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 تؼشيفاث وإحكاو ػايت -انفصم األول: 
 يقذيت :

تأهٌبلً عالٌاً فً المجاالت المهنٌة دراسٌن وتأهٌلهم مختص بإعداد التعد كلٌة التربٌة مؤسسة تربوٌة ت

والتربوٌة التً ٌحتاجها المجتمع ، حٌث تمنح درجة البكالورٌوس فً العلوم والتربٌة ، واللٌسانس فً 

 اآلداب والتربٌة .

 انكهيت: َشأة 

 بموجب تأسست. متر كٌلو 272 بحوالً طرابلس مدٌنة ؼرب ،جنوب نفوسة بجبل نالوت مدٌنة فً تقع

 سنوات ثبلث بنظام نالوت المعلمٌن إلعداد العالً المعهد إسم تحت م1996 لسنة( 69)رقم القرار

 العام فً النظام عدل ثم والمتوسط األساسً للتدرٌس ٌؤهله عالً دبلوم تخرجه بعد الطالب ٌمنح دراسٌة

 المعلمٌن لئلعداد العالً المعهد تبعٌة استمرتو سنوات أربع أصبح م،حٌث1999/2222الدراسً

 و التعلٌم قطاع إلً المتوسطة و العلٌا المعاهد تبعٌة أصبحت حٌث للتعلٌم العامة الشعبٌة للجنة نالوت

 لئلعداد العلٌا المعاهد كل تبعٌة نظام م،حٌث1/1/2225 حتى الوضع هذا وأستمر المهنً التكوٌن

 المعلمٌن كلٌة أسم تؽٌر مؤخراً  وثم نالوت المعلمٌن كلٌة أسم تحت الؽربً الجبل جامعة إلً المعلمٌن

 جامعة بإنشاء قرار صدر م2217عام وفً سنوات أربع الدراسً النظام م2226عام فً التربٌة كلٌة إلً

 الكلٌات احدى هً  التربٌة وأصبحت كلٌة 2217 لسنة 626 قرار ووفق التعلٌم لوزارة تابعة نالوت

 . للجامعة التابعة

 : فهدااألرسالة والو ةرؤٌال     
 

 الكلٌة : رؤٌة
 مجال فً األداء على القادرٌن المعلمٌن وتخرٌج إعداد فً ومبدعة رائدة تصبح أن الكلٌة تسعى  

 ٌحقق بما لٌبٌا فً التعلٌمٌة المنظومة تطوٌر فً مباشرة وتسهم عالٌة بكفاٌات والتعلٌم التربٌة

 للمجتمع. السامٌة األهداؾ

 رسالة الكلٌة:

 . واألساتذة الطلبة مهارات وتنمٌة الثقافً الوعً مستوى تطوٌر *

 المشمممممكبلت وحمممممل اللٌبمممممً المجتممممممع فمممممً اإلدمممممما  عملٌمممممات وتسمممممهٌل العلممممممً التفمممممو  دعمممممم *

  . المعطاء الرائد العلمً والبحث

 والتكمممممموٌن العملٌممممممة للجممممممودة مسممممممتوى وخلممممممق المحلٌممممممة البنٌممممممة وتطمممممموٌر المجتمممممممع خدمممممممة *

  . للطلبة المتمٌز

ً  المممممتعلم عملٌمممممات وتحسمممممٌن التعلمممممٌم قطممممماع تطممممموٌر فمممممً البنممممماءة * المشممممماركة  للمعممممماٌٌر وفقممممما

 . األكادٌمٌة
 

 الكلٌة : أهداف

  . بالكلٌة العلمً والبحث الدراسٌة البرامج تطوٌر *

 . اإلداري األداء وتحسٌن المحلً المجتمع داخل الكلٌة دور تفعٌل *

  . لدٌهم األكادٌمٌة التجربة وتقوٌة للطلبة متمٌز مستوى خلق *
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 . بالكلٌة والتعلم التعلٌم وخدمات األساتذة مستوى تحسٌن *

 . بالمؤسسة واإلرشاد التوجٌه مستوى ضبط *

 تؼشيفاث ويصطهحاث
تطبٌق أحكام هذه البلئحة ٌقصد بالعبارات وااللفاظ الوراد فً هذه البلئحة المعانً المقابلة لها فً 

 أٌنما وردت فً البلئحة .

 ٌقصد جامعة نالوت . الجامعة : -

البلئحة الداخلٌة لكلٌة التربٌة المنظمة لشؤون الدراسة الجامعٌة واالمتحانات  الالئحة : -

 والتأدٌب .

 ٌقصد رئٌس جامعة نالوت. الرئٌس : -

 كلٌة التربٌة نالوت . الكلٌة : -

 عمٌد كلٌة . العمٌد : -

ٌقصد به أي شخص مقٌد للدراسة فً المرحلة الجامعٌة لدرجتً اللٌسانس أو  الطالب : -

 البكالورٌوس .

الئحة تنظٌم التعلٌم العالً الصادرة بقرار اللجنة الشعبٌة العامة  الئحة تنظٌم التعلٌم العالً : -

 م . 2010( لسنة 501سابقاً رقم )

 لتدرٌب العلمً .ٌقصد به أي وحدة علمٌة تقوم بمهام التدرٌس وا المسم : -

 المجلس الذي ٌضم جمٌع رؤساء األقسام العلمٌة بالكلٌة . مجلس الكلٌة : -

 األستاذ المكلؾ باإلشراؾ على بحث التخر  . المشرف : -

 ٌقصد به فترة دراسٌة . السنة الدراسٌة : -

ٌقصد به المقرر الدراسً الذي ٌجب على الطالب دراسته والنجاح فٌه  الممرر الدراسً : -

 وٌدخل فً ضمن المعدلٌن السنوي والتراكمً .

به ما ٌحصل علٌه  الطالب من نقاط فً المقررات الدراسٌة التً ٌقصد  المعدل السنوي : -

ت ٌدرسها فً السنة دراسً واحد مقسوما على مجموع الساعات المعتمدة لتلك المقررا

 الدراسٌة .

 التًٌحصل علٌه الطالب من نقاط فً المقررات الدراسٌة  ٌقصد به ما المعدل التراكمً : -

خبلل السنوات الدراسٌة مقسوما على مجموع الوحدات المعتمدة لتلك درسها واجتازها بنجاح 

 المقررات الدراسٌة .

 االقساو انؼهًيت بانكهيت 
 تظم الكلٌة األلسام العلمٌة اآلتٌة :

  الرٌاضٌات .لسم 

  الكٌمٌاء .لسم 

  الحاسوب.لسم 

  علوم الحٌاة .لسم 

  الفٌزٌاء .لسم 
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  والدراسات االسالمٌة اللغة العربٌة لسم. 

  علم النفسلسم . 

