخُب ترمُجُخ 

324 B 000 80 -- 20 2 - 2 ٍُنروثُىىىخُب ثُئُخ 

 ٍَب َأتً: اوازذَختبر اىطبىت ٍقررا  

 
2 

 
2 

 
4 

 

 050 005 عمم،30 05

326 B ٍُنروثُىىىخُب تطجُقُخ     
327 B  ثُىىىخُب اشؼبػُخRadio Bio      
328 B ٍىضىػبد ٍختبرح     

 400    8 - 8 ترثىي وثقبفً 

Tra311 000    يـو كامؿ  تدريب ميدانى 
 1451    33   اىَدَىع اىنيٍ 

 

  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 70  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 

 2400اىفـــرقخ اىراثؼخ 

 الفصؿ الدراسى األوؿ

 اصٌ اىَبدح رقـ المقرر

 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

أعماؿ  مم ت ف
 مم تحريرى شفوى/ع فصمية

411 z 200 040 عمم،40 20 5 2 (1+2) اىتشرَر اىَقبرُ ىيفقبرَبد +تطىر ػضىي 
412 Z ُ050 005 عمم،30 05 4 (0+2) (1+1) ثُئخ خُىاُّخ + صيىك زُىا 
413 B ( 2فضــــُـىىىخُب ّجبد ) 050 005 عمم،30 15 4 2 2 
414 B فطرَبد   Mycology 2 2 4 15 30،050 005 عمم 
415 G 200 060 -- 40 4 - (2+2) ػيٌ اىفيل+خُىىىخُب ثُئُخ 

 325    7 1 6 ترثىي وثقبفً 
Tra311 يـو كامؿ تدريب ميدانى     

 
 0075    28   اىَدَىع اىنيٍ

 الفصؿ الدراسى الثانى

 اسم المادة - رقـ المقرر

 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم ت ف
أعماؿ 
 مم تحريرى شفوى/ع فصمية

421 Z 2 2 ػيٌ اىسشراد 
8 

15 

15 

 عمم،30

 عمم،30

005 
005 300 

422 Z 2 2 ازُبء ٍبئُخ + زُىاُ اقتظبدي 

424 B 225 055 عمم،45 25 6 (2+1) (1+2) وراثخ + اىفيىرا اىَظرَخ 
423 B 2 2 تنْىىىخُب زُىَخ 

7 
15 

10 

 عمم،30

 عمم،25

005 
90 

275 
425 G  1 2 خُىفُزَبء 

 000 80 -- 20 2  2 ٍَب َأتً: اَختبر اىطبىت ٍقررا وازذ 
426 B زشراد تطجُقُخ       
427 B تبرَخ اىجُىىىخُب       
428 B ٍىضىػبد ٍختبرح       

  5 1 4 ترثىي وثقبفً 
  225 

Tra311 000    يـو كامؿ  تدريب ميدانى 

 
 اىَدَىع اىنيٍ

  28    0225 

 

 



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 71  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 بيولوجى فرعى -شعبة جيولوجى أساسى 

 اىفـرقــخ األوىـــً

 الفصؿ الدراسى األوؿ

 اسم المادة رقـ المقرر

 آخر العاـ (درجات المادة )  عدد الساعات

أعماؿ  مم ت/ع ف
 مم تحريرى شفوى/ع فصمية

111 B 

112 B 

 ثُىىىخُب ػبٍخ

 تْىع ثُىىىخً

2 

2 

2 

2 
8 

15 

15 

 ػَي30ٍ

 

 ػَي30ٍ

005 
005 300 

111 Ch ( 1مَُُبء ػبٍخ) 225 522 42 25 6 3 3 

   (1فُزَبء ػبٍخ ) 
 

6 

    
111 Ph 85 عولي52 15 1 2 خىاص اىَبدح-أ 

250 
112 Ph 85 عولي52 15 1 2 مهرثُخ و ٍغْبطُضُخ-ة 

118 MS 000 80  20 2 - 2 (1)     رَبضُبد 
123 G 75 50 عمم،05 10 2 1 1 خُىىىخُب ػبٍخ 
 300    6 - 6 ترثىي وثقبفً 
 0250    30   اىَدَىع اىنيٍ 

 الفصؿ الدراسى الثانى

 اسم المادة - رقـ المقرر

 آخر العاـ (درجات المادة )  عدد الساعات

أعماؿ  مم ت ف
 مم تحريرى شفوى/ع فصمية

121 Z 

122 B 

 خضٌ اإلّضبُ

 ٍىرفىىىخُخ وتشرَر اىْجبد

2 

1 

2 

2 
7 

15 

10 

 ػَي30ٍ

 ػَي20ٍ

105 

70 
250 

122 Ch ( 2مَُُبء ػبٍخ) 225 155 ػَي45ٍ 25 6 3 3 

       (2فُزَبء ػبٍخ ) 

250 122 Ph 1 2 ثظرَبد هْذصُخ-أ 
6 

 85 ػَي25ٍ 15

121 Ph 85 ػَي25ٍ 15 1 2 زرارح -ة 
128 MS 

( زضبة اىتفبضو 2)     رَبضُبد

 واىتنبٍو
2 1 3 25  100 025 

 350    8 2 6 ترثىي وثقبفً 

 0200    30   المجموع الكمي 

 

  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 72  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 

 اىفـرقــخ اىثبُّخ

 الفصؿ الدراسى األوؿ

 اسم المادة رقـ المقرر

 المادة ) آخر العاـ (درجات  عدد الساعات

أعماؿ  مم ت/ع ف
 فصمية

شفوى/
 ع

 مم تحريرى

211 G ػيٌ اىَؼبدُ وٍىارد االرع 
2 2 4 15 

عول03
 ي

105 150 

212 G ( اىضَبء واىَدَىػخ 1فيل     )

 اىشَضُخ
2 1 3 25  100 125 

211 Z َبدزُىاُ الفقبر 
3 2 5 20 

عول43
 ي

140 200 

413 Z   

  212 Z 
 20 6 (2+2) (1+1) + ثُئخ زُىاُّخػيٌ االّضدخ 

عول43
 ي

140 200 

122 B 2 2 ٍىرفىىىخُب وتشرَر ّجبد 
6 

15 

20 

 105 ػَي30ٍ

250 
Curr211 ( 1ػيىً ثُئُخ) 80     - 2 

 275    7 3 4 ترثىي وثقبفً 

 0200    31   اىَدَىع اىنيٍ 

 الفصؿ الدراسى الثانى

 
 اسم المادة -

 المادة ) آخر العاـ (درجات  عدد الساعات

أعماؿ  مم ت/ع ف
 فصمية

شفوى/
 ع

 مم تحريرى

223 G 050 005 ػَي30ٍ 15 4 2 2 اىظخىر اىْبرَخ واىَتسىىخ 
327 G 050 105 ػَي30ٍ 15 4 2 2 اىظخىر اىرصىثُخ 

221Z 200 040 ػَي40ٍ 20 5 2 3 زجــيُـــــــــبد 
222Z  ُ050 105 ػَي30ٍ 15 4 2 2 فضــــُـىىىخُب زُىا 

224 B ( 1فضُىىىخُب اىْجبد) 050 005 ػَي30ٍ 15 4 2 2 
 300    8 4 4 ترثىي وثقبفً 

 اىَدَىع اىنيٍ 
  29 

   0000 

  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 73  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 اىفـــرقخ اىثبىثخ

 الفصؿ الدراسى األوؿ

 اصٌ اىَبدح رقـ المقرر

 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

أعماؿ  مم ت/ع ف
 مم تحريرى شفوى/ع فصمية

311 G ( 2فيل ) 

 اىَدراد واىْدىً
 100 70 ػَي20ٍ 10 3 2 1

312 G 150 105 ػَي30ٍ 15 4 2 2 زفرَبد الفقبرَخ 

313 G 

 

311 Z 

  2 2 زفرَبد دقُقخ

8 

15 

15 

 ػَي30ٍ

 ػَي30ٍ

105 

105 

 

 2 2 تطىر ػضىي 300

422 B 250 175 ػَي50ٍ 25 6 2 (2+2) أزُبء ٍبئُخ + طسبىت 

 275    8 5 3 ترثىي وثقبفً 

Tra311 يوـ كامؿ تدريب ميدانى     

 0075    29   اىَدَىع اىنيٍ 

 الفصؿ الدراسى الثانى

 اسم المادة - رقـ المقرر

 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

أعماؿ  مم ت/ع ف
 مم تحريرى شفوى/ع فصمية

326 G 150 105 ػَي30ٍ 15 4 2 2 خُىىىخُب ترمُجُخ 

322 B 200 140 ػَي40ٍ 20 6 (2+2) (1+1) خُىىىخُب ثُئُخ + ػيٌ اىطقش 

324 G 150 105 ػَي30ٍ 15 4 2 2 ػيٌ اىطجقبد 

323 B 
+ تشرَر ّجبد تظُْف ّجبد 

 ٍتقذً
 100 70 ػَي20ٍ 10 3 2 1

324 B 100 80  20 2 - 2 ٍُنروثُىىىخُب 

Curr311L ( 2ػيىً ثُئُخ) 100 80 -- 20 2 - 2 

 400    8  8 ترثىي وثقبفً 

Tra311 000 يوـ كامؿ تدريب ميدانى 

 1300    29   اىَدَىع اىنيٍ 

 

  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 74  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 
 اىفـــرقخ اىراثؼخ

