نموذج توصيف مقرر دراسى  :أصول تربية
توصيف المقرر:
انثشنايج انزٌ َحتىٌ انًقشس  :ساتؼح ذشتٕٖ ،االلرظاد انًُضنٗ ٔ انرشتيح
انقسى انزٌ َىفش انثشنايج  :لغى االلرظاد انًُضنٗ ٔانرشتيح
انؼاو انذساسً 2008 / 2007 :و
انقسى انزٌ َىفش انًقشس :لغى االلرظاد انًُضنٗ ٔ انرشتيح
/ /
تاسَخ اػتًاد انتىصُف ين قثم يجهس انقسى:

أ .معلومات أساسية:
اسى انًقشس  :أطٕل ذشتيح
انفشقح  /انًستىي  :ساتؼح ذشتٕٖ
ػذد انىحذاخ /انساػاخ انذساسُح  :نظشَح2 :

انشقى انكىدٌ )HEE42(3
ػًهٍ2 :

إجًانٍ 4

ب .معلومات متخصصة:
-۱أهذاف انًقشس :
ً
تُٓايح ذذسيظ انًمشس يكٌٕ (انطانة/انطانثح) لادسا ػهٗ:
 -1انرؼشف ػهٗ ياْيح انفهغفح ٔيثاحصٓا.
 -2انرؼشف ػهٗ انفهغفح ٔانرشتيح.
 -3انرؼشف ػهٗ فهغفح انرشتيح.
 -4انرؼشف ػهٗ انًذاسط انفهغفيح انرشتٕيح ٔانًؼاطشج.
 -5انرؼشف ػهٗ أْذاف انرشتيح فٗ انفهغفاخ انًؼاطشج.
 -6انرؼشف ػهٗ انفهغفاخ انرشتٕيح انًؼاطشج كفهغفح ٔكفهغفح ذشتٕيح.
 -٢انًخشجاخ انتؼهًُُح انًستهذفح ين تذسَس انًقشس
أ .انًؼشفح و انفهى:
 -1انرؼشف ػهٗ ياْيح انفهغفح ٔيثاحصٓا.
 -2انرؼشف ػهٗ انرشتيح ٔػاللرٓا تانفهغفح.
 -3انرؼشف ػهٗ فهغفح انرشتيح يٍ حيس (ياْيرٓا ،ذطٕسْا ،يعاالذٓا ،أعهٕتٓا ،أًْيرٓا).
 -4يماسٌ ٔيًيض تيٍ أْذاف انرشتيح فٗ انفهغفاخ انًؼاطشج.
 -5يذسن أًْيح أْذاف انرشتيح فٗ انفهغفاخ انًؼاطشج.
 -6يذسن يُٓعيح انثحس فٗ فهغفح انرشتيح ٔأعثاب ذُٕػٓا.
 -7فٓى انفهغفاخ انرشتٕيح انًؼاطشج كفهغفح ٔكفهغفح ذشتيح.
ب .انقذساخ انزهنُح
 - 1يغرُرط انؼاللح انظحيحح تيٍ انفهغفح ٔانرشتيح.
 - 2يحهم آساء سٔاد ٔأػالو انفهغفح فٗ دساعح انًذاسط انفهغفيح انًؼاطشج.
 - 3يشتؾ تيٍ دساعح انًذاسط انفهغفيح انًؼاطشج.
 - 4فٓى انًغضٖ انرشتٕٖ نكم يذسعح فهغفيح يٍ حيس (سٔادْا ٔأػاليٓا  -اإلَغاٌ  -انٓذف يٍ انحياج
 يظذس انًؼشفح  -انرشتيح ْ -ذف انرشتيح األعًٗ  -انًُٓط  -ؽشيمح انرذسيظ  -انًؼهى) - 5يماسٌ تيٍ خظائض أعهٕب انرفكيش انفهغفٗ ٔانؼهًٗ.
 - 6اعرخالص انذسٔط انًغرفادج يٍ دساعح انًذاسط انفهغفيح انًؼاطشج.
 - 7يغرمشئ أًْيح دساعح فهغفح انرشتيح نهًؼهى تظفح ػايح ٔيؼهى االلرظاد انًُضنٗ تظفح خاطح.
ض .يهاساخ ػايح
 -1يكرغة تؼغ انًٓاساخ انرظُيفيح ٔانرحهيهيح ٔانُمذيح يٍ انًذاسط انفهغفيح انًؼاطشج انرٗ ذًكُّ
يٍ انرٕاطم يغ اآلخشيٍ.
 -2يشاسن اآلخشيٍ فٗ اذخار لشاس ذعاِ يٕػٕع فهغفٗ يا.
 -3يرؼشف ػهٗ تؼغ انمؼايا انفهغفيح انًشذثطح تانثحس انؼهًٗ فٗ ذخظض  :أخاللياخ انؼهىٔ ،أخاللياخ
انثاحس.
 -3يؼًم فٗ فشيك إلَعاص يششٔع تحصٗ يٍ خالل انًظادس انرمهيذيح (انًكرثح ٔ ) ...اإلنكرشَٔيح
(اإلَرشَد)
 -3يحتىَاخ انًقشس:
إجًانً
ػذد انساػاخ
انًىضىع