  علم اجتماع.لسم 

  معلم الفصل .لسم 

  اللغة االنجلٌزٌة .لسم 

  اللغة الفرنسٌة .لسم 

  الجغرافٌا .لسم 

  التارٌخ .لسم 

  رٌاض االطفاللسم . 

 انذسخاث انؼهًيت انتي متُحها انكهيت 
 :ٌمنح الطالب بعد تخرجه من كلٌة التربٌة الدرجات الجامعٌة األولى التالٌة

درجمممممممممة اللٌسمممممممممانس فمممممممممً اآلداب والتربٌمممممممممة ألعمممممممممداد المعلمممممممممم للتعلمممممممممٌم االبتمممممممممدائً و  - 1

 : اإلعدادي والثانوي فً أحد التخصصات األدبٌة اآلتٌة

اللؽممممممة  –علممممممم الممممممنفس  -الجؽرافٌمممممما –علممممممم االجتممممممماع  –فرنسممممممٌة لؽممممممة  –لؽممممممة انجلٌزٌممممممة  )
 .(   التارٌخ –معلم فصل  – والدراسات االسبلمٌة العربٌة

درجممممممممة البكممممممممالورٌوس فممممممممً العلمممممممموم والتربٌممممممممة ألعممممممممداد المعلممممممممم للتعلممممممممٌم االبتممممممممدائً   -2

 : واإلعدادي والثانوي فً أحد التخصصات العلمٌة اآلتٌة

 رٌاضٌات  (. –حاسوب  –الفٌزٌاء  –علوم الحٌاة  –) الكٌمٌاء 

 نغت انذساست بانكهيت 
فً بعض المقررات اللؽة العربٌة هً لؽة التدرٌس والتعلم بالكلٌة ،وٌجوز التدرٌس باللؽة االنجلٌزٌة 

تطبٌقٌة واللؽة اإلنجلٌزٌة ،وذلك بعد موافقة القسم العلمً ومجلس الكلٌة الدراسٌة بقسم العلوم ال

ئاسة الجامعة ،كما ٌجب إخضاع الطبلب ؼٌر العرب المتحان لقٌاس قدرتهم على واعتمادها من ر

 ط التً تحددها وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً .التحصٌل العلمً باللؽة العربٌة وفق الضواب

ٌتم اعتماد المناهج الدراسٌة المقترحة للكلٌة عن طرٌق مجلس القسم العلمً ومجلس الكلٌة بعد موافقة 

،على أن تلزم األقسام المختلفة بالكلٌة بالمعاٌٌر المختلفة لتصمٌم ووصؾ وإعداد ئٌس الجامعة ر

المناهج الدراسٌة بما ٌتفق مع معاٌٌر الجودة المحلٌة والدولٌة ،وٌتفق مع المقررات الدراسٌة األساسٌة 

 إنقاصها إال بأذن منها .تها أو ٌجوز زٌاد المقررة من وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً والتً ال

 استار ادلقشس
ٌتولى تدرٌس كل مقرر دراسً عضو هٌئة التدرٌس متخصص أو أكثر وٌجوز أن ٌكون من 

 الماجستٌر (. –المتعاونٌن شرٌطة حصوله على مؤهل عال أقله ) اإلجازة التخصصٌة العالٌة 

لٌه هذه البلئحة و التشرٌعات فً ذات التخصص وٌقوم أستاذ المقرر بتنفٌذ ما ٌخصه وفقا لما تنص ع

 النافذة .
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 -ٌخصص أستاذ المقرر جزء من المحاضرة األولى فً بداٌة كل سنة دراسً لآلتً:

 تقدٌم نفسه لطلبة المقرر وتحدٌد األٌام والساعات المكتبٌة التً ٌتواجد فٌها للمراجعة . -1

االمتحان النهائً توضٌح محتوٌات المقرر ومواعٌد االختبارات واالمتحانات النصفً و  -2

 وكٌفٌة حساب أعمال السنة .

 تحدٌد الكتب والمراجع المتعلقة بالمقرر الدراسً . -3

 تحدٌد أسلوب التقٌٌم والمتابعة أثناء الدراسة . -4

 تنبٌه الطبلب لضرورة االطبلع على الئحة الدراسة واالمتحانات بالكلٌة . -5

 الدراسة واالمتحانات المتعلقة بالمقررتنفٌذ التعلٌمات الصادرة من إدارة الكلٌة وقسم 

 األستار ادلششف:
ً ) المشرؾ األكادٌمً (  —تكلؾ إدارة الشؤون العلمٌة بالتشاور مع رئٌس القسم  أستاذا مشرفا

 لكل مجموعة من الطبلب وٌكون من بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس وٌتولى اآلتً:

ً من نت -1 ائجه الدراسٌة أوأل بأول ٌزوده بها إعداد وحفظ ملؾ علمً للطالب وٌحفظ به نسخا

 .كلٌةمكتب الدراسة واالمتحانات بال

تدوٌن المقررات التً درسها الطالب ونتائجه لكل سنة دراسٌة وحساب المعدل السنوي  -2
والمتوسط التراكمً العام ببطاقة الطالب الدراسٌة والتأكد من مطابقتها لما هو مدون بمنظومة 

 .التسجٌل المركزٌة بالجامعة

تدوٌن حاالت انقطاع الطالب وإٌقاؾ القٌد، وكذلك العقوبات التً توقع على الطالب بملفه  -3
 العلمً وتدوٌن اإلنذارات ببطاقته الدراسٌة وإببلؼه بذلك.

 توضٌح النقاط أو المواد المهمة بهذه البلئحة للطالب والرد على استفساراته. -4

 األكادٌمً للطلبة الخاضعٌن ألشرافه.إببلغ الكلٌة المختصة ومكتب التسجٌل بالوضع  -5

 إببلغ الكلٌة المختصة بوضع الطلبة الخاضعٌن ألشرافه ممن:  -6

 أنجزوا المقررات البلزمة للتخر .  ( أ
 استنفذوا المدة القانونٌة.   ( ب
 حصلوا على تقدٌر عام ضعٌؾ جدا.   ( ت

 تجاوز عدد مرات الرسوب فً أي مقرر. 

 البرنـــامج الدراسي:
المختص،  القسمالبرنامج الدراسً هو التخصص العلمً الذي ٌقوم الطالب بدراسته فً إطار 

على )خطة دراسٌة( مقسمة  ةمن كلٌ قسمووفق اإلطار الزمنً له، وٌحتوي البرنامج الدراسً لكل 

للٌسانس , اساعة دراسٌة  120دراسٌة لجمٌع برامج الجامعة بما ال ٌقل عن  اربع سنواتعلى 

 عة دراسٌة للبكالورٌوس بما فً ذلك المقررات التً ٌتطلبها برامج الجامعة.سا 126

 تصنيف المقررات 
 -تنقسم المقررات التً تدرس فً الجامعة إلى: 

% ( من مجموع الساعات 10مقررات متطلبات الجامعة وهً مقررات إلزامٌة بما ال تتجاوز )

 الدراسٌة البلزمة لتخر  الطالب.