 الفصؿ الدراسى األوؿ

 اصٌ اىَبدح رقـ المقرر

 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

أعماؿ  مم ت/ع ف
 مم تحريرى شفوى/ع فصمية

411 G ( 1خُىفُزَبء ) 050 005 ػَي30ٍ 15 4 2 2 
412 G 050 005 ػَي30ٍ 15 4 2 2 خُىىىخُب زقيُخ وتخرَظ 

413 G 

312 Z 

 2 2 خُىٍىرفىىىخُب
8 

15 
 005 ػَي30ٍ

300 
 005 ػَي30ٍ 15 2 2 ػيٌ االخْخ

421 Z 050 005 ػَي30ٍ 15 4 2 2 زشراد 
 325    7 1 6 ترثىي وثقبفً 

Tra311  يـو كامؿ ميدانىتدريب     

 0075    27   اىَدَىع اىنيٍ 

 الفصؿ الدراسى الثانى

 اسم المادة - رقـ المقرر

 درجات المادة ) آخر العاـ ( عدد الساعات

 مم ت/ع ف
أعماؿ 
 مم تحريرى شفوى/ع فصمية

421 G ( 2خُىفُزَبء ) 050 005 ػَي30ٍ 15 4 2 2 
422 G 

424 G 

 خُىىىخُخ ٍظر

 اىَخبطر اىدُىىىخُخ 

2 

2 

1 
5 

15 

15 

 90 ػَي25ٍ
80 

225 

423 G 000 70 ت20 10 3 2 1 تطجُقبد اىسبصت فً اىدُىىىخُب 

B422 

B423 

 خيُخ وثُىىىخُب خزَئُه

 تْىع وتطىر اىْجبد

2 

2 

2 

2 
8 

15 

15 

 

 ػَي30ٍ
 

 ػَي30ٍ

005 
105 

300 

CO428 000 80 -- 20 2  2 ػيىً ٍتنبٍيخ 
 225    5 1 4 ترثىي وثقبفً 

Tra311 000 يـو كامؿ تدريب ميدانى 

 0200    27   اىَدَىع اىنيٍ 

 
 

 

 

 



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 75  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 

 

 

 

 

 

 ثبُّبً:  شؼجخ اىتؼيٌُ األصبصٍ
  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 76  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 تعليم أساسى –شعبة : اللغة العربية 

  0850اىفـرقــخ األوىً 

 الفصؿ الدراس، األوؿ

 اسم المادة رقـ المقرر

 ( اىؼبًدرخبد اىَبدح ) آخر  عدد الساعات

أػَبه  مم ت/ع ف

 فظيُخ
 ٍح تسرَري شفىي/ع

Ed121 000 80 -    20 2 - 2 المعمـ ومينة التعميـ 
Eng121 050 020 -    30 4 2 2 نجميزية اش مغة ال 
R111  200 060 -    40 4 - 4 الديف و الحياة 
H424 
Geog412 

تاريخ مصر المعاصر 
 050 020 -    30 4 2 2 وجغرافيتيا

     رياضيات آل 

   - 

 
80 
80 

200 0111MSA أساسيات  * بحتة
 - 2 الرياضيات 

4 
20 

0122MSA  20 - 2 جبر* تطبيقية 
    ميارات لغوية آل 

 4 2 2 * استماع A112 050 005 شفوي30 15

A112 قراءة *    
 950    22   المجموع الكم، 

 الفصؿ الدراس، الثان،

 المقرررقـ 
اسم  -

 المادة

 ( درخبد اىَبدح ) آخر اىؼبً عدد الساعات

أػَبه  مم ت ف

 فظيُخ
 ٍح تسرَري شفىي/ع

Ed111 
 أطىه اىترثُخ

2 - 2 20  80 000 
Psy121  000 80  20 2 - 2 عمـ نفس النمو 
A 121 نحو و صرؼ 

 خطوط عربية و إمالء
2 
2 

2 

2 
8 30 

30 
 020 

300 
A122  020 

A123 
ميارات لغوية )تحرير 

 وتعبير(
 050 005 شفوي30 05 4 2 2

آل       عمـو
00 
00 

 
 عممى25
 عممى25

 
90 
90 

250 
0122Ph.c 0 2 * طبيعة وكيمياء 

0 
 
6 

0125B  ،2 * بيولوج  
 900    22   المجموع الكم، 



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 77  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

    0700 اىفـرقــخ اىثبُّخ

 الفصؿ الدراس، األوؿ

 المادةاسم  رقـ المقرر

 ( درخبد اىَبدح ) آخر اىؼبً عدد الساعات

أػَبه  مم ت/ع ف

 فظيُخ
 ٍح تسرَري شفىي/ع

Ed211  000 70  20 2 - 2 اشدارة المدرسية والصفية 
K215 

 
K225 

 الميارات الموسيقية
 

 الميارات  الحركية

 

0 
 
0 

 

3 
 
3 

 
8 

 

05 
 
05 

 تطبيق،25
 تطبيق،25

85 
85 

250 

A211  050 020  30 4 2 2 أدب األطفاؿ 
A212 050 020  30 4 2 2 نحو و صرؼ 
Curr211 ( 0تدريس مصغر) - 50  20 30 2 2 

 000 80  20 2 - 2 مقرر تربوي اختياري  
 800    20   المجموع الكم، 

 الفصؿ الدراس، الثان،

 رقـ المقرر
اسم  -

 المادة

 ( درخبد اىَبدح ) آخر اىؼبً عدد الساعات

أػَبه  مم ت/ع ف

 فظيُخ
 ٍح تسرَري شفىي/ع

Curr212 ( 0عموـ بيئية ) 000 80  20 2 - 2 
Psy211 025 90 عمم،25 00 3 0 2 التعمـ   ةسيكولوجي 
Curr222 ( 0تكنولوجيا التعميـ) 050 005 عمم،30 05 4 2 2 
Art211  025 85 عمم،25 05 4 3 1 ميارات يدوية وفنية 
D211  000 80 - 20 2 - 2 دراما ومسرح الطفؿ 
A 221  050 020 - 30 4 2 2 البالغة والنقد 
R221 000 80 - 20 2 - 2 الديف وقضايا المعاصرة 

Curr221 ( 2تدريس مصغر) - 50 - 20 30 2 2 

 900    23   المجموع الكم، 

 
  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 78  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 0875 اىفـرقــخ اىثبىثخ 

 الفصؿ الدراس، األوؿ

 اسم المادة رقـ المقرر

 ( درخبد اىَبدح ) آخر اىؼبً عدد الساعات

أػَبه  مم ت/ع ف

 فظيُخ
 ٍح تسرَري شفىي/ع

Curr311 ( 0طرؽ تدريس) 025 85 25    05 3 0 2 
Curr312 

تكنولوجيا التعميـ ) فى التخصص( 
(2) 

0 2 
5 

10 

25 

   20 70 

- 
050 

Curr313 25    2 - (حاسب آل، ) فى التخصص 

A311  الحديث الشريؼ 
 

 قرآنية ) تالوة وتفسير (نصوص 

2 
 
2 

2 
 
2 

8 
30 
 
05 

    - 020 
300 

A312 30005 شفوي 
A313  نحو 

 
 بالغة عربية 

2 
 
2 

2 
 
2 

8 
30 -     020 

300  
A314 

 

30 - 020 

Tra311 ،يوـ كامؿ  تدريب ميدان 

 875    24   المجموع الكم، 

 الفصؿ الدراس، الثان،

 المادةاسم  - رقـ المقرر
 ( درخبد اىَبدح ) آخر اىؼبً عدد الساعات

أػَبه  مم ت/ع ف

 فظيُخ
 ٍح تسرَري شفىي/ع

Ed321  000 80 - 20 2 - 2 الفكر التربوي تطور 
Psy421 ٍاىفروق اىفردَخ واىقُبس اىْفض 

2 0 3 25 - 000 025 
 000 80 - 20 2 - 2 مقرر ثقاف، اختياري  

Ed322 000 80 - 20 2 - 2 وأىدافو تعميـ الكبار  فمسفتو 
A321  075 040 - 35 4 0 3 عبادات ومعامالت إسالمية 
A326 ،050 020 - 30 4 2 2 ) شعر ( مدخؿ إلى األدب العرب 
A324 050 020 - 30 4 2 2 اتجاىات النقد األدب، الحديث 
Tra311 ،000 يوـ كامؿ  تدريب ميدان 

 0000    20   المجموع الكم، 

 
  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 79  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 1925 اىفـرقــخ اىراثؼخ 

 الفصؿ الدراس، األوؿ

 اسم المادة رقـ المقرر

 ( درخبد اىَبدح ) آخر اىؼبً عدد الساعات

أػَبه  مم ت/ع ف

 فظيُخ
 ٍح تسرَري شفىي/ع

Curr411 ( 2طرؽ تدريس) 025 85 25 05 3 0 2 
Psy411 رشاد نفسى  000 80 - 20 2 - 2 صحة نفسية وا 
Curr412 000 80 - 20 2 - 2 المناىم 
A411       مدخؿ إلى األدب العرب، الحديث

 ) نثر (
2 2 4 30 - 

020 050 

A412  050 020 - 30 4 2 2 األدب العرب، الحديث 
A413  000 70 شفوي20 00 2 - 2 األصوات العربية 
A414  050 005 تطبيق،30 05 4 2 2 تحميؿ النصوص األدبية 

Tra311 ،كامؿيوـ  تدريب ميدان 

 875    20   المجموع الكم، 

 الفصؿ الدراس، الثان،

 اسم المادة - رقـ المقرر
 ( درخبد اىَبدح ) آخر اىؼبً عدد الساعات

أػَبه  مم ت/ع ف

 فظيُخ
 ٍح تسرَري شفىي/ع

Psy321  2 خاصة ذو االحتياجات السيكولوجية - 
4 

20 
 80 

200 
Curr321  80  20 - 2  خاصةذو االحتياجات الطرؽ تدريس 
compEd421  000 80  20 2 - 2 واالتجاىات المعاصرة فى مصر نظاـ التعميـ 
A421 050 020  31 4 2 2 الصرؼ 
A422  025 85 تطبيق،25  05 3 0 2 المعاجـ العربية 
A423  025 000  25 3 0 2 السيرة النبوية 
A424 050 005 تطبيق،30 05 4 2 2 الحاسوب وتعميـ المغة العربية 

Curr411 000 80  20 2 - 2 عموـ متكاممة 

Tra311 ،000 يوـ كامؿ  تدريب ميدان 

   المجموع الكم، 
22  

  0050 

 
 

 



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 80  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 تعليم أساسى  –شعبة : اللغة اإلجنليزية 

 