انىحذج األونً :انفهسفح وانتشتُح
 -1ياْيح ٔذؼشيف انفهغفح
 -2ؽثيؼح انرفكيش انفهغفٗ ٔيثاحصّ.
 -3االَرماداخ انًٕظٓح نهفهغفح.
 -4يؼُٗ انرشتيح.
 -5انؼاللح تيٍ انفهغفح ٔانرشتيح.
انىحذج انثانُح :فهسفح انتشتُح
 -1ياْيح فهغفح انرشتيح.
 -2ذطٕس ييذاٌ فهغفح انرشتيح
 -3يعاالخ االْرًاو تفهغفح انرشتيح.
 -4أًْيح دساعح فهغفح انرشتيح.
 -5أْذاف انًذاسط انفهغفيح انرشتٕيح انًؼاطشج.
انىحذج انثانثح :انفهسفاخ انتشتىَح انًؼاصشج
 -1انفهغفح انًصانيح ٔانٕالؼيح كفهغفح ٔ كفهغفح ذشتٕيح.
 -2انفهغفح انثشظًاذيح كفهغفح ٔكفهغفح ذشتٕيح.
 -3انفهغفح انٕظٕديح كفهغفح ٔكفهغفح ذشتٕيح
 -4انفهغفح انرحهيهيح كفهغفح ٔكفهغفح ذشتٕيح
 -5انفهغفح اإلعالييح كفهغفح ٔكفهغفح ذشتٕيح
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.٤أسانُة انتذسَس وانتؼهى
 -1انًحاػشج
 -2انًُالشح ٔانحٕاس
 -3ظهغاخ انؼظف انزُْٗ ْٔٗ ؽشيمح ذؼرًذ ػهٗ اعرُاسج انًرؼهًيٍ يٍ خالل ( عؤال  -لؼيح  -يشكهح)
ٔيُالشرٓا.
 -4انًششٔػاخ انثحصيح فٗ فشيك.
 -5انرؼهى انرؼأَٗ يٍ خالل يٕػٕػاخ يخرهفح فٗ َفظ انرخظض.
 -6ذثادل األدٔاس.
 -7انًحاكاج (يغشحح انًُاْط)
 -8اعرخذاو انرمُياخ انحذيصح يصم (انكًثيٕذش ،اإلَرشَد  ،انؼُٕاٌ اإلنكرشَٔٗ).
 .5أسانُة انتذسَس وانتؼهى نهطالب روي انقذساخ انًحذودج.
 -1تشايط ػالظيح يرخظظح يُٓا (يشكهح تغيطح يثحس ػُٓا فٗ انًكرثح).
 -2ظهغاخ ٔيماتالخ فشديح.
 -3ذؼهى األلشاٌ.
 .6أسانُة انتذسَس وانتؼهى نهطالب انًتًُضَن.
 -1يششٔػاخ تحصيح ٔتشايط إششائيح ذؼرًذ ػهٗ انرٕعغ ٔانؼًك.
 -2لشاءج أحذ انكرة ٔذحهيهّ ٔكراتح ذمشيش ػُّ ،يُٓا كرة فٗ األطٕل انفهغفيح نهرشتيح ٔفهغفح انرشتيح.
 .7تقُُى انطانة
أ -األعانية انًغرخذيح:
 -1االخرثاساخ انمظيشج ٔانطٕيهح ،نمياط انرحظيم.
 -2تطالح يالحظح نمياط انًٓاسخ االظرًاػيح.
 -3اعرثاَح نمياط آساء انطالب حٕل انًٕػٕػاخ.
 -4كراتح انرماسيش ػٍ انًٕػٕػاخ نمياط يُٓعيح انثحس ٔػشع انًشكهح.
ب -انتىقُة :
األعثٕع انشاتغ
األعثٕع انصايٍ
األعثٕع انصاَٗ ػشش
األعثٕع يٍ انخايظ ػشش
جـ -تىصَغ انذسجاخ