من الوحدات  %(75)تتجاوز  الرها القسم الذي ٌنتمً إلٌه الطالب وبما مقررات تخصصٌة ٌق
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 مقررات اختٌارٌة تخصصٌة (% 5 )الدراسٌة البلزمة للتخر  متضمنة ما نسبته 

مقررات داعمة وهً مقررات ؼٌر تخصصٌة ولكنها ضرورٌة للتخصص بناء على برنامج، 

جموع الوحدات الدراسٌة البلزم لنخر  %( من م5الكلٌة التابع له الطالب وبما ال ٌقل عن )

 الطالب.

 رمز المقرر ومحتوياته 
 ٌرمز لكل مقرر بثبلثة أرقام تدل خانة المئات منها على مستوى المقرر.

 ٌسبق األرقام حرفان او أكثر للداللة على الكلٌة المختصة. 

الخرٌؾ والربٌع تعادل الوحدات الدراسٌة للمقرر محاضرة واحدة فً األسبوع فً فصول  - 

 وتضاعؾ فً فصل الصٌؾ.

 ٌكون لكل مقرر مفردات لمحتوٌاته تحفظ فً إدارة الشؤون العلمٌة وفً الكلٌة المختصة. -د
 

 انىسائم انتؼهيًيت 
إضافة إلى أستاذ الممرر تستخدم كافة الوسائل المساعدة على تنفٌد العملٌة التعلٌمٌة وتخسٌن الداء 

 -بالكلٌة وعلى االخص :

 فً حكمهم . األشخاص المساعدٌن من معٌدٌن وفنًٌ معامل وما -1

 القاعة الدراسٌة والمعمل المناسبٌن . -2

األجهزة والمعدات والمختبرات والمواد وؼٌرها من وسائل اإلٌضاح البلزمة لتنفٌذ العملٌة  -3

 التعلمٌة تقدمها الجامعة أو الكلٌة إذا سمحت مواردها بذلك .

 ه من كتب ومراجع .المكتبة العلمٌة بما تحوٌ -4

 شبكة المعلومات . -5

 اجلذول انذساسي
 -يشاػى ػُذ وضغ اجلذول انذساسي يا يهي :

استعمال القاعات الدراسٌة والمعامل من الساعة الثامنة والنصؾ صباحا وحتى الثانٌة  -1

 والنصؾ بعد الظهر .

 توزٌع المقررات الدراسٌة على أٌام األسبوع الدراسً . -2

استثناء المقررات ألي مقرر أكثر من محاضرتٌن فً الٌوم الواحد بال ٌسمح بأن ٌكون  -3

 المصلحة العامة .المعملٌة أو حسب متطلبات 

 تجنب تعارض مقررات المستوى الواحد . -4

 تجنب تعارض المقررات والمقررات األخرى ؼٌر التمهٌدٌة لها )قدر اإلمكان (. -5

ٌرة منها استراحة لطبلب المقرر مدة المحاضرة ساعتان على أن تخصص العشرة دقائق األخ -6

 وتمكٌنهم من االنتقال إلى قاعات أخرى .

 إعبلن الجدول الدراسً قبل أسبوع على األقل من بداٌة التسجٌل . -7
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ال ٌجوز تؽٌٌر مواعٌد الجدول الدراسً واألسبوعً ألي مقرر إال بعد موافقة الدراسة  -8

 واالمتحانات بالقسم والكلٌة .

 

  انكهيت طالب
 الكلٌة أقسام بأحد النظامٌة للدراسة متفرؼون وجمٌعهم نظامٌٌن كطبلب بالكلٌة الطبلب قبول مٌت     

 بداٌة كل فً طالب كل وٌتولى البلئحة هذه فً علٌها المنصوص والضوابط األسس الشروط وفق

 والدروس المحاضرات حضور على المواظبة وعلٌه الكلٌة المعتمدة اإلجراءات وفقا القٌد تجدٌد العام

 االمتحانات و االختبارات إجراء و بها المكلؾ العلمٌة والتقارٌر واألورا  الوجبات وإعداد المقررة

 و التعلٌمٌة العملٌة لسٌر المنظمة التعلٌمات و والنظم باللوائح التقٌد الطبلب وعلى إقراره ٌتم ما حسب

 والقاعات الكلٌة ونظافة مظهر على والمحافظة القانون طائلة تحت ٌقع ال حتى األساتذة احترام

 . الدراسٌة

 انُشاط انؼاو:
ٌجوز ألي طالب مقٌد فً كل كلٌة بالجامعة ممارسة األنشطة العامة والتً ٌشرفها علٌها 

المسجل العام او مكتب خدمة المجتمع والبٌئة فً أوقات فراؼه وخار  أوقات الدروس العملٌة 

 -ٌلً: والنظرٌة ومن بٌن األنشطة العامة ما 

 إقامة المعارض والندوات والمسابقات العلمٌة. .1
 األنشطة الرٌاضٌة المختلفة. .2
 األنشطة الفنٌة والثقافٌة. .3

   

 انقبىل واالَتقالَظاو :انفصم انثاَي

 1يادة 
 القبول 

لطبلب ٌشترط للدراسة بالكلٌة مراعاة بعض الضوابط الخاصة بالكلٌة ومراعاة معاٌٌر الجودة فً ا

 وهذه الشروط تتمثل فً :متمٌزة من أجل تقدٌم خدمة تعلمٌة 

 أوالً الشروط العامة :

 أن ٌكون ملتزم بمبادئ المجتمع اللٌبً وتوجهاته وأخبلقه وعقٌدته اإلسبلمٌة . -1

أن ٌكون الراؼب فً االلتحا  بالدراسة بالكلٌة من الطبلب الحاصلٌن على الشهادة الثانوٌة  -2

 .من الشهادات المعترؾ بها واألدبً أو ما ٌعادلها  لعلمًالعامة بقسمٌها ا

 أن ٌكون الئقاً طبٌاً وقادراً على متابعة الدروس النظرٌة والعلمٌة . -3
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أن ٌكون حاصبل على النسبة المئوٌة المعتمدة للقبول بالكلٌة وفق الضوابط التً تحددها  -4

 الجامعة للكلٌات .العلمً والمحالة من رئاسة وزارة التعلٌم العالً والبحث 

جنحة مخلة بالشرؾ مالم ٌكن قد رد إلٌه اعتباره  الحكم علٌه فً جناٌة أو أن ال ٌكون قد سبق -5

. 