 2025اىفـرقــخ األوىً 

 الفصؿ الدراس، األوؿ

 اسم المادة رقـ المقرر
 ( اىؼبًدرخبد اىَبدح ) آخر  عدد الساعات

أػَبه  مم ت/ع ف

 فظيُخ
 ٍح تسرَري /عشفىي

Ed111 000 80  20 2 - 2 المعمـ ومينة التعميـ 
A111 ،075 040  35 5 3 2 لغة عربية وخط عرب 
R111 200 060  40 4 - 4 الديف و الحياة 
H424 

Geog412 
 050 020  30 4 2 2 تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتيا

E113  000 80 - 20 2 - 2 الدرامامدخؿ إلى 
E115 ( 0ترجمة إلى العربية) 75 60  05 2 0 1 

E111 
E112 

 (0صوتيات )
 (0استماع )

 
0 

 
0 
2 

4 

 

10 

 

20 

 50 شفوي05
025 

 - شفوي30

E121 

E122 

 (0محادثة )
 (0قراءة )

0 
0 

0 
0 

4 
10 

10 

 50 شفوي05
050 

 50 شفوي05

 0075    27   المجموع الكم، 

 الفصؿ الدراس، الثان،

 اسم المادة - رقـ المقرر
 ( درخبد اىَبدح ) آخر اىؼبً عدد الساعات

أػَبه  مم ت/ع ف

 فظيُخ
 ٍح تسرَري /عشفىي

Ed121 000 80  20 2 - 2 أصوؿ التربية 
Psy121 000 80  20 2 - 2 عمـ نفس النمو 

K115 
K125 

 الميارات الموسيقية
 الميارات الحركية

0 
0 

3 
3 

8 
15 

15 

 تطبيق،25
تطبيق،25  

85 
85 

 

250 

E123 
E124 

 مدخؿ إلى النقد
 مدخؿ إلى الشعر

1 
1 

0 
1 4 05 

05 
 

60 
60 050 

E114 000 80  20 2  2 مدخؿ عمى القصة 
E125 
E126 

 (0قواعد )
 (0كتابة )

1 
0 

0 
0 

4 05 
05 

 
60 
60 

 

050 

0111MSA 
0125P.C.B 

 * اساسيات الرياضيات
 * عمـو

2 

2 
- 
- 

4 20 
00 

 

 عممى20

80 
70 

 

200 

 5323    28   المجموع الكم، 



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 81  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 2050اىفـرقــخ اىثبُّخ 

 اىفظو اىذراصٍ األوه

 اسم المادة رقـ المقرر
 ( درخبد اىَبدح ) آخر اىؼبً عدد الساعات

أػَبه  مم ت/ع ف

 فظيُخ
 ٍح تسرَري /عشفىي

Curr211 ( 0تدريس مصغر) - 50 - 20     30 2 2 
Ed211 000 80  20 2 - 2 اشدارة المدرسية والصفية 
Cur222 ( 0تكنولوجيا التعميـ) 050 005 عمم،30 05 4 2 2 
Ed421 ( 0عمـو بيئية) 000 80  20 2 - 2 
E211 
E212 

 (2معمؿ لغوي )صوتيات( )
 0 (2استماع )

0 
0 
0 4 00 

00 

 
 
 عمم،05
 عمم،05

50 
50 050 

 
E213 ( 2متبثخ) 050 020  30 4 2 2 

 
E214 000 80  20 2 - 2 تبرَخ اىيغخ اإلّديُزَخ وآداثهب 
E215 
E216 

 دراما
 قصة

2 
2 

- 
- 4 

20 

20 

 80 
80 

533 

 000 80  20 2  2 مقرر تربوي اختياري 
 5533    26   المجموع الكم، 

 الفصؿ الدراس، الثان،

 اسم المادة - رقـ المقرر
 ( اىؼبًدرخبد اىَبدح ) آخر  عدد الساعات

أػَبه  مم ت/ع ف

 فظيُخ
 ٍح تسرَري /عشفىي

Curr221 ( 2تدريس مصغر ) - 50 - 20 30 2 2 
Psy211  025 85 عمم،25 05 3 0 2 سيكولوجية التعمـ 

Art211  025 85 عمم،25 05 4 3 1 ميارات يدوية وفنية 

E221 
E222 

 شعر 
 نقد

 
1 

1 

 
0 
0 

 
4 05 

05 
 60 

60 
050 

E223 75 60  05 2 0 1 (2اشنجميزية ) ترجمة إلى 

E224 ( 2قواعد) 75 60  05 2 0 1 

E225 
 

E226 

 (2محادثة )
 (2قراءة )

1 
1 

0 
0 4 00 

00 
 شفوي52

 شفى15ٌ
50 
50 

050 

R221 000 80  20 2  2 الديف وقضايا العصر 

Drama211 000 80  20 2  2 دراما ومسرح الطفؿ 

 950    25   المجموع الكم، 

 



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 82  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 2025اىفـرقــخ اىثبىثخ 

 الفصؿ الدراس، األوؿ

 اسم المادة رقـ المقرر
 ( درخبد اىَبدح ) آخر اىؼبً عدد الساعات

أػَبه  مم ت/ع ف

 فظيُخ
 ٍح تسرَري /عشفىي

Curr311 ( 0طرؽ تدريس ) 025 85 شفوي25  05 3 0 2 
 

Curr312 ( )2 0 (2تكنولوجيا التعميـ )فى التخصص 
5 

00 
25 

 70 عمم،20  
050  

Curr313 
 - عمم،25   2 - حاسب آل، ) فى التخصص ( 

 
E311 
E312 

 (3معمؿ لغوي )
 (3قراءة )

0 
0 

0 
0 4 00 

05 
05 50 

60 
050 

 
E313 
E314 

 دراما
 قصة

2 
2 

- 
- 4 20 

20  
80 
80 

200 

 
E315 
E316 

 (3محادثة )
 المغة و المجتم 

0 
2 

0 
- 

 
4 

00 
20 

 50 شفوي05
80 

075 

  يـو كامؿ  تدريب ميدان،  

 008    20   المجموع الكم، 

 الفصؿ الدراس، الثان،

 اسم المادة - رقـ المقرر
 ( درخبد اىَبدح ) آخر اىؼبً عدد الساعات

أػَبه  مم ت/ع ف

 فظيُخ
 ٍح تسرَري /عشفىي

Ed321  000 80  20 2 - 2 تطور الفكر التربوي 
Psy421  025 000  25 3 0 2 النفس،الفروؽ الفردية والقياس 
Ed322  000 80  20 2 - 2 تعميـ الكبار فمسفتو وأىدافو 
E321 75 60  05 2 0 0 نقد 
E323 75 60  05 2 0 0 شعر 

 
E322 
E326 

 مدخؿ إلى المغويات العامة
 (0لغويات تطبيقية )

2 
2 

- 
- 4 20 

20 
 80 

80 
200 

E325 
E324 

 (3ترجمة )
 (3كتابة )

2 
2 

0 
0 

 
6 

25 
25 

 000 
000 

250 

E317  ،000 80  20 2 - 2 مورفولوج 

 000 80  20 2 - 2 مقرر ثقاف، اختياري 

 000 يـو كامؿ  تدريب ميدان، 

 5552    25   المجموع الكم، 

 

  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 83  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 

 2075اىفـرقــخ اىراثؼخ 

 الفصؿ الدراس، األوؿ

 اسم المادة رقـ المقرر
 ( اىؼبًدرخبد اىَبدح ) آخر  عدد الساعات

أػَبه  مم ت/ع ف

 فظيُخ
 ٍح تسرَري /عشفىي

Curr411 ( 2طرؽ تدريس) 025 85 25 05 3 0 2 
Psy411 ،رشاد نفس  000 80  20 2 - 2 صحة نفسية وا 
Curr412 000 80  20 2 - 2 المناىم 

E411 
E412 

 (4معمؿ لغوي )
 (4قراءة )

0 
0 

0 
0 4 00 

00 
05 
05 

50 
50 

050 

E413 
E414 

 
 دراما
 قصة

2 
2 

- 
- 4 21 

20 
 

80 
80 

533 

E415 
E416 

 (4محادثة )
 (2تطبيقات لغوية)

0 
2 

0 
- 4 05 

00 
 
20 

60 
70 

572 

Curr411 000 80  20 2  2 عمـو متكاممة 
E417 ،000 80  20 2  2 مدخؿ إلى األدب األمريك 

Tra311 ،يـو كامؿ تدريب ميدان  

 5323    23   المجموع الكم، 

 الدراس، الثان،الفصؿ 

 اسم المادة - رقـ المقرر
 ( درخبد اىَبدح ) آخر اىؼبً عدد الساعات

أػَبه  مم ت/ع ف

 فظيُخ
 ٍح تسرَري /عشفىي

 
Psy321 
Curr321 

 ذو االحتياجات الخاصةسيكولوجية 
 ذو االحتياجات الخاصةطرؽ تدريس 

2 
2 

- 
- 4 

20 

20 
 

80 
80 

200 

E425 
E424 

 (4ترجمة )
 (4كتابة )

0 
0 

2 
2 6 20 

20  
80 
80 200 

E422 
E423 

 أسموبيات
 تحميؿ األخطاء

0 
0 

2 
2 

 

6 
20 
00 

 
 

20 
80 
70 

200 

E 426 000 80  20 3 2 0 تطبيقات لغوية 
E421 025 000  25 3 0 2 شعر 

CompED411 
واالتجاىات فى مصر نظاـ التعميـ 

 000 80  20 2 -- 2 المعاصرة

Tra311 ،000 يـو كامؿ تدريب ميدان 

 0025    24   المجموع الكم، 

 



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 84  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 تعليم أساسى –شعبة : الدراسات االجتماعية 
 2000 اىفـرقــخ األوىـــً

 الفصؿ الدراس، األوؿ

 اسم المادة رقـ المقرر
 ( درخبد اىَبدح ) آخر اىؼبً عدد الساعات

أػَبه  مم ت/ع ف

 فظيُخ

 ٍح تسرَري شفىي/ع

Ed111  000 80  20 2 - 2 المعمـ ومينة التعميـ 
A111  000 80  20 2 - 2 لغة عربية 
Eng121  050 020     30 4 2 2 لغة إنجميزية 
R111 200 060  40 4 - 4 الديف والحياة 
Phil325  000 80  20 2 - 2 فمسفة الحضارة 
H111 025 000  25 3 0 2 معالـ التاريخ المصرى القديـ 
        رياضيات 