َٓايح انفظم انذساعي
يُرظف انفظم انذساعي
االيرحاٌ انشفٕٖ
االيرحاٌ انؼًهٗ
أػًال فظهيح
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د -نظاو تحذَذ انتقذَشاخ
(  ) 64 -50يمثٕل
(  ) 74 -65ظيذ
(  )84 -75ظيذ ظذاً
(  )100 - 85يًراص
 .8قائًح تانًشاجغ:
أ -يزكشاخ
 يحًذ تغيَٕٗ أحًذ ػهٗ ،يمذيح فٗ يثاحس األطٕل انفهغفيح ٔاالظرًاػيح نهرشتيح ،داس انٕشائك،انًُٕفيح2004 ،و.
ب -كتة يهضيح
 ػثذ انًعيذ ػثذ انرٕاب شيحح ،األعظ انفهغفيح نهرشتيح  ،يكرثح كهيح انرشتيح ،شثيٍ انكٕو 2003 ،و.جـ -كتة يقتشحح
 - ۱يحًذ نثية انُعيحٗ ،يمذيح فٗ فهغفح انرشتيح ،األَعهٕ انًظشيح ،انماْشج1967 ،و.
 - ٢عؼيذ إعًاػيم ػهٗ  ،دساعاخ فٗ انرشتيح ٔانفهغفح  ،ػانى انكرة ،انماْشج1972 ،و.
 - 3ظٕسض فَ .يههٕ ،يمذيح إنٗ فهغفح انرشتيح ،ذشظًح نٕلا ،يكرثح األَعهٕ انًظشيح  ،انماْشج 1977 ،و.
 - ٤صكٗ َعية يحًٕد ،يٍ صأيح فهغفيح ،داس انششق ،تيشٔخ1979 ،و.
 - 5يحًذ انٓادٖ ػفيفٗ ،فٗ أطٕل انرشتيح  -األطٕل انفهغفيح نهرشتيح  ،يكرثح األَعهٕ انًظشيح ،انماْشج،
1980و.
 - 6يحًذ يُيش يشعٗ  ،أطٕل انرشتيح ،ػانى انكرة نهُشش ،انماْشج1992 ،و.
 - 7يحًذ يُيش يشعٗ ،فهغفح انرشتيح ٔاذعاْاذٓا ،ػانى انكرة نهُشش ،انماْشج1997 ،و.
 - 8شثم تذساٌ ٔآخشٌٔ ،األطٕل انفهغفيح نهرشتيح ،يكرثح انعًٕٓسيح انحذيصح ،اإلعكُذسيح2001 ،و.
 - 9يحًذ حغٍ انؼًايشج ،أطٕل انرشتيح انراسيخيح ٔاالظرًاػيح ٔانُفغيح ٔانفهغفيح  ،داس انًغيشج
نهُشش  -انرٕصيغ ٔ انطثاػح 2002و
د -دوسَاخ ػهًُح أو نششاخ
 -1يعهح كهيح انرشتيح
 -2يعهح انرشتيح انًؼاطشج
 -3يعهح انؼهٕو انرشتٕيح ٔانُفغيح
 -4يعهح انًشكض انمٕيٗ نهثحٕز االظرًاػيح
 -5انشثكح انذٔنيح (اإلَرشَد) يٕلغ ظٕظم.
 .9اإليكانُاخ انًطهىتح نهتذسَس
لاػح تحس (ظهغاخ انؼظف انزُْٗ)
لاػح إَرشَد نهثحٕز انعًاػيح (انًششٔػاخ انثحصيح)
انًكرثح (انذٔسياخ ٔانكرة)
إششاف أ.د /يحًذ انًصُهحً يحًذ إتشاهُى أستار وسئُس
قسى أصىل انتشتُح تكهُح انتشتُح
جايؼح األصهش
ينسق انًقشس (أستار انًادج) .د /يحًذ تسُىنً أحًذ ػهً
سئُس انقسى:

أ.د /فاطًح انضهشاء أيُن انششَف