بلٌبٌا إقامة اعتٌادٌة طٌلة مدة الدراسة ،كما ٌشترط فً المتقدم من ؼٌر اللٌبٌٌن أن ٌكون مقٌماً  -6

ؼٌر اللٌبٌٌن بدفع الرسوم ونفقات الدراسة وفق لوائح وسٌاسات وزارة التعلٌم ٌلتزم الطبلب 

املة بالمثل المنصوص علٌها العالً والبحث العلمً ،مع مراعاة االتفاقٌات الموقعة بشان المع

 فً هذا الشأن وبعد موافقة رئٌس الجامعة أو من ٌقوضه فً ذلك .

 ثانٌاً : الشروط الخاصة :

 .أن ٌكون متفرؼا للدراسة  -1

 ألسبابعات أو المعاهد اللٌبٌة مابالكلٌة قد سبق فصله من إحدى الجتحا  لإال ٌكون المتقدم لبل -2

 أكادٌمٌة أو تأدٌبٌة . 

ألقسام العلمٌة قاصراً على الطبلب ٌكون القبول للدراسة للحصول على درجة البكالورٌوس با -3

 القسم العلمً دون ؼٌرهم . شهادة الثانوٌة العامةالالحاصلٌن على 

قاصراً على الطبلب  األدبٌةٌكون القبول للدراسة للحصول على درجة اللٌسانس  باألقسام  -4

 .دبً شهادة الثانوٌة العامة القسم األالالحاصلٌن على 

 -أو البكالورٌوس موقوفاً على : انسسٌكون القبول للدراسة للحصول على درجة اللٌ -5

العلمٌة بالكلٌة بنجاح وتتضمن اجتٌاز الطالب المقابلة الشخصٌة التً تحددها اللجنة  - أ

 المقابلة اختبارات شخصٌة وقدرات علمٌة باعتبار أن الطالب ٌعد لٌكون معلم المستقبل .

 تكون المقابلة وفق المعاٌٌر التالٌة : - ب

 مراعاة الشروط الصحٌة والجسمٌة . -

 .سبلمة النطق ومخار  األلفاظ  -

 حسن البدٌهة . -

 تقبل النقد ووجهات النظر . -

 االستعداد والمٌل لمهنة التدرٌس . -

 لكً تتم إجراءات القبول ٌقوم الطالب بتسلٌم مسجل الكلٌة اآلتً: -6

  من المعتمدة الشهادات من ٌعادلها ما أو(  النجاح وثٌقة)  االصل الثانوٌة شهادةال 

 .االختصاص ذات الجهات

  الوطنً الرقم . 

  مٌبلد شهادة. 

  العائلة كتٌب االولً من  صفحة. 

  إقامة شهادة . 

  صحٌة شهادة . 

  شخصٌة صور 8 عدد . 

  المنحة لؽرض مصرفً حساب . 

  المنحة لؽرض السفر جواز أو الشخصٌة البطاقة من صورة . 
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 . إٌصال سداد الرسوم الدراسٌة 

  المعمول بها فً الكلٌة .تعهد كتابً ٌلتزم فٌه الطالب المقبول باللوائح والنظم 

 2يادة 
 :الكليةشروط االنتقال إلى 

من جامعات وكلٌات أخرى عامة أو أهلٌة معتمدة، حٌث ٌتولى  الكلٌةٌجوز للطالب االنتقال إلى 

 تلقً طلبات االنتقال على أن تكون مستوفٌة الشروط التالٌة:  كلٌةمكتب التسجٌل بال

 فً موعد ال ٌقل عن أسبوع قبل موعد بداٌة السنة الدراسٌة.أن ٌقدم طالب االنتقال مستنداته  -أ

أال ٌكون مفصول او موقوؾ عن التسجٌل فً الجامعة المنتقل منها على أن ٌحتوي هذا  -ب

الكشؾ على المقررات والدرجات وعدد الوحدات مدعمة بمفردات كل مقرر سبق له دراسته ونظام 

 الدراسة والتقٌٌم.

وثٌقة أو استمارة أصلٌة إلتمام المرحلة الثانوٌة التخصصٌة أو ما ٌعادلها أن تتضمن مستنداته  - 

 من الشهادات المعترؾ بها.

 تشكل لجنة مختصة لمعادلة المقررات الدراسٌة للطالب المنتقلٌن للجامعة. -و 

 

 3يادة 
 

 إجراءات االنتمال

طلبات االنتقال المستوفٌة للشروط المنصوص علٌها فً المادة  كلٌةٌحٌل مكتب التسجٌل بال   

( من هذه البلئحة إلى الكلٌات المعنٌة للبث فٌها وإحالة رأي الكلٌة بالرفض أو القبول إلى مكتب 2)

 -التسجٌل الستكمال بقٌة اإلجراءات بالنسبة للطلبة المقبولٌن على النحو التالً: 

فً برنامج الكلٌة المنتقل منها الطالب وتحسب له المقررات تسجٌل كل المقررات الواردة    

المنجزة التً تمت معادلتها فً الكلٌة المنتقل إلٌها فقط ، وٌطلب من الطالب إعادة المقررات 

/ه إذا كانت من المتطلبات البلزمة لتخر  بالكلٌة المنقول الٌها ٠50المتحصل فٌها على أقل من 

 الطالب.

 4يادة 
 التنسٌب للكلٌات 

ٌسلم الطالب المقبول للدراسة بالجامعة كل الوثائق والمستندات الرسمٌة التً ٌصدر بشأنها       

، ثم ٌقوم بملء النموذ  الخاص بذلك، وٌسلمه إلى مكتب المسجل كلٌةإعبلن إلى مكتب التسجٌل بال

الذي ٌتولى تنسٌبه إلى إحدى الكلٌات الراؼب فً التسجٌل بها حسب النظام المتبع بالجامعة،  كلٌةال

إجراء مقابلة شخصٌة للطبلب المقبولٌن، للتأكد من استعداد الطالب للدراسة بالكلٌة  ةلكلٌوبجوز ل

جل بطاقة طالب من الكلٌة وٌصرؾ له رقم قٌد من المس ٠وٌعطى الطالب فور تسجٌله ألول مرة

 العام بالجامعة  .
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 َظاو انذساست وااليتحاَاث: انفصم انثانث
 5يادة 

  بذايت انتسديم

اإلعبلم المختلفة وٌقفل بعد  ح باب القبول قبل وقت كاؾ من بدء الدراسة بوسائلٌعلن عن فت

تحدٌد العدد الذي ٌحتا  إلٌه من الطبلب أسبوعٌن من البدء الفعلً للدراسة وٌجوز لكل قسم 

ً وإذا زاد عدد المتقدمٌن عن الحد المطلوب تكون المفاضلة بٌنهم على أساس  سنوٌا

 .تصخهٌة أو كلٌهما بإشراؾ القسم المفاالمتحانات التحرٌرٌة أو الش

 

 6يادة 
 إخشاءاث انتسديم

ٌجب أن ٌحضر الطالب شخصٌا أو بتوكٌل شرعً إلكمال إجراءات التسجٌل فً األماكن  -1

 ذلك .والمواقٌت المحددة 

 ٌقوم الطالب بتسلٌم ملؾ مستوفً الشروط إلً مكتب مسجل الكلٌة . -2

ٌقوم الطالب باستبلم نموذ  خاص بدفع الرسوم  بعد موافقة الكلٌة على تسجٌل الطالب -3

لسداد الرسوم الدراسٌة المحالة من قبل رئاسة الجامعة  الدراسٌة من مكتب مسجل الكلٌة 

سجل الكلٌة ،على أن ٌقوم الطالب بتعبئة استمارة التسجٌل وتسلٌم اإلٌصال المالً إلى مكتب م

 الخاصة بذلك .

