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 : أصول التربيةنموذج توصيف مقرر دراسى

 

 تٕصٛف انًقشس:
 الرصاد يُضنٗ ٔذشتيح  -شاَيح دكرٕساِ:  انثشَايج انز٘ ٚحتٕ٘ انًقشس

 لغى االلرصاد انًُضنٗ ٔانرشتيح :  انقسى انز٘ ٕٚفش انثشَايج

 1021/1023 :انؼاو انذساسٗ

  : لغى االلرصاد انًُضنٗ ٔ انرشتيحانقسى انز٘ ٕٚفش انًقشس

 8/6/1008تاسٚخ اػتًاد انتٕصٛف يٍ قثم يجهس انقسى
  

 أ. يؼهٕياخ أساسٛح:
   انشقى انكٕد٘                                                     أصٕل انرشتيح : اسى انًقشس

HEPHE(21)1 

                               شاَيح دكرٕساِ : انفشقح / انًستٕٖ

    2 اجًانٙ                    ػًهٙ:                   2   ػذد انٕحذاخ/ انساػاخ انذساسٛح :  َظشٚح:

 ب. يؼهٕياخ يتخصصح:
 

 :   أْذاف انًقشس-۱

 تُٓايح ذذسيظ انًمشس يكٌٕ )انطانة/انطانثح( لادساً ػهٗ:

 ٕو انرشتيح ٔأْذافٓا ٔظشٔسذٓا تانُغثح نهفشد ٔ انًعرًغ. يفٓ ػهٗانرؼشف  -2

 يعًٌٕ انرشتيح ٔٔظائفٓا االظرًاػيح ٔاألٔعاغ انرشتٕيح.  ػهٗانرؼشف   -1

يفٕٓينّ  صصائصنّ   أًْيرنّ   انرغيش االظرًاػٗ  ينٍ يينس:  ػهٗانرؼشف   -3

 ػُاصشِ.

  انصمافننننح يننننٍ ييننننس يفٕٓيٓننننا ٔ أْننننذافٓا ٔ ػُاصنننننشْا  ػهننننٗانرؼننننشف  -4

 ٔصصائصٓا.

 انٕظيفح األصالليح نهرشتيح. ػهٗانرؼشف  -5

 غثيؼح انؼًهيح انرشتٕيح ٔدٔس انًؼهى ,ئػذادِ.  ػهٗانرؼشف  -6

 انًخشجاخ انتؼهًٛٛح انًستٓذفح يٍ تذسٚس انًقشس -2

 أ. انًؼشفح ٔ انفٓى:

 يرؼشف ػهٗ يفٕٓو انرشتيح ٔأْذافٓا ٔ ظشٔسذٓا.     -2

 .رشتيح االظرًاػيح ٔ يعًَٕٓا ٔٔظائفٓا االظرًاػيحيحذد أًْيح أصٕل ان     -1

 يرؼشف ػهٗ لعايا انرغيش االظرًاػٗ ٔ انصمافٗ. -3

 يذسن يُٓعيح انثحس فٗ أصٕل انرشتيح االظرًاػيح.  -4

 يرؼشف ػهٗ أتؼاد انًُٓط انؼهًٗ ٔأْذافّ فٗ دساعح أصٕل انرشتيح االظرًاػيح. -5

 رشتيح االظرًاػيح .يماسٌ ٔيًيض تيٍ تؼط أشكال أصٕل ان -6

 

  



  انقذساخ انزُْٛحب. 

 يغرمشئ تؼط لعايا انًشذثطح تأصٕل انرشتيح االظرًاػيح -2

 يحهم تؼط انمعايا انًشذثطح تأصٕل انرشتيح االظرًاػيح. -1

 يشتػ تيٍ أصٕل انرشتيح االظرًاػيح ٔإَٔاع انرشتيح األصشٖ. -3

 يٓا.يرفٓى غثيؼح انؼًهيح انرشتٕيح ٔ دٔس انًؼهى ف -4

 يماسٌ تيٍ انثحٕز ٔانذساعاخ انرٗ ذٓرى تأصٕل انرشتيح االظرًاػيح.  -5

 

  ػايحيٓاساخ ض. 