0111MSA  *6 0 2 اساسيات الرياضيات بحتة 
25  000 250 

0112MSA 000  25 0 2  جبر * تطبيقية 
 0025    23   المجموع الكم، 

 الفصؿ الدراس، الثان،

 اسم المادة - رقـ المقرر
 ( درخبد اىَبدح ) آخر اىؼبً عدد الساعات

أػَبه  مم ت ف

 فظيُخ

 ٍح تسرَري شفىي/ع

Ed121  000 80  20 2 - 2 أطىه اىترثُخ 
Soc121 000 80  20 2 - 2 عمـ االجتماع 
Psy121 000 80  20 2 - 2 عمـ نفس النمو 
K125 
K115 

 الميارات الحركية 
الموسيقية الميارات  

1 
1 

3 
3 

8 05 
05 

 تطبيق،25

 تطبيق،25

85 
85 

250 

Geog413  ٍ025 000  25 3 0 2 خغرافُخ اىىطِ اىؼرث 
H414  000 80  20 2 - 2 تاريخ أوربا الحديث والمعاصر 

   عموـ 
 
4 

 
 

20 
 

20 

  
 

0122Ph.c 80  - 2 *طبيعة وكيمياء 
200  

0125B 
 80  - 2 *بيولوج،

 975    23   المجموع الكم، 



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 85  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 0700اىفـرقــخ اىثبُّخ 

 الفصؿ الدراس، األوؿ

 اسم المادة رقـ المقرر

 ( اىَبدح ) آخر اىؼبًدرخبد  عدد الساعات

أػَبه  ٍح د/ع ف

 فظيُخ

 ٍح تسرَري شفىي/ع

Ed211 000 80  20 2 - 2 اشدارة المدرسية والصفية 
تربوي اختياري مقرر   2 - 2 20  80 000 
Curr211 ( 0عموـ بيئية)  2 - 2 20  80 000 
A211  000 80  20 2 - 2 أدب األطفاؿ 
H122  025 000  25 3 0 2 الدولة العربية اشسالمية 
Geog223  025 000  25 3 0 2 جغرافيا السكاف 

Curr211 ( 0تدريس مصغر)  - 2 2 30 20 - 50 

Art211  ة وفنيةيميارات يدو  025 85 تطبيق،25 05 4 3 0 
 825    20   المجموع الكم، 

 الفصؿ الدراس، الثان،

 اسم المادة - رقـ المقرر
 ( درخبد اىَبدح ) آخر اىؼبً الساعات عدد

أػَبه  مم ت ف

 فظيُخ

 ٍح تسرَري شفىي/ع

Psy211  025 85 عمم،25 05 3 0 2 سيكولوجية التعمـ 
Curr222 ( 0تكنولوجيا التعميـ)  050 005 تطبيق،30 05 4 2 2 
D211  000 80  20 2 - 2 دراما ومسرح الطفؿ 
Geog213  اشقميميةجغرافيا أوراسيا  2 0 3 25  000 025 
H221  025 000  25 3 0 2 تاريخ مصر اليونانية والرومانية 
R221 200 060 - 40 4 - 4 الديف و القضايا المعاصرة 

Curr221 ( 2تدريس مصغر)  - 2 2 30 20 - 50 
 875    20   المجموع الكم، 

 
  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 86  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 

 0700 اىفـرقــخ اىثبىثخ 

 الفصؿ الدراس، األوؿ

 اسم المادة رقـ المقرر

 ( درخبد اىَبدح ) آخر اىؼبً عدد الساعات

أػَبه  مم ت ف

 فظيُخ

 ٍح تسرَري شفىي/ع

Curr311 ( 0طرؽ تدريس)  2 0 3 05 25 85 025 

Curr312 ( )(2تكنولوجيا التعميـ )فى التخصص  
0 2 

 

5 

10 
 
تطبيق،20  70 

050 
Curr313 ) 25  25  2 - حاسب آل، ) فى التخصص   
Geog21
 050 020  30 4 2 2 مساحة وخرائط 4
Geog31
 050 020  30 4 2 2 جغرافية العالـ الجديد  3
H312 050 020  30 4 2 2 تاريخ مصر اشسالمية 
Tra311 ،يـو كامؿ تدريب ميدان 

 725    20   الكم،المجموع  

 الفصؿ الدراس، الثان،

 اسـ المادة رقـ المقرر
 ( اىَبدح ) آخر اىؼبً درخبد عدد الساعات

أػَبه  مم ت ف

 فظيُخ

 ٍح تسرَري شفىي/ع

Ed321  000 80  20 2 - 2 الفكر التربوي تطور 
Ed322  000 80  20 2 - 2 وأىدافوتعميـ الكبار  فمسفتو 
Psy421 ،025 000 عمم،05 00 3 0 2 الفروؽ الفردية والقياس النفس 
H411  050 020  30 4 2 2 تاريخ العرب الحديث والمعاصر 
H322 050 020  30 4 2 2 تاريخ المغرب واألندلس 
Geog11
1 

 050 020  30 4 2 2 جغرافيا طبيعية 
 000 80  20 2 - 2 مقرر ثقاف، اختياري  

Tra311 ،000 يوـ كامؿ تدريب ميدان 

 975    20   المجموع الكم، 

 



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 87  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

  0775 اىفـرقــخ اىراثؼخ

 الفصؿ الدراس، األوؿ

 اسم المادة رقـ المقرر

 ( درخبد اىَبدح ) آخر اىؼبً عدد الساعات

أػَبه  مم ت ف

 فظيُخ

 ٍح تسرَري شفىي/ع

Curr411 ( 2طرؽ تدريس) 025 85 25 05 3 0 2 
Psy411 ،رشاد نفس  000 80  20 2 - 2 صحة نفسية وا 
Curr412 000 80  20 2 - 2 المناىم 
Geog121  2 2 جغرافيا اقتصادية 

8 
30  020 

300 
Geog113  020  30 2 2 جغرافيا بشرية 
Geog122  200 060  40 5 2 3 جغرافيا إفريقيا وحوض النيؿ 
Tra311 ،يوـ كامؿ تدريب ميدان  

 825    20   المجموع الكم، 

 الفصؿ الدراس، الثان،

 اسم المادة - رقـ المقرر
 ( درخبد اىَبدح ) آخر اىؼبً عدد الساعات

أػَبه  مم ت ف

 فظيُخ

 ٍح تسرَري شفىي/ع

Geog412  050 020  30 4 2 2 جغرافيا مصر 
Psy321 

 
Curr321 

  ذوى االحتياجات الخاصة ةسيكولوجي
 

 الخاصةاالحتياجات ذوى طرؽ تدريس 
2 
2 

- 
- 4 20 

20  
80 
80 200 

H415  050 020  30 4 2 2 تاريخ مصر الحديث والمعاصر 
Geog213 050 020  30 4 2 2 السياسيةجغرافية ال 
CompEd42

 000 80  20 2 - 2 واالتجاىات المعاصرةفى مصر ميـ عنظاـ الت 1
Curr411 000 80  20 2  2 عموـ متكاممة 

Tra311 ،000 يوـ كامؿ تدريب ميدان 

 950    20   المجموع الكم، 

 
 
 

 

 



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 88  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 

 تعليم أساسى  –شعبة علوم 

  2300اىفـرقــخ األوىً 

 اىذراصٍ األوهاىفظو 

 اسم المادة رقـ المقرر
 ( درخبد اىَبدح ) آخر اىؼبً عدد الساعات

 شفىي/ع أػَبه فظيُخ مم ت/ع ف
تسرَر

 ي
 ٍح

Ed111 000 80  20 2 - 2 المعمـ ومينة التعميـ 
A111 
 

R111 

 * لغة عربية وخط 
 * الديف و الحياة

2 
2 

3 
2 9 35 

40 
 

040 
060 375 

Eng121  050 020  30 4 2 2 إنجميزيةلغة 
H424 

Geog412 

 تاريخ مصر المعاصر
 مصر جغرافية

2 
2 - 4 20 

20 
 

80 
80 200 

Curr211 ( 0عموـ بيئية ) 000 80  20 2 - 2 
 

0111MSA 

0112MSA 

 رياضياتآل
 * أساسيات الرياضيات

 * جبر

 
2 
2 

 
- 
0 

5 
 
20 
25 

 
 
80 
000 

 
225 

 1150    26   المجموع الكمي 

 الفصؿ الدراس، الثان،

 رقـ المقرر
اسم  -

 المادة

 ( درخبد اىَبدح ) آخر اىؼبً عدد الساعات

 شفىي/ع أػَبه فظيُخ مم ت ف
تسرَر

 ي
 ٍح

Ed121  000 80 - 20 2 - 2 التربية أصوؿ 
        فيزياء عامةآل  

250 111 Ph 0 2 خواص مادة -أ 
6 

05 
05 

 85 عمم،25

112 Ph 85 عمم،25 0 2 ومغناطيسيةكيربية  -ب 
Psy121 000 80  20 2 - 2 عمـ نفس النمو 
A211 000 80  20 2 - 2 أدب أطفاؿ 

 

 

0122 MSA 
0125 MSA 

 رياضياتآل
ىندسة تحميمية ف،  -أ

 المستوى
 حسباف -ب

 
0 
3 

 
0 
- 

 
5 

 
05 
30 

 

 

 

60 
020 

 
225 

111 Ch ( 0كيمياء عامة) 050 005 عمم،30 05 4 2 2 
123 G 75 60  05 2 0 0 جيولوجيا عامة 

 
111 B 

 عموـ بيولوجية وجيولوجية
 بيولوجيا عامة

 
2 

 
2 

 
4 

 
05 

 

 عمم،30
 

005 
 

050 
 0050    27   المجموع الكم، 

 

  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 89  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 2250اىفـرقــخ اىثبُّخ  