ٌتم قبول طلبات االلتحا  بالكلٌة بالنسبة للطلبة الجدد من حملة الشهادة الثانوٌة وفق الشروط  -4

والضوابط  التً تحددها وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ورئاسة الجامعة وبما ٌتبلءم مع 

 خلٌة بالكلٌة ،وبما ٌتناسب مع القدرة االستٌعابٌة للكلٌة .البلئحة الدا

ٌقوم الطالب المستجد بإتمام إجراءات التسجٌل لدى مسجل الكلٌة بعد ترشحه للقسم المحدد  -5

 مباشرة .

 ٌقبل الطلبة وٌقٌدون فً الكلٌة بصفة طبلب نظامٌٌن متفرؼٌن تفرؼاً كامبلً للدراسة . -6

 

 7يادة 
 جتذيذ انقيذ 

الب تجدٌد قٌده مع بداٌة السنة الدراسً خبلل المواعٌد التً تعلنها إدارة المسجل على الط -1

وٌبلػ بها الطالب على لوحة اإلعبلنات بالكلٌة ،مع دفع الرسوم الدراسٌة التً تحددها 

 الجامعة .

إذا لم ٌقم الطالب بتحدٌد قٌده وفقاً للضوابط السابقة ٌعد منقطعاً عن الدراسة لسبب ؼٌر  -2

 تقبل الكلٌة عذره وتوقؾ قٌده .مشروع ما لم 

الذي أكمل إجراءات تسجٌله أو تجدٌد قٌده وتؽٌب عن الدراسة بدون عذر مقبول الطالب  -3

 م . 2010لسنة  501( من البلئحة 32تطبق علٌه أحكام المادة )
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ً ؼٌر مشروع  -4 ً عن الدراسة ؼٌابا إذا لم ٌجدد الطالب قٌده فً الموعد المحدد ٌعد ؼائبا

 وٌجوز للكلٌة السماح للطلبة المتأخرٌن عن الموعد تجدٌد قٌدهم بعد تقدٌم عذر مقبول .

 8يادة 
  إيقاف انقيذ

 : االتٌة الشروط حسب الدراسة فترة طلٌة دراسٌن سنتٌن لٌده إٌماف للطالب ٌجوز

 ال ٌجوز للطالب إٌقاؾ القٌد إال مرتٌن طلٌة فترة الدراسة بالكلٌة . -1

 ٌجوز للطالب إٌقاؾ قٌده خبلل شهرٌن من بداٌة العام الدراسً . -2

 ٌمؤل الطالب النموذ  المعد إلٌقاؾ القٌد . -3

ٌخطر الطالب بالقرار النهائً وال ٌسمح له بالتؽٌب عن الدراسة إال بعد تسلمه  -4

 كتوباً بموافقة مجلس الكلٌة على إٌقاؾ القٌد . إخطاراً م

بعد انقضاء فترة إٌقاؾ القٌد الطالب بملء االستمارة المعدة لذلك وفق اإلجراءات المعتادة لتجدٌد القٌد 

. 

  9يادة 
 انفصم يٍ انكهيت 

 ٌفصل الطالب من الكلٌة وٌنتهً حقه فً الدراسة على حساب الدولة فً إحدى الحاالت التالٌة :

 إذا انقطع عن الدراسة بدون عذر . -1

 إذا أَعٌد تنسٌبه وتحصل على تقدٌر عام ضعٌؾ جداً خبلل عامٌن دراسٌٌن متتالٌٌن. -2

 .بتقدٌر ضعٌؾإنذارات  ةعلى ثبلثاالإذا تحصل على الحد  -3

 إذا صدر بحقه قرار تأدٌبً ٌقضى بفصله من الجامعة . -4

 

 11يادة 
 بذايت انذساست 

كؽٌرها من كلٌات الجامعة وفق التقوٌم األكادٌمً الذي ٌصدر سنوٌاُ تبدأ الدراسة بالكلٌة  -1

والذي ٌحدد فٌه بداٌة السنة الدراسٌة ونهاٌته ،حٌث ٌتم تجدٌد القٌد للسنوات المتقدمة فً 

 مختلؾ القسام العلمٌة بالكلٌة .

 ٌطبق فً الكلٌة نظام السنة . -2

البحوث العلمٌة وال ٌحق له دخول على الطالب االلتزام فً كافة مراحل الدراسة وإعداد  -3

% من مجموع الساعات المقررة 25تزٌد نسبة ؼٌابه فٌها على مادة  ألياالمتحان النهائً 

 وترصد له درجة الصفر فً المجموع النهائً للمقرر الذي تجاوز فٌه النسبة السابقة .

ٌة أو على عضو هٌئة التدرٌس أن ٌقوم بتسجٌل الحضور والؽٌاب فً كل محاضرة نظر -4

ً لٌتولى توثٌقه وٌنذر الطالب كتابٌاً عندما تصل نسبة  عملٌة وإحالته إلى مسجل الكلٌة شهرٌا

 %من مجموع ساعات المقرر الدراسً .15ؼٌابه 

اعتمدت الكلٌة حالٌا نظام السنة وتبلػ مدة الدراسة أربع سنوات دراسٌة وال ٌطبق  بالكلٌة  -5

 نظام االنتساب .
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تٌاز الطالب لجمٌع مقررات الدراسٌة المقررة علٌه بنجاح ٌمنح درجة بعد إتمام الدراسة واج -6

البكالورٌوس فً العلوم والتربٌة من االقسام العلمٌة أو درجة اللٌسانس فً اآلداب والتربٌة 

 من األقسام األدبٌة واإلنسانٌة .

ٌشترط على الطالب لدخول االمتحان فً كل مقرر حمل بطاقة التعرٌؾ الجامعً سارٌة  -7

 المفعول .

إذا ؼاب الطالب عن االمتحان النصفً ٌعطى درجة )صفر ( فً ذلك االمتحان إذا لم ٌقدم  -8

 عذرا ٌقتنع بموضوعٌته القسم العلمً .