 يكرغة تؼط انًٓاساخ االظرًاػيح انرٗ ذًكُّ يٍ انرٕاصم يغ اآلصشيٍ. -2

    يشاسن اآلصشيٍ فٗ اذخار لشاس ذعاِ يٕظٕع يا. -1

انرمهيذيننح )انًكرثننح ... ( ٔ يؼًننم فننٗ فشيننك  مَعنناص يشننشٔع تحصننٗ يننٍ صننالل انًصننادس  -3

 امنكرشَٔيح )امَرشَد(

الليناخ انؼهنى   يرؼشف  ػهٗ تؼط انمعايا انًشذثطح تانثحنس انؼهًنٗ فنٗ ذخصنم : يصنم أص -4

 أصاللياخ انة

 

 حتٕٚاخ انًقشس: ي

 انًٕضٕع
 ػذد انساػاخ

 اإلجًانٗ
 ػًهٙ َظشٖ

    انٕحذج األٔنٗ: انثُٛح انًفاًْٛٛح 

ٕٓيٓا   ٔأْذافٓا  ٔذطٕسْا  انرشتيح )يف -2

 ٔأصٕنٓا(

1 -  20 

انرشتيح ٔانًعرًغ: انًعًٌٕ االظرًاػٗ نهرشتيح  -1

انٕظائف االظرًاػيح نهرشتيح ٔاألٔعاغ انرشتٕيح  -

 ٔانرشتيح انشعًيح ٔ انغيش سعًيح 

 

1 

 

- 

 

انرغيش االظرًاػٗ   يفٕٓيّ  صصائصّ   أًْيرّ  -3

   ػُاصشِ.

1 -  

مافح )يفٕٓو انصمافح   صصائصٓا   انرشتيح ٔانص -4

 ػُاصشْا  انرشتيح ٔانرغيش انصمافٗ(.

1 -  

انٕظيفح األصالليح نهرشتيح   ياْيح األصالق  دٔس  -5

 انرٕظّ انخهمٗ نهرشتيح فٗ تُاء انفشد ٔ انًعرًغ.

1 -  

    انٕحذج انثاَٛح: طثٛؼح انؼًهٛح انتشتٕٚح

 20  - 1 انؼُاصش األعاعيح نهؼًهيح انرشتٕيح  -2

أًْيح كم يٍ انًإششاخ انثيٕنٕظيح ٔانًإششاخ  -1

االظرًاػيح فٗ ذشكيم انغهٕن انًرؼهى ٔ انخثشج 

 انًشتيح

1 -  

انشكائض األعاعيح نهؼًهيح انرؼهيًيح )انًذسعح    -3

 انًؼهى  انرهًيز   انًُٓط(.

1 -  

  - 1 انرشتيح ٔػاللرٓا تانؼهٕو اآلصشٖ -4

انرشتيح ظشٔسج فشديح ٔيعرًؼيح: ذشتيح ذهمائيح  -5

 ٔذشتيح يذسعيح

1 -  

انٕحذج انثانثح: إػذاد انًؼهى ٔدٔسِ فٗ انؼًهٛح 

 انتشتٕٚح

   



 انًٕضٕع
 ػذد انساػاخ

 اإلجًانٗ
 ػًهٙ َظشٖ

 20  - 1 أًْيح انًؼهى فٗ انؼًهيح انرشتٕيح -2

اذعاْاخ ذشتٕيح يؼاصشج فٗ ئػذاد ٔذذسية  -1

 انًؼهًيٍ.  

1 -  

  - 1 األدٔاس انًرغيشج نهًؼهى -3

  - 1 انرحذياخ انرٗ ذٕاظّ انًؼهى فٗ انؼًهيح انرشتٕيح -4

  - 1 كيفيح ئػذاد انًؼهى فٗ ظٕء يرغيشاخ انؼصش -5

 .أسانٛة انتذسٚس ٔانتؼهى 4
 انًحاظشج -2

 انًُالشح ٔانحٕاس  -1

 -لعيح  -ظهغاخ انؼصف انزُْٗ ْٔٗ غشيمح ذؼرًذ ػهٗ اعرُاسج انًرؼهًيٍ يٍ صالل ) عإال  -3

    شكهح( ٔيُالشرٓا.ي

 انًششٔػاخ انثحصيح فٗ فشيك. -4

 انرؼهى انرؼأَٗ يٍ صالل يٕظٕػاخ يخرهفح فٗ َفظ انرخصم. -5

 ذثادل األدٔاس. -6

 انًحاكاج )يغشيح انًُاْط( -7

 اعرخذاو انرمُياخ انحذيصح يصم )انكًثيٕذش  امَرشَد   انؼُٕاٌ امنكرشَٔٗ(. -8

 

 نهطالب رٖٔ انقذساخ انًحذٔدج. .  أسانٛة انتذسٚس ٔانتؼهى5
 تشايط ػالظيح يرخصصح يُٓا )يشكهح تغيطح يثحس ػُٓا فٗ انًكرثح(. -2

 ظهغاخ ٔيماتالخ فشديح. -1

 ذؼهى األلشاٌ.  -3

 ..  أسانٛة انتذسٚس ٔانتؼهى نهطالب انًتًٛض6ٍٚ

 يششٔػاخ تحصيح ٔتشايط ئششائيح ذؼرًذ ػهٗ انرٕعغ ٔانؼًك. -2

 ة ٔذحهيهّ ٔكراتح ذمشيش ػُّ  يُٓا كرة فٗ أصٕل انرشتيح االظرًاػيح.لشاءج أيذ انكر -1