 اىفظو اىذراصٍ األوه

 اسم المادة رقـ المقرر
 ( درخبد اىَبدح ) آخر اىؼبً عدد الساعات

أػَبه  مم ت/ع ف

 فظيُخ
 ٍح تسرَري شفىي/ع

Ed211 000 80  20 2 - 2 اشدارة المدرسية والصفية 

Curr212 ( 2عموـ بيئية) 000 80  20 2 - 2 
102 Ch 050 005 عمم،30 05 4 2 2 كيمياء عضوية 

K115 

K125 

 *ميارات موسيقية

 * ميارات حركية

0 

0 

2 

2 
6 

00 

00 
 تطبيق،20

 تطبيق،20
70 

70 200 

122B عموـ بيولوجية و جيولوجية 
مورفولوجيا وتشريح نبات + نبات 

 تقسيم،
 200 040 عمم،40 20 5 2 (0+2)

211G عمم،40 20 5 2 3 مواد األرض + جيولوجيا اقتصادية  

040 200 

Curr211 ( 0تدريس مصغر) - 50 - 20 30 2 2 
 000 80  20 2 - 2 مقرر تربوي اختياري 
 0000    28   المجموع الكم، 

 الفصؿ الدراس، الثان،

 اسم المادة - رقـ المقرر
 ( درخبد اىَبدح ) آخر اىؼبً عدد الساعات

أػَبه  مم ت/ع ف

 فظيُخ
 ٍح تسرَري شفىي/ع

Psy211 025 000 عمم،05 00 3 0 2 سيكولوجية التعمـ 
Curr222 ( 0تكنولوجيا التعميـ) 050 005 تطبيق،30 05 4 2 2 
122MSA  000 80  20 2 - 2 تحميمية ف، الفراغىندسة 

D211 000 80  20 2 - 2 دراما ومسرح الطفؿ 
Z211 

Z221 

 عموـ بيولوجية وجيولوجية
 05 4 2 2 الفقاريات + حبميات

 
 عمم،30

 
005 

050 

Art211 025 85 تطبيق،25 05 4 3 0 ميارات يدوية وفنية 
        فيزياءآل  

121 Ph 0 2 حرارة 
6 05 

05 
 85 عمم،25

250 
122 Ph 85 عمم،25 0 2 بصريات 

Curr221 ( 2تدريس مصغر) - 50  20 30 2 2 
R 221 000 80  20 2 - 2 الدين وقضايا الوعاصرة 

 0050    29   الوجووع الكلي 
 



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 90  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

  2075اىفـرقــخ اىثبىثخ 

 اىفظو اىذراصٍ األوه

 اسم المادة رقـ المقرر
 ( ) آخر اىؼبًدرخبد اىَبدح  عدد الساعات

أػَبه  مم ت/ع ف

 فظيُخ
 شفىي/ع

تسرَر

 ي
 ٍح

Curr311 ( 0طرؽ تدريس) 025 85 25 05 3 0 2 
Curr312 () 2 0 (2تكنولوجيا التعميـ ) فى التخصص 

5 00 
25 

 عمم،20
 عمم،25

 
70 050 

Curr313 ) 2  حاسب آل، ) فى التخصص 
221 Ch 200 040 عمم،40 20 5 2 3 كيمياء غير عضوية 
222 Ph 025 85 عمم،25  05 3 0 2 فيزياء حيوية 
231Ch  200 040 عمم،40  20 5 2 3  ئيةفيزياكيمياء 

     عموـ بيولوجية وجيولوجية 
 عمم،30

  

212 G 2 2 خمية وبيولوجية جزيئية + أجنة 
6 05 

20 
005 

250 
 80 - 2 الفضاء والمجموعة الشمسية 

Tra311 ،يـو كامؿ تدريب ميدان 

 0050    27   المجموع الكم، 
 الفصؿ الدراس، الثان،

 اسم المادة - رقـ المقرر
 ( درخبد اىَبدح ) آخر اىؼبً عدد الساعات

 مم ت/ع ف
أػَبه 

 فظيُخ
 شفىي/ع

تسرَر

 ي
 ٍح

Ed321  000 80  20 2 - 2 الفكر التربوي تطور 

Ed322 000 80  20 2 - 2 تعميـ الكبار فمسفتو وأىدافو 

       عموـ بيولوجية وجيولوجية 

112 Z 2 2 بيولوجيا جسـ اشنساف 
8 

05 
 
05 

 005 عمم،30
300 

122 B 005 عمم،30 2 2 فسيولوجيا نبات + وراثة 
       فيزياء 

414 Ph 2 2 دوائر إلكترونية 
8 

05 

05 
 005 عمم،30

300 
421 Ph 005 عمم،30 2 2 فيزياء إشعاعية 

Psy421 ،025 000  25 3 0 2 الفروؽ الفردية والقياس النفس 

 000 80  20 2 - 2 مقرر ثقاف، اختياري 
Tra311 ،000 َىً مبٍو تدريب ميدان 

 0025    25   المجموع الكم، 
 

  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 91  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 

 2050اىفـرقــخ اىراثؼخ  

 اىفظو اىذراصٍ األوه

 اسم المادة رقـ المقرر
 ( اىؼبًدرخبد اىَبدح ) آخر  عدد الساعات

أػَبه  مم ت/ع ف

 فظيُخ
 ٍح تسرَري شفىي/ع

Curr411 ( 2طرؽ تدريس) 025 85 25 05 3 0 2 
Psy411 ،رشاد نفس  000 80  20 2  2 صحة نفسية وا 
Curr412  000 80  20 2  2 المناىم 

 
B213 

        عموـ بيولوجية وجيولوجية
 050 005 عمم،30 05 4 2 (0+0) أساسيات الميكروبيولوجى+تقنية حيوية

224 Ch ( 2كيمياء عامة) 200 040 عمم،40 20 5 2 3 
        فيزياءآل 

212 Ph 2 2 اىتزازات وموجات 
7 

05 

05 
 005 عمم،30

275 
216 Ph 85 عمم،25 0 2 فيزياء حديثة 
Tra311 ،َىً مبٍو تدريب ميدان 

 950    23    الوجووع الكلي 

 الفصؿ الدراس، الثان،

 اسم المادة - رقـ المقرر
 ( درخبد اىَبدح ) آخر اىؼبً عدد الساعات

أػَبه  مم ت/ع ف

 فظيُخ
 ٍح تسرَري شفىي/ع

Psy321 2 سيكولوجية ذو االحتياجات الخاصة - 
4 20 

20 
 80 

200 
Curr321 80  - 2 االحتياجات الخاصة ذو طرؽ تدريس 

Ed421 
واالتجاىات فى مصر نظاـ التعميـ 
 المعاصرة 

2 - 2 20  80 000 

        عموـ بيولوجية وجيولوجية 

403 B 2 2 حشرات وطفيميات وبيئة 
8 

 005 عمم،30 05
300 

322 G 005 عمم،30 05 2 2 جيولوجيا بيئية+ جيولوجيا مصر 

231 Ch 200 040 عمم،40 20 5 2 3 كيمياء عضوية 
213 Ph رصاد جوية  000 80  20 2 - 2 فيزياء فمكية وا 
Curr411 000 80  20 2  2 عموـ متكاممة 
Tra311 ،000 َىً مبٍو تدريب ميدان 

 0000    23   اىَدَىع اىنيٍ 
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 تعليم أساسي -شعبة الرياضيات

 1975الفرقة األولي 

 الفصل الدراسي األول
 المادة )آخر العام( درجات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر

أعمال  مج ت/ع ن
 فصلية

 مج تحريري شفوي/ع

Ed111 ١۰۰ ٨1 - 51 ۲ - ۲ المعلم ومهنة التعليم 

A111 

 
R111 

 عربيةاللغة ال
 تربية دينية )الدنيا والحياة(

۲ 
 
۲ 

  
٤ 

51 
 
51 

- 
 
- 

٨1 
 
٨1 

 
511 

Eng121 ١٥1 ١1٥ - ٤٥ ٤ ۲ ۲ نجليزيةاإللغة ال 
H424 

 
Geog412 

 تاريخ مصر المعاصر
 جغرافية مصر 

۲ 
 
۲ 

- 
 
- 

 
٤ 

51 
 
51 

- 
 
- 

٨1 
 
٨1 

 
۲۰۰ 

M0111 
 

M0112 

 أساسيات الرياضيات
 جبر

۲ 
 
۲ 

١ 
 
١ 

 
٦ 

5٥ 
 
5٥ 

 ١11 
 
١11 

 
۲٥۰ 

M0110 ١۰۰ ٧1 تطبيقي51 ١1 ٣ ۲ ١ مقدمة في الحاسب اآللي 
 ١111  5٣ المجموع الكلي

 الفصل الدراسي الثاني

 المادة )آخر العام( درجات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر
أعمال  مج ت/ع ن

 فصلية
 مج تحريري شفوي/ع

Ed121  ١۰۰ ٨1 - 51 ۲ - ۲ التربية أصول 
Psy121 ١۰۰ ٨1 - 51 ۲ - ۲ علم نفس النمو 
M0123 ١٥۰ ١51 - ٣1 ٤ ۲ ۲ حساب التفاضل والتكامل 
K122 ١۰۰ ٨1 - 51 ۲ - ۲ ادب أطفال 
M0122  ١۲٥ ١11  5٥ ٣ ١ ۲ المستويالهندسة التحليلية في 

K125 
K115 

 المهارات الحركية
 المهارات الموسيقية

١ 
١ 

٣ 
٣ 

 
۸ 

١٥ 
١٥ 

 يتطبيق5٥
 تطبيقي5٥

٨٥ 
٨٥ 

 
۲٥۰ 

Ch111 ( ١كيمياء عامة) ١٥۰ ١1٥ عملي٣1 ١٥ ٤ ۲ ۲ 
  ۲٥ المجموع الكلي

572 
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 5١11الفرقة الثانية 
 الفصل الدراسي األول

 المادة )آخر العام( درجات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر
 مج تحريري شفوي/ع أعمال فصلية مج ت/ع ن