 11 يادة
 تىصيغ انذسخاث 

 -:رجات الممرر الدراسً وفك االتً وتوزع د و نظرٌة عملٌة وعملٌةتكون الدراسة بالكلٌة نظرٌة 

 الممررات النظرٌة : -1

% للنشاط بالصورة 10% لبلمتحان النصفً و30% من الدرجة الكلٌة ألعمال السنة )  40 –أ 
 التً ٌحددها استاذ المقرر (

 % من الدرجة الكلٌة لبلمتحان النهائً . 60 –ب 

 الممررات العملٌة :  -2

 % لبلمتحان النهائً . 40% ألعمال السنة و 60 –أ 

 الممررات النظرٌة العملٌة : -3
% للنشاط بالصورة التً ٌحددها 5% لبلمتحان النصفً و  15ال النظري )% ألعم 20 - أ

 استاذ المقرر (
 ٌحددها التً بالصورة للنشاط% 5 و النصفً لبلمتحان% 15% ألعمال العلمً )  20 - ب

 ( المقرر استاذ
 نهائً النظري .%  لبلمتحان ال 40 - ت
 % لبلمتحان النهائً العلمً . 20 - ث
االمتحانات النصفٌة وتقدٌم كشؾ النتائج كامبلً لقسم الدراسة القسم إعبلن نتائج ٌتولى  -4

 واالمتحانات قبل بداٌة االمتحانات النهائٌة بأسبوعٌن .

ٌجوز ألستاذ المقرر الدراسً أن ٌعٌد امتحان النصفً للطالب الذي تؽٌب عنه بسبب عذر  -5

 ٌقبله القسم .

  12يادة 
 جلاٌ االيتحاَاث 

ٌشكل عمٌد الكلٌة فً نهاٌة كل سنة دراسٌة لجنة لتسٌٌر االمتحانات واالشراؾ على عملٌة  -1

،للجنة االستعانة بأعضاء هٌئة التدرٌس ومن تراه سٌر االمتحانات تسمى لجنة االمتحانات والمراقبة 

 مناسباً لتسٌٌر كافة المور المتعلقة بسٌر االمتحانات وتنظٌمها  .

 إعداد قوائم الطبلب الممتحنٌن وجداول المراقبة .تتولى هذه اللجنة  -2



13 
 

 تسلٌم كراسات االجابة وتسلمها . -3

إنجاز المهام المنوطة بها بمنتهى السرٌة والكتمان  لجنة االمتحانات والمراقبة ٌجب على   -4

 وٌتحمل كل من ٌخل من أعضاء اللجنة بهذا الجانب المسؤولٌة الشخصٌة المباشرة .

ألسئلة ومتطلبات االمتحان من كشؾ أعمال السنة من أستاذ المقرر تستلم اللجنة أورا  ا -5
 الدراسً فً مظروؾ مؽلق قبل موعد االمتحان بثمانٌة وأربعٌن ساعة على االقل .

تسلٌم أورا  األسئلة ومتطلبات االمتحان مع كراسات اإلجابة إلى لجان المراقبة مباشرة قبل  -6
 حال انتهاء زمن االمتحان .بداٌة االمتحان واستبلم كراسات اإلجابة 

ٌتولى كل عضو هٌئة تدرٌس تصحٌح كراسات االجابة لبلمتحانات النهائٌة فً المقرر أو  -7
المقررات المكلؾ بتدرٌسها ، وٌسلم كراسات االجابة إلى لجنة االمتحانات والمراقبة فً الموعد الذي 

 تحدده اللجنة .
 ال ٌتجاوز الثبلثة أٌام . استبلم كراسات اإلجابة ونتٌجة االمتحان فً زمن -8
متابعة سٌر االمتحانات والبت فً المخالفات الواردة من لجان المراقبة بالتنسٌق مع قسم  -9

 الدراسة واالمتحانات .
لى قسم رصد درجاتها من لجنة االمتحانات اتسلٌم كراسات االجابة لبلمتحانات النهائٌة بعد  -11

 ا إال بعد مضً سنة من تارٌخ إعبلن النتٌجة .إتبلفهٌجوز  الدراسة واالمتحانات لحفظها وال

رصد درجات أعمال السنة ودرجات االمتحانات النهائٌة فً النماذ  المعدة لهذا الؽرض  – 11
والتً ٌبٌن فٌها اسم الطالب ،ورقم قٌده ،ومجموعه العام ،وتقدٌره ، واسم عضو لجنة االمتحانات 

 الذي كتبها ، والذي أمبلها ، والذي راجعها .

 وقوائم المتخرجٌن والمفصولٌن .إعداد ومراجعة قوائم الناجحٌن والراسبٌن  – 12 

 تعتمد النتائج النهائٌة المتحانات السنة من القسم العلمً والدراسة واالمتحانات وعمٌد الكلٌة . – 13

تعتمد النتائج النهائٌة للخرجٌن من قبل القسم العلمً والدراسة واالمتحانات ومسجل الكلٌة  – 14
 وعمٌد الكلٌة ورئٌس الجامعة .

ال ٌجوز إعبلن النتائج النهائٌة المتحانات السنة الدراسٌة إال بعد مراجعتها من قبل رئٌس  – 15
 القسم العلمً المختص واعتمادها من قسم الدراسٌة واالمتحانات وعمٌد الكلٌة .

  13يادة 
 االيتحاَاث يف انكهيت 

تحان نهائً بنهائٌة ٌتم تقٌٌم الطالب من خبلل امتحان نصفً ٌفضل اجراؤه على مرحلتٌن ، وام -1
 كل عام دراسً .

 ٌجوز للطالب أن ٌنتقل من السنة إلى السنة التً تلٌه إذا كان محمبلً بمقرر أو مقررٌن فقط . -2
ٌعد الطالب راسباً فً مرحلته إذا رسب فً أكثر من مقررٌن دراسٌٌن وٌعٌد السنة فً المقررات  -3

 التً رسب فٌها فقط بدون إضافة مقررات جدٌدة .
ٌجوز لطالب السنة الرابعة دخول االمتحان النهائً إذا لم ٌتحصل على درجة النجاح فً ال  -4

 مقرر التربٌة العملٌة .
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 14 يادة
 انتقذيش انؼاو نهذسخاث 

 ٌكون تحدٌد التمدٌر العام لدرجات الطالب فً كل ممرر على النحو المبٌن فً الجدول االتً : 

 التمدٌر الدرجة ر.م

 ممتاز % 100% إلى  85من  1

 جٌد جداً  %84% إلً 75من  2

 جٌد %74% إلى 65من  3

 مقبول %64% إلى  50من 4

 ضعٌؾ %49% إلى 35من  5

 ضعٌؾ جداً  %34من صفر % إلى  6

 

وال ٌعد الطالب ناجحاً إال إذا تحصل على درجة ال تقل عن خمسٌن من مائة فً كل مقرر من 

 مقررات السنة الدراسً المقٌد فٌها .