 . تقٛٛى انطانة7
 األعانية انًغرخذيح:  -أ

 االصرثاساخ انمصيشج ٔانطٕيهح  نمياط انرحصيم. -2

 تطالح ياليظح نمياط انًٓاسخ االظرًاػيح. -1

 اعرثاَح نمياط آساء انطالب يٕل انًٕظٕػاخ. -3

 ػٍ انًٕظٕػاخ نمياط يُٓعيح انثحس ٔػشض انًشكهح.كراتح انرماسيش  -4

 انتٕقٛة :   -ب 

 األعثٕع انشاتغ 

 األعثٕع انصايٍ 

 األعثٕع انصاَٗ ػشش 

 األعثٕع يٍ انخايظ ػشش 

 تٕصٚغ انذسجاخ -جـ
                              %80                                 َٓايح انفصم انذساعي

                                    صفش%                           اعييُرصف انفصم انذس

                                    صفش%                          االيرحاٌ انشفٕٖ          

 صفش%                            االيرحاٌ انؼًهٗ          

  %10                                أػًال فصهيح          



 َظاو تحذٚذ انتقذٚشاخ -د
 ( يمثٕل 70 -60) 

 ( ظيذ 80 -70)

 ( ظيذ ظذاً 90 -80)

 ( يًراص200 - 90)

 . قائًح تانًشاجغ:8

 كتة يقتشحح  -

 و.2991يحًذ يُيش يشعٗ   أصٕل انرشتيح   انماْشج  ػانى انكرة ٔ انُشش   -۱

يذاسعٓا   غثؼح شاَيح   انماْشج يحًذ يُيش يشعٗ   فهغفح انرشتيح ٔاذعاْاذٓا ٔ  -2

 .2995  ػانى انكرة نهُشش  

صننثحٗ يًننذاٌ أتننٕ ظالنننح ٔ يحًننذ يًننذاٌ انؼثيننذٖ   أصننٕل انرشتيننح   انطثؼننح  -3

 . 1002األٔنٗ   يكرثح انفالغ   انكٕيد   

 .2980يحًذ انٓادٖ ػفيفٗ   أصٕل انرشتيح   يكرثح األَعهٕ انًصشيح    -4

شتينح انراسيخينح ٔ االظرًاػينح ٔانفهغنفيح   داس يحًذ يغٍ انؼًنايشج   أصنٕل انر -5

 و1001انًغيشج نهُشش  نهرٕصيغ ٔ انطثاػح  

عننيذ ئتننشاْيى انعينناس  انرشتيننح ٔ يشننكالخ انًعرًننغ  يكرثننح  شيننة  انمنناْشج   -6

 و.2977

عؼيذ ئعًاػيم ػهٗ ٔصيُة يغٍ  دساعاخ فٗ اظرًاػيناخ انرشتينح  داس انصمافنح  -7

 و.2981نهطثاػح ٔانُشش  انماْشج  

يحًننٕد انغننيذ عننهطاٌ  دساعنناخ فننٗ انرشتيننح ٔانًعرًننغ  داس انحغنناو نهطثاػننح  -8

 و.2996ٔانُشش ٔانرٕصيغ  انماْشج  

سؤيح َمذيح فٗ انًفاْيى ٔانمعايا ٔ انًشكالخ  -شثم تذساٌ   انرشتيح ٔ انًعرًغ  -9

 و.2999  داسانًؼشفح انعايؼيح  امعكُذسيح 

ا انًعرًننغ  داس انفكننش صننالغ انننذيٍ ئتننشاْيى يؼننٕض  انرشتيننح ٔلعنناي -۱1

 و.1002انؼشتٗ  انماْشج 

 
 

 دٔسٚاخ ػهًٛح أٔ َششاخ  -د

 يعهح كهيح انرشتيح  -2

 انشثكح انذٔنيح )امَرشَد( يٕلغ ظٕظم -1

 . اإليكاَٛاخ انًطهٕتح نهتذسٚس 9

 لاػح تحس )ظهغاخ انؼصف انزُْٗ(

 لاػح ئَرشَد نهثحٕز انعًاػيح )انًششٔػاخ انثحصيح(

 سياخ ٔانكرة(انًكرثح )انذٔ

 

 
ػثذانًجٛذ شٛحح د/1ا:يُسق انًقشس )أستار انًادج(  

 سئٛس انقسى:  ا.د/ٕٚسف ػثذ انؼضٚض انحساٍَٛ
21۱2/21۱3انفصم انذساسٗ االٔل   

 