ED211 ١۰۰ ٨1 - 51 ۲ - ۲ اإلدارة المدرسية والصفية 
 ١۰۰ ٨1 - 51 ۲ - ۲ مقرر تربوي اختياري 

Curr212 ١۰۰ ٨1 - 51 ۲ - ۲ علوم بيئية 
R221 ١۰۰ ٨1 - 51 ۲ - ۲ الدين وقضايا العصر 

M0214 ( ۱رياضيات تطبيقية ) ١٥۰ ١51  ٣1 ٤ ۲ ۲ 
M0212 ١٥۰ ١51  ٣1 ٤ ۲ ۲ جبر خطي 
M0213 ( ۲حساب التفاضل والتكامل) ١٥۰ ١51  ٣1 ٤ ۲ ۲ 
Curr211 ٥۰ - ۲۰ ٣1 ۲ ۲ - (١) تدريس مصغر 
122Ph ١5٥ ٨٥ عملي5٥ ١٥ ٣ ١ 5 بصريات 
121Ph ١5٥ ٨٥ عملي5٥ ١٥ ٣ ١ 5 حرارة 

  5٨ المجموع الكلي
5523 

 
 الفصل الدراسي الثاني

 المادة )آخر العام( درجات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر

 مج تحريري شفوي/ع أعمال فصلية مج ت/ع ن 

Psy211 ١5٥ ٨٥ عملي5٥ ١٥ ٣ ۱ ۲ سيكولوجية التعلم 
Curr222  ١٥۰ ١1٥ تطبيقي٣1 ١٥ ٤ ۲ ۲ (۱)تكنولوجيا التعليم 
M0226 ١۰۰ ٨1 - 51 ۲ - ۲ تاريخ الرياضيات 
Art211 ١5٥ ٨٥ تطبيقي5٥ ١٥ ٤ ٣ ۱ مهارات يدوية وفنية 

Drama211 ١۰۰ ٨1 - 51 ۲ - ۲ دراما ومسرح الطفل 
M0222 ١٥۰ ١51  ٣1 ٤ ۲ ۲ هند سة فراغية 
M0214 ( ۲رياضيات تطبيقية ) ١٥۰ ١51  ٣1 ٤ ۲ ۲ 

Curr221 ٥۰ - 51 ٣1 ۲ ۲ - (5) تدريس مصغر 

  ۲٥ الكليالمجموع 
923 
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 5١٧٥الفرقة الثالثة 
 الفصل الدراسي األول

 المادة )آخر العام( درجات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر
 مج تحريري شفوي/ع أعمال فصلية مج ت/ع ن

Curr311 ( ۱طرق تدريس) ١۲٥ ١11 ١٥ ١1 ٣ ۱ ۲ 
Curr312 ( )١۰۰ ٧1 51 ١1 ٣ ۲ ۱ (۲تكنولوجيا التعليم)في التخصص 
M0314 ( ۱تحليل رياضي ) ١٥۰ ١51  ٣1 ٤ ۲ ۲ 
M0315 ١٥۰ ١51  ٣1 ٤ ۲ ۲ مقدمة في برمجة الحاسب 
M0313 ١٧٥ ۱۲٥  ٥1 ٤ ۱ ٣ معادالت تفاضلية عادية 

Ph111 
Ph112 

 (١فيزياء )
 خواص المادة

 كهربية ومغناطسية

۲ 
۲ 

۱ 
۱ 

٦ 
 

١٥ 
١٥ 

 عملي5٥
 عملي5٥

٨٥ 

٨٥ 5٥1 

Ph112 ١5٥ ١11  5٥ ٣ ۱ ۲ تحليلية ديناميكا 
Tra311 ،يوم كامل تدريب ميدان     

  ۲۷ المجموع الكلي
1075 

 
 الفصل الدراسي الثاني

 المادة )آخر العام( درجات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر
 مج تحريري شفوي/ع أعمال فصلية مج ت/ع ن

Ed321  ١۰۰ ٨1 - 51 ۲ - ۲ الفكر التربوي تطور 

Psy321 
Curr321 

 سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة
 ذوى االحتياجات الخاصةطرق تدريس 

۲ 
۲ 

- 
- 

٤ 
51 
51 

- 
- 

٨1 
٨1 ۲۰۰ 

Ed322 ١۰۰ ٨1 - 51 ۲ - ۲ تعليم الكبار فلسفته وأهدافه 
M0322  ۲۰۰ ١٦1  ٤1 ٥ ۲ ٣ أساسيات الهندسة 
M0214 ( ۲تحليل رياضي) ١٥۰ ١51  ٣1 ٤ ۲ ۲ 
M0325 ١٥۰ ١51  ٣1 ٤ ۲ ۲ نظرية االحتماالت 

 ١۰۰ ٨1 - 51 ۲ - ۲ مقرر ثقافي اختياري 
Tra311 ،۱11    يوم كامل تدريب ميدان 

  ۲٣ المجموع الكلي
1100 
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 51٥1الفرقة الرابعة 
 الفصل الدراسي األول

 المادة )آخر العام( درجات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر
 مج تحريري شفوي/ع فصليةأعمال  مج ت/ع ن

Curr411 ( ۲طرق تدريس) ١۲٥ ٨٥ 5٥ ١٥ ٣ ۱ ۲ 
Psy411 ١۰۰ ٨1  51 ۲ - ۲ نفسي صحة نفسية وارشاد 
Curr412 ١۰۰ ٨1  51 ۲ - ۲ المناهج 
M0412  ١٥۰ ١51  ٣1 ٤ ۲ ۲ الجبر المجرد 
M0414  ١٥۰ ١51  ٣1 ٤ ۲ ۲ دوال مركبة 
M0415 ١٥۰ ١51  ٣1 ٤ ۲ ۲ تحليل عددي 
M0416 ( ٣رياضيات تطبيقية) ١٥۰ ١51  ٣1 ٤ ۲ ۲ 

Tra311 ،يوم كامل تدريب ميدان     

 ٩5٥  ۲٣ المجموع الكلي

 
 

 الفصل الدراسي الثاني
 المادة )آخر العام( درجات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر

 مج تحريري شفوي/ع أعمال فصلية مج ت/ع ن
Psy421  ١۲٥ ١11  5٥ ٣ ۱ ۲ والقياس النفسيالفروق الفردية 

COMPEd421  ١۰۰ ٨1  51 ۲ - ۲ واالتجاهات المعاصرةفى مصر نظام التعليم 
M0422  ١۲٥ ١11  5٥ ٣ ۱ ۲ دوال خاصة 
M0428 ١٥۰ ١51  ٣1 ٤ ۲ ۲ حزم برمجيات في التطبيقات الرياضية 
M0425 ١۲٥ ١11  5٥ ٣ ۱ ۲ الطرق اإلحصائية 
M0426  ١٥۰ ١51  ٣1 ٤ ۲ ۲ (٤تطبيقية )رياضيات 
M0427 

 

M0428 

 نظرية اإلعداد
 المنطق الرياضي

5 
5 

١ 
١ 

 
٦ 

5٥ 
5٥ 

 ١11 
١11 

 
۲٥۰ 

Tra311 ،۱11    يوم كامل تدريب ميدان 

  ۲٥ المجموع الكلي
1125 
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 ثبىثبً: شؼجخ اىطفىىخ
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 2025اىفـرقــخ األوىً 

 اىفظو اىذراصٍ األوه

 المادة اسم رقـ المقرر
 ( درخبد اىَبدح ) آخر اىؼبً عدد الساعات

 ٍح تسرَري شفىي/ع أػَبه فظيُخ مم ت/ع ف

KEd121  000 80  20 2 - 2 المعمـ ومينة التعميـ 
K111  050 020  30 4 2 2 صحة البيئة و الطفؿ 
K112    050 020  30 4 2 2 المغة العربية والتربية الدينية 
KEd113  050 020  30 4 2 2 رياض األطفاؿمدخؿ إلى 
K114 تطبيق25 05 4 3 0 التربية الفنية البصرية،  85 025 
K115 تطبيق30 05 4 2 2 الميارات الموسيقية لمطفؿ،  005 050 

MedT110  ،050 005 عمم،30 05 4 2 2 حاسب آل 

Tra311 )تطبيق،30 20 يوـ كامؿ تدريب ميدان، )معايشة الروضة   50 

 0025    26   الكم، المجموع 

 الفصؿ الدراس، الثان،

 اسم المادة رقـ المقرر
 ( درخبد اىَبدح ) آخر اىؼبً عدد الساعات

 ٍح تسرَري شفىي/ع أػَبه فظيُخ مم ت/ع ف

 000 80  20 2 - 2 مقرر ثقاف، اختيارى 
Eng121  050 020  30 4 2 2 المغة اشنجميزية 
Kpsy121  000 80  20 2 - 2 عمـ نفس النمو 
K122 000 80  20 2 - 2 أدب األطفاؿ 
K123 050 020  30 4 2 2 منيم األنشطة ف، الروضة 
K124 ،200 060  40 4 - 4 التنشئة االجتماعية والضبط االجتماع 

K125 تطبيق،30 05 4 2 2 الميارات األساسية ف، التربية الرياضية  005 050 

Tra311  )تطبيق،30 20 يوـ كامؿ تدريب ميدان، ) مالحظة المعممة والطفؿ   50 

 
 0000    22   اىَدَىع اىنيٍ
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 2000 اىفـرقــخ اىثبُّخ

 اىفظو اىذراصٍ األوه

 اسم المادة رقـ المقرر
 ( درخبد اىَبدح ) آخر اىؼبً عدد الساعات

 مم ت/ع ف
أػَبه 

 فظيُخ
 ٍح تسرَري شفىي/ع

KedA201  000 80  20 2 - 2 إدارة رياض األطفاؿ 
Comp 
Ed421 

نظاـ التعميـ واالتجاىات 
 000 80  20 2 - 2 المعاصرة

E211  050 020  30 4 2 2 المغة االنجميزية 

K211 
مفاىيـ األنشطة العممية لطفؿ 

 050 020  30 4 2 2 الروضة

K212 050 020  30 4 2 2 التعبير الحرك، لمطفؿ 
K213A 050 020  30 4 2 2 مفاىيـ و أنشطة لغوية لمطفؿ 