 15 يادة
 تؼهيًاث خبصىص االيتحاَاث

  ٌحظر على الطالب أثناء االمتحانات ممارسة أعمال الؽش المتمثلة فً إدخال الكتب أو األورا  أو

األدوات أو أٌة وسٌلة أخرى ال تسمح لجنة االمتحانات والمراقبة بدخولها وٌحظر على الطبلب 

 كل ما ٌؤدي إلً اإلخبلل بنظام االمتحانات .

  . ال ٌجوز للطالب دخول االمتحان لمادة سبق له النجاح فٌها 

   فمممما فمممو  ممممن مجمممموع المممدرجات فمممً 50ال ٌعمممد الطالمممب ناجحممماً إال تحصمممل علمممى نسمممبة %

 كل مقرر دراسً تقدم المتحانه . 

   ال ٌسممممح للطالمممب المتمممأخر ممممن دخمممول قاعمممة االمتحمممان بعمممد مضمممً نصمممؾ الوقمممت ممممن زممممن

 بداٌة االمتحان .

  ألي طالب بمؽادرة قاعة االمتحان إال بعد مضً نصؾ الوقت من زمن بداٌة االمتحان  ال ٌسمح

. 

 تدعو قرائن وجدت اذا الطالب تفتٌش االمتحان قاعة على المشرفٌن او المراقبة للجنة ٌجوز 

ً  حٌازته فً لبلشتباه  التفتٌش فً وتراعً االمتحان، بمقرر عبلقة لها أجهزة أو أدوات او أوراقا

 بدا أو االمتحان لجنة تعلٌمات خالؾ اذا االمتحان قاعة من الطالب اخرا  وٌجوز المجتمع ادأب

 .االحوال جمٌع فً ملؽٌا امتحانه وٌعد  الؽش، أعمال ارتكاب فً
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 16يادة 

اإلعبصح اٌغبِؼٍخ )اٌٍٍغبٔظ( ٌّٕٚح اٌطبٌت اٌّزخشط ِٓ  األدثٍخااللغبَ ٌُّٕح اٌطبٌت اٌّزخشط 

اإلعبصح اٌغبِؼٍخ )اٌجىبٌٛسٌٛط( ثؼذ ٔغبحٗ فً وً ِمشساد اٌذساعخ، ٚرظذس شٙبدح االلغبَ اٌؼٍٍّخ 

 اٌزخشط ثبعُ اٌىٍٍخ ٚرؼزّذ ِٓ لجً ِغغً اٌىٍٍخ ٚػٍّذ٘ب ِٚغغً ػبَ اٌغبِؼخ.

 17يادة 

ٌُّٕح اٌّزخشط إفبدح رخشط ٚوشف ثبٌذسعبد ثؼذ أداء اٌشعَٛ اٌّمشسح، ٌٚغٛص ٌٍخشٌظ إػبدح 

فبدح ٚوشف اٌذسعبد ألوضش ِٓ ِشح إرا ٌضَ األِش، ٚرٌه ثؼذ عذاد اٌشعَٛ طٍت اٌحظٛي ػٍى اإل

 .اٌّمشسح

 18يادة 

رُؼذ اٌىٍٍخ عغالد خبطخ ثبإلفبداد ٚوشٛف اٌذسعبد ِجًٍٕب فٍٙب أعّبء ٚرٛلٍؼبد ِٓ أػذ٘ب 

ِٚٓ ساعؼٙب ِٚٓ اػزّذ٘ب، ٚرُؼذ ٘زٖ اٌغغالد ِٓ ٚالغ اٌجٍبٔبد اٌٛاسدح ِٓ األلغبَ اٌؼٍٍّخ أٚ 

 اٌذساعخ ٚاالِزحبٔبد، ٚرحبي ٔغخ ِٕٙب إٌى ِىزت اٌزٛصٍك ثبٌغبِؼخ ِٚىزت شؤْٚ اٌخشٌغٍٓ .

 19يادة 
ٌزُ اػزّبد وشٛف اٌذسعبد ِٓ اٌمغُ اٌؼًٍّ اٌّخزض ِٚغغً اٌىٍٍخ ٚػٍّذ اٌىٍٍخ أِب إفبدح 

 ٚػٍّذ اٌىٍٍخ .اٌزخشط فزؼّذ ِٓ ِغغً اٌىٍٍخ 

 21يادة 

 بٌغبِؼخ ثرؼزّذ اٌشٙبداد اٌغذاسٌخ ِٓ ِغغً اٌىٍٍخ ٚػٍّذ اٌىٍٍخ ٚ ِغغً ػبَ 

 21 يادة
 انُتائح 

 -تنسخ أربع صور من النتائج النهائٌة وتوزع على النحو االتً :

 نسخة إلى مكتب الدراسة واالمتحانات فً الكلٌة . -1

 نسخة إلى القسم العلمً المختص فً الكلٌة. -2

 .نسخة إلى مسجل الكلٌة  -3

 نسخة إلى مسجل العام بالجامعة . -4
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أما النسخة األصلٌة والمطبوعة على الور  المعد لذلك والنسخة االلكترونٌة تحفظ فً أرشٌؾ مكتب 

 الدراسة واالمتحانات بالكلٌة .

 22 يادة
 ادلشاخؼت ادلىضىػيت ألوساق اإلخابت
ت إجابته فً المواد الراسب ٌجوز للطالب الراسب أن ٌتقدم إلى مسجل الكلٌة بطلب لمراجعة كراسا

 -فٌها مراجعة موضوعٌة وفق اإلجراءات والضوابط االتٌة :

 أن ٌقدم طلب المراجعة فً مدة ال تزٌد على أسبوع من تارٌخ إعبلن النتائج . -1

ٌتولى عمٌد الكلٌة تشكٌل لجنة من ثبلثة أساتذة ،وٌكون أستاذ المادة من ضمنهم وتجرى  -2

من ٌنوب عنه ،وٌجب على اللجنة إعداد تقرٌر فً هذا المراجعة بحضور الطالب ،أو 

 الخصوص وتقدٌمة إلى وكٌل الكلٌة فً ثبلثة أٌام من تارٌخ التكلٌؾ .

إذا ثبتت صحة ادعاء الطالب ،تصحح النتٌجة وتودع نسخة من التقرٌر فً ملؾ الطالب   -3

 التصحٌح . وٌقدم عضو هٌئة التدرٌس )أستاذ المادة ( تبرٌراً مكتوباً بعدم دقته فً

إذا لم تثبت صحة ادعاء الطالب فتبقى النتٌجة على حالها وجاز للكلٌة اتخاذ اجراءات فً حقه  -4

 وعلى مكتب التسجٌل إخطار الطالب لهذا االجراءات عند تقدٌمه طلب المراجعة .

 انفصم انشابغ 
 23يادة 
 ختشجيششوع 

  بالنسبة لمشارٌع التخر  للسنة الرابعة  ٌتم تحدٌد المواضٌع من قبل القسم المختص والمشرفٌن

على البحوث وٌجوز للقسم المختص استبدال مشروع التخر  بمادة علمٌة فً حاالت ٌحددها 

 القسم أن تكون ؼٌر مقررة فً أي سنة من السنوات السابقة .