KD214 050 020  30 4 2 2 دراما ومسرح الطفؿ 

KCurr211 50 - 20 30 2 2 - (0) تدريس مصغر 
 0000    26   المجموع الكم، 

 اىفظو اىذراصٍ اىثبٍّ

 اسم المادة رقـ المقرر
 ( درخبد اىَبدح ) آخر اىؼبً عدد الساعات

أػَبه  مم ت/ع ف

 فظيُخ
 ٍح تسرَري شفىي/ع

Kpsy 121 عمم،30 05 4 2 2 التعمـ ف، الطفولة  ةسيكولوجي  005 050 
EdT 222 ( 0تكنولوجيا التعميـ) عمم،30 05 4 2 2  005 050 
K221 000 80  20 3 2 0 موسيق، و أناشيد لمطفؿ 
K222A  050 020  30 4 2 2 المغة العربية والتربية الدينية 
Ked 223 025 000  25 3 0 2 مفاىيـ اجتماعية وخمقية 
K224  000 70 تطبيق،20 00 3 2 0 رسوـ األطفاؿ 

 
MSA 0111 
MSA0125 

 رياضياتآل
 رياضيات ت*أساسيا

 حساب التفاضؿ والتكامؿ*

2 
3 

0 6 25 
45 

 000 
005 

275 

KCurr221 ( 2تدريس مصغر) - 50 - 20 30 2 2 

 0000    29   المجموع الكم، 
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 2250اىفـرقــخ اىثبىثخ 

 اىفظو اىذراصٍ األوه

 اسم المادة رقـ المقرر
 ( درخبد اىَبدح ) آخر اىؼبً عدد الساعات

أػَبه  مم ت/ع ف

 فظيُخ
 ٍح تسرَري شفىي/ع

Kcurr311 ( 0طرؽ تعميـ الطفؿ)  025 85 25 05 3 0 2 

KEdT 312 
تكنولوجيا التعميـ ) فى 

 050 005 ،تطبيق30 05 4 2 2 (2التخصص( )

Curr112L 000 80  20 2 - 2 التربية البيئية 
KCurr312 000 80  20 2 - 2 قصص وحكايات األطفاؿ 
KCurr313 050 005 ،تطبيق30 05 4 2 2 أغان، وأناشيد األطفاؿ 
K314 200 060  40 4 - 4 المغة األجنبية 

KPsy315 050 020  30 4 2 2 المعب ةسيكولوجي 

Ked 327 000 80  20 2 - 2 التربية األخالقية لمطفؿ 
Tra311  ،َىً مبٍو تدريب ميدان 

 0075    25   المجموع الكم، 

 اىفظو اىذراصٍ اىثبٍّ

 اسم المادة رقـ المقرر
 ( درخبد اىَبدح ) آخر اىؼبً عدد الساعات

أػَبه  مم ت/ع ف

 فظيُخ
 ٍح تسرَري شفىي/ع

KA321 
المغة العربية + الديف 

 والحياة

(2+2) (0+0) 6 25 
25  

000 
000 250 

Ked322 050 005 تطبيق،30 05 4 2 2 المعسكرات وألعاب الخالء 
K323 025 85 ،تطبيق25 05 4 3 0 أنشطة فنية لمطفؿ 

K324 
أمراض األطفاؿ و 

 تمريضيـ
2 2 4 30  020 050 

        دراسات اجتماعيةآل 
H412  2 الحديثتاريخ مصر - 

4 20 
20 

 80 
200 

Geog412  80  - 2 جغرافية مصر 

Curr111L 
 
Curr411 

 الثقافة العممية 
 عموـ متكاممة

2 
2 

- 
- 4 20 

20  80 
80 200 

Tra311  ،000 َىً مبٍو تدريب ميدان 

 1175    26   المجموع الكم، 
 



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 100  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 2425اىفـرقــخ اىراثؼخ  

 اىفظو اىذراصٍ األوه

 اسم المادة رقـ المقرر
 ( درخبد اىَبدح ) آخر اىؼبً الساعاتعدد 

أػَبه  مم ت/ع ف

 فظيُخ
 ٍح تسرَري شفىي/ع

KCurr411 ( 2طرؽ تعميـ الطفؿ) 025 85 25 05 3 0 2 
KpsyH411 ،رشاد نفس  000 80  20 2 - 2 صحة نفسية وا 

Ked412 000 80  20 2 - 2 التربية الوالدية لألطفاؿ 

K413 
 25 6 0+0 2+2 والقضايا المعاصرةالمغة العربية + الديف 

25 
 000 

000 250 

Ked414 050 005 تطبيق،30 05 4 2 2 التربية المتحفية والمكتبية لمطفؿ 
Kpsy427 ،000 80  20 2 - 2 عمـ النفس الفسيولوج 

K415 2 2 فنوف الروضة 
8 

05 
05 

 005 تطبيق،30
300 

K416 005 تطبيق،30 2 2 الفنوف التشكيمية لألطفاؿ 
Tra311  ،َىً مبٍو تدريب ميدان 

 0025    27   المجموع الكم، 

 اىفظو اىذراصٍ اىثبٍّ

 اسم المادة - رقـ المقرر
 ( درخبد اىَبدح ) آخر اىؼبً عدد الساعات

أػَبه  مم ت/ع ف

 فظيُخ
 ٍح تسرَري شفىي/ع

KPsy421 2 سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة - 
4 20 

20 

 80 
200 

KCurr421 
 - 2 ذوي االحتياجات الخاصة طرؽ تدريس

 
     
80 

K421  200 060  40 44 - 4 تعميـ المغة األجنبية 
Ked321  000 80  20 2 - 2 الفكر التربوي تطور 
KPsy421  ،050 020  30 4 2 2 الفروؽ الفردية والقياس النفس 
KCurr425 050 020  30 4 2 2 برامم ومناىم طفؿ الروضة 

 
 2 مقرر تربوي اختياري

2 
 

4 20 
20  

80 
80 

200 

KPsy427 
KEd428 

 صعوبات التعمـ ف، رياض األطفاؿ
 التربية اشبداعية لألطفاؿ

2 
2 

 
4 20 

20  80 
80 200 

Tra311  ،000 َىً مبٍو تدريب ميدان 
 0300    26   المجموع الكم، 
 
 
 



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 101  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 
 
 
 
 
 

   راثؼبً:   شؼجخ اىتؼيٌُ اىتدبرٌ



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 102  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 5٤٥1 الفرقة األولي
 الفصل الدراسي األول

 المادة )آخر العام( درجات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر
أعمال  مج ت/ع ن

 فصلية
شفوي/

 ع
 مج تحريري

Ac111 511 ١٦1  ٤1 ٤  ٤ (١) محاسبة مالية 
Ab112 511 ١٦1  ٤1 ٤  ٤ أصول إدارة 
Ma113 ( ١رياضة) ٣11 5٤1  ٦1 ٨ ٤ ٤ 

L114 511 ١٦1  ٤1 ٤  ٤ مبادئ القانون 

 ٣11    ٦  ٦ تربوي وثقافي 

 ١511  5٦ المجموع الكلي

 
 

 الفصل الدراسي الثاني
 المادة )آخر العام( درجات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر

أعمال  مج ت/ع ن
 فصلية

 مج تحريري شفوي/ع

Ad121 ٣11 5١1 تطبيقي٦1 ٣1 ٨ ٤ ٤ إدارة مكتبية 
Ec122 511 ١٦1  ٤1 ٤  ٤ أصول اقتصاد 
Ec123 511 ١٦1  ٤1 ٤  ٤ التطور والموارد االقتصادية 

En124 511 ١٦1  ٤1 ٤  ٤ لغة أوربية ومصطلحات 

 ٣٥1    ٨ 5 ٦ تربوي وثقافي 

 ١5٥1  5٨ المجموع الكلي
 

 
 
 
 



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 103  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 5٥5٥ الفرقة الثانية
 الفصل الدراسي األول

 المادة )آخر العام( درجات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر
أعمال  مج ت/ع ن

 فصلية
 مج تحريري شفوي/ع

Ac211 511 ١٤1 تطبيقي٤1 51 ٤  ٤ (5) محاسبة مالية 
Ac212 511 ١٤1 تطبيقي٤1 51 ٤  ٤ (١) محاسبة حكومية 
St213 511 ١٦1  ٤1 ٤  ٤ مبادئ إحصاء 

Ec214 ديات ااقتص 
 خارجية()نقود وبنوك وتجارة 

٤ ٤  ٤1  ١٦1 511 

Eng215 511 ١٦1  ٤1 ٤  ٤ لغة أوربية ومصطلحات 

 5٧٥    ٧ ٣ ٤ تربوي وثقافي 
 ١5٧٥  5٧ المجموع الكلي

 
 

 الفصل الدراسي الثاني
 المادة )آخر العام( درجات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر

أعمال  مج ت/ع ن
 فصلية

 مج تحريري شفوي/ع

Ma221 511 ١٦1  ٤1 ٤  ٤ تسويق 
Mat222 ( 5رياضة) 511 ١٦1  ٤1 ٤  ٤ 
Ec223 511 ١٦1  ٤1 ٤  ٤ القانون التجاري والبحري 

Mng224  وحفظ نظم وتحليل
 المعلومات

 ٣٥1 5٨1 تطبيقي٥1 51 ٨ 5 ٦

 ٣11    ٨ ٤ ٤ تربوي وثقافي 
 ١5٥1  5٨ المجموع الكلي

 

  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 104  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 

 5١٧٥ الفرقة الثالثة
 الدراسي األولالفصل 

 المادة )آخر العام( درجات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر
أعمال  مج ت/ع ن

 فصلية
 مج تحريري شفوي/ع

Ac311 ( ٣محاسبة مالية) ٤11 ٣51 تطبيقي٥1 ٣1 ١1 ٤ ٦ 
Mat312 5٥1 511 تطبيقي٣٥ ١٥ ٦ 5 ٤ إحصاء تطبيقي 

 5٧٥    ٨ ٥ ٣ تربوي وثقافي 
Tra311  يوم كامل ميدانيتدريب     

 ٩5٥  5٤ المجموع الكلي

 
 

 الفصل الدراسي الثاني
 المادة )آخر العام( درجات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر

أعمال  مج ت/ع ن
 فصلية

 مج تحريري شفوي/ع

Ma321 511 ١٦1  ٤1 ٤  ٤ أصول مراجعة 
Ad322 5٥1 511  ٥1 ٦ 5 ٤ إدارة مشتريات ومخازن 
Ec323  تحليل كلي ومشاكل

 معاصرة
٦ ٦  ٦1  5٤1 ٣11 

 ٤11    ٨  ٨ تربوي وثقافي 
Tra311 ١11    يوم كامل تدريب ميداني 

 ١5٥1  5٤ المجموع الكلي

 
 
 

  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 105  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 
 5١5٥ الفرقة الرابعة

 الفصل الدراسي األول
 المادة )آخر العام( درجات عدد الساعات  اسم المقرر رقم المقرر

 أعمال مج ت/ع ن
 فصلية

 مج تحريري شفوي/ع

Ac411 5٥1 511  ٥1 ٦ 5 ٤ (5) محاسبة حكومية 
Ac42 5٥1 511  ٥1 ٦ 5 ٤ محاسبة ضريبية 

Ec413  اقتصاديات تنمية
 وتخطيط

٤ ٤  ٤1  ١٦1 511 

 ٣5٥    ٧ ١ ٦ تربوي وثقافي 
Tra311 يوم كامل تدريب ميداني     

 ١15٥  5٣ المجموع الكلي

 
 

 الثانيالفصل الدراسي 
 المادة )آخر العام( درجات عدد الساعات  اسم المقرر رقم المقرر

 مج تحريري شفوي/ع أعمال فصلية مج ت/ع ن
Ac421 ١5٥ ١11  5٥ ٣ ١ 5 (٣) محاسبة حكومية 
Ad422 ٣٥1 5٨1  ٧1 ٨ 5 ٦ تمويل وإدارة مالية 

Mng423 ٣11 5٤1  ٦1 ٨ ٤ ٤ نظرية الخطر والتأمين 

 55٥    ٥ ١ ٤ وثقافيتربوي  
Tra311 ١11    يوم كامل تدريب ميداني 

 ١١11  5٤ المجموع الكلي

 
 

 

 

 

 



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 106  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 55٥1 الفرقة األولي خاهساً:  شعبت التعلين الزراعي
 الفصل الدراسي األول

 المادة )آخر العام( درجات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر
أعمال  مج ت/ع ن

 فصلية
 مج تحريري شفوي/ع

Eng111  ١11 ٨1  51 5  5 لغة أجنبية 
Ma112 ١٥1 ١51  ٣1 ٤ 5 5 رياضيات 
B113 ١٥1 ١1٥ عملي٣1 ١٥ ٤ 5 5 نبات موفولوجي وتشريح 

Ch114 )١٥1 ١1٥ عملي٣1 ١٥ ٤ 5 5 كيمياء عامة )طبيعية وغير عضوية 
Z115 ١٥1 ١1٥ عملي٣1 ١٥ ٤ 5 5 حيوان عام 

Aeng116 ١٥1 ١51  ٣1 ٤ 5 5 هندسة ري وصرف 

 ٣11    ٦  ٦ تربوي وثقافي 

 ١١٥1  5٨ المجموع الكلي

 
 

 الفصل الدراسي الثاني
 المادة )آخر العام( درجات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر

أعمال  مج ت/ع ن
 فصلية

 مج تحريري شفوي/ع

A121  ١11 ٨1  51 5  5 لغة عربية 
Ph122  مادة، طبيعة )حرارة،خواص

 كهرباء،ضوء(
 ١٥1 ١1٥ عملي٣1 ١٥ ٤ 5 5

B123 511 ١٤1 عملي٤1 51 ٦ ٤ 5 نبات مملكة وتقسيم 
Ch124 511 ١٤1 عملي٤1 51 ٦ ٤ 5 كيمياء عضوية 
Soc125 ١11 ٨1  51 5  5 االجتماع الريفي 

 ٣٥1    ٨ 5 ٦ تربوي وثقافي 

 ١١11  5٨ المجموع الكلي

 



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 107  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 51٧٥ الفرقة الثانية
 الدراسي األولالفصل 

 المادة )آخر العام( درجات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر
أعمال  مج ت/ع ن

 فصلية
 مج تحريري شفوي/ع

Z211  أسس الحشرات
 االقتصادية

5 5 ٣ ٤1  ١51 ١٥1 

B212 ١٥1 ١51  ٣1 ٤ 5 5 أساسيات البساتين 
Z213  أساسيات اإلنتاج الحيواني

 والدواجن
5 5 ٣ ٤1  ١51 ١٥1 

B214 ١٥1 ١51  ٣1 ٤ 5 5 أساسيات األراضي 
Aeng215 ١٥1 ١51  ٣1 ٤ 5 5 آالت زراعية 

 5٧٥    ٧ ٣ ٤ تربوي وثقافي 
 ١15٥  5٧ المجموع الكلي

 
 الفصل الدراسي الثاني

 المادة )آخر العام( درجات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر
أعمال  مج ت/ع ن

 فصلية
 مج تحريري شفوي/ع

Ec221 ١٥1 ١51  ٣1 ٤ 5 5 اقتصاديات اإلنتاج الزراعي 
Ch222 ١٥1 ١1٥ عملي٣1 ١٥ ٤ 5 5 كيمياء حيوية زراعية 

B223 ١٥1 ١1٥ عملي٣1 ١٥ ٤ 5 5 أساسيات تصنيع غذائي وألبان 

B224 ١٥1 ١51  ٣1 ٤ 5 5 أساسيات المحاصيل التحتية 

B225 ١٥1 ١1٥ عملي٣1 ١٥ ٤ 5 5 أساسيات أمراض النبات 

 ٣11    ٨ ٤ ٤ تربوي وثقافي 
 ١1٥1  5٨ المجموع الكلي

 

 

 



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 108  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 5١٧٥ الفرقة الثالثة
 الفصل الدراسي األول

 المادة )آخر العام( درجات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر
أعمال  مج ت/ع ن

 فصلية
 مج تحريري شفوي/ع

B311 ١٥1 ١51  ٣1 ٤ 5 5 إنتاج محاصيل حقلية 

B312 ١٥1 ١51  ٣1 ٤ 5 5 إنتاج الفاكهة 

Z313 ١٥1 ١1٥ عملي٣1 ١٥ ٤ 5 5 الحشرات االقتصادية 

Z314 )١٥1 ١1٥ عملي٣1 ١٥ ٤ 5 5 إنتاج حيواني)عام 

Agg315 ١٥1 ١51  ٣1 ٤ 5 5 إرشاد زراعي 

 5٧٥    ٨ ٥ ٣ تربوي وثقافي 
Tra311 يوم كامل تدريب ميداني     

 ١15٥  5٨ المجموع الكلي

 
 

 الفصل الدراسي الثاني
 المادة )آخر العام( درجات عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر

أعمال  مج ت/ع ن
 فصلية

 مج تحريري شفوي/ع

B321 ١٥1 ١51  ٣1 ٤ 5 5 إنتاج خضر عام 

B322 ١٥1 ١1٥ عملي٣1 ١٥ ٤ 5 5 نباتات زينة وتنسيق الحدائق 

Z323 )511 ١٤1 عملي٤1 51 ٦ ٤ 5 وراثة )أساسيات 

Z324 ١٥1 ١51  ٣1 ٤ 5 5 إنتاج الدواجن 

 ٤11    ٨  ٨ تربوي وثقافي 

Tra311 ١11    يوم كامل تدريب ميداني 

 ١١٥1  5٦ المجموع الكلي

 
  



 رؤية الكلية: لكلية التربية الريادة والتميزمحليا وعالميا .

 109  والتنيز فى ضوء متطلبات سوق العنل واالجتاهات العاملية.إعداد معله مبدع ميتلك املعرفة اليظرية واخلربة العنلية وقادر على التيافص *رسالة الكلية
 إعداد باحث تربوى قادر على اىتاج املعرفة الرتبوية للبخوث العلنية عربيا وعامليا . *
 البشرية.تقديه خدمات جمتنعية فى اطار القيه والعادات التى ختدو اجملتنع مً خالل التطوير املشتنر للربامج التعلينية وبرامج التينية  *

 

 
 5١11 الفرقة الرابعة

 الفصل الدراسي األول
 المادة )آخر العام( درجات عدد الساعات  اسم المقرر رقم المقرر

أعمال  مج ت/ع ن
 فصلية

 مج تحريري شفوي/ع

B415 511 ١٤1 عملي٤1 51 ٦ ٤ 5 تصنيع األغذية 

B412 )511 ١٤1 عملي٤1 51 ٦ ٤ 5 أمراض النبات)عام 

B413 ١٥1 ١51  ٣1 ٤ 5 5 تغذية النبات 

Z414 ١٥1 ١51  ٣1 ٤ 5 5 مقاومة اآلفات 

 ٣5٥    ٧ ١ ٦ تربوي وثقافي 

Tra311 يوم كامل تدريب ميداني     

 ١15٥  5٧ المجموع الكلي

 
 

 الفصل الدراسي الثاني
 المادة )آخر العام( درجات عدد الساعات  اسم المقرر رقم المقرر

 مج تحريري شفوي/ع أعمال فصلية مج ت/ع ن
Z422 511 ١٤1 عملي٤1 51 ٦ ٤ 5 صحة بيطرية 

B423 511 ١٤1 عملي٤1 51 ٦ ٤ 5 تكنولوجيا المنتجات النبتية 

B424 511 ١٤1 عملي٤1 51 ٦ ٤ 5 تربية نحل ودودة القز 

B425 ١٥1 ١51  ٣1 ٤ 5 5 أساسيات تربية النباتات 

 55٥    ٥ ١ ٤ تربوي وثقافي 

Tra311 ١11    يوم كامل تدريب ميداني 

 ١1٧٥  5٧ المجموع الكلي
 

 
 