 بلثة اعضاء من بٌنهم ) المشرؾ على البحث ومشرؾ ٌتم تشكٌل لجنة مكونة من عضوٌن الى ث

 خارجً ( وذلك لمناقشة المشارٌع ورصد الدرجات وفق نسق توزٌع الدرجات المعتمد من القسم .

 24 يادة
 انرتبيت انؼًهيت 

 -ٌكون ممرر التربٌة العملٌة على النحو التالً :

اجتاز مقرر التطبٌقات التدرٌسٌة ،وٌكون ٌحق للطالب الدخول لمقرر التربٌة العملٌة إال إذا  ال -1

مقرر هذه المادة من جانب عملً ٌتدرب فٌه الطالب على ممارسة مهنة التدرٌس داخل القاعات 
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الدراسٌة بالمؤسسات التعلٌمٌة المنسب لها بواقع اربع ساعات فً االسبوع تحت إشراؾ أساتذة 

 متخصصٌن .

مدارس التعلٌم االساسً ومدارس المرحلة الثانوٌة ٌوزع الطبلب فً مقرر التربٌة العملٌة على  -2

حسب التخصص ،ألداء الجانب العلمً المقسم على مرحلتٌن ،تربٌة منفصلة وتربٌة متصلة وٌبدأ 

تنفٌذ هذا المقرر من بداٌة العام الدراسً فً السنة الرابعة وتتم متابعة الطالب بصورة مستمرة 

 العام .على أن ترصد الدرجة النهائٌة فً نهاٌة 

استاذ  20درجة إلدارة المدرسة ،  10توزع درجة مقرر التربٌة العملٌة على النحو اآلتً :  -3

تخصص وترصد هذه الدرجات وفق مشرؾ مدرجة  35تربوي ، درجة مشرؾ  35المادة ، و 

 المقٌاس المعد لذلك )نموذ  تقوٌم التربٌة العملٌة (.

 25 يادة
 اإلَزاساث 

 -االتٌة : ٌنذر الطالب فً الحاالت

إذا انقطع عن متابعة الدراسة من ؼٌر سبب مشروع شهراً متواصبلً على األقل فً السنة  -1

 الدراسٌة .

 إذا تحصل على تقدٌر عام ضعٌؾ فً نتٌجة االمتحانات النهائٌة . -2

تتولى االقسام العلمٌة إعداد قوائم اإلنذارات واعتمادها وإعبلنها إلى الطبلب عن طرٌق لوحة  -3

 الخاصة بهم . اإلعبلنات

 26يادة 
  ادلخانفاث انتأديبيت

ٌجب على الطالب االلتزام بأداء واجباته العلمٌة على أحسن وجه ،والحفاظ على كرامة الكلٌة بأن  -1

ً ، وتتفق تصرفاته مع القوانٌن  ً جامعٌا ً ٌتفق مع وضع بوصفة طالبا ٌسلك فً تصرفاته مسلكا

 واالصول والتقالٌد الجامعٌة المستقرة .واللوائح والنظم المعمول بها فً الكلٌة 

ٌخضع الطالب للتأدٌب إذا ارتكب فعبلً مخالفاً للقوانٌن واللوائح المعمول بها فً داخل الكلٌة أو فً  -2

أي مكان من ملحقاتها وٌظل خاضعاً ألحكام التأدٌب من تارٌخ تسجٌله بالدراسة وحتى زوال هذه 

 الصفحة بتخرجه أو إلؽاء تسجٌله . 

 27 يادة
 ال ٌجوز للطالب ارتكاب المخالفات االتٌة : 

 . بالكلٌة العاملٌن او الطبلب او التدرٌس ةهٌئ اعضاء علً االعتداء - أ

 . للكلٌة التابعة والمرافق االموال على االعتداء - ب

 بالكلٌة واالمتحانات الدراسة سٌر  بنظام االخبلل -ج
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 .العامة واآلداب العام نظام مع ٌتعارض تصرؾ اي او لؤلخبل  مناؾ سلوك اي ارتكاب -د

 28 يادة
 أو الشجار التالٌة فعال اال الطبلب أو العاملٌن أو التدرٌس هٌئة على االعتداء مخالفات من ٌعد

 المعتدى وبحضور علنا واقع اذا االعتداء وٌتحقق التهدٌد او القذؾ أو السب أو االٌذاء أو الضرب

 .باإلشارة أم بالكبلم أم بالكتابة الفعل ارتكب سواء علٌه

 

 29 يادة
 االدوات او الكلٌة معدات علً االستٌبلء الكلٌة التابعة والمرافق االموال عن االعتداء مخلفات من ٌعد

 اذا المخالفة وتقع جزئٌا او كلٌا االستعمال صالحة ؼٌر جعلها او اتبلفها  ذلك فً وسواء لها التابعة

 .باإلهمال او بالعمد كانت

 

 31 يادة
  -: ٌاتً ما واالمتحانات الدراسة بنظام االخبلل مخلفات ن ٌعد

 او الكلٌة عن صادرة كانت سواء الوثائق او واإلفادات الشهادات مثل الرسمٌة المستندات تزوٌر - أ

 الدراسة بإجراءات  صلة له ممن ؼٌرها

 ؼٌر او طالب دخول للشخصٌة  انتحاال وٌعد  لؽٌره او للفاعل  منفعة لتحقٌق الشخصٌة  انتحال - ب

 سهل من كل الشرٌكٌن على العقوبة وتسري االمتحان ألداء اخر طالب من بدال االمتحان قاعه طالب

 .ؼٌرهما من فٌه شرٌكا كان او ذلك

 . كانت صورة بأٌة االمتحانات او الدراسة، سٌر وعرقلة الشؽب او الفوضى، اثارة -ج

 أو التقوٌم أو واالمتحانات الدراسة سٌر ٌخص فٌما العاملٌن أو الطبلب أو االساتذة فً التأثٌر -د

 . واالمتحانات الدراسة بشؤون ٌتعلق مما ؼٌرها او النتائج

 قبٌل من وٌعد الصور من صورة بأٌة فٌه الشروع او االمتحانات فً الؽش أعمال ممارسة -هـ 

 لجنة قبل من بإدخاله مرخصا ٌكون ال ما كل االمتحانات قاعة فً الطالب ادخال الؽش فً الشروع

 . االمتحانات

 هذه أحكام وفق على المشكلة التأدٌب مجالس أو التحقٌق لجان أمام بالشهادة االدالء عن االمتناع -و

 .البلئحة

 .العالً بالتعلٌم المتعلقة والنظم واللوائح للقوانٌن مخالفة أٌة -ز

 

 31 يادة
  االتٌة االفعال با المٌام العامة واآلداب والنظام لألخالق منافٌا سلوكا ٌعد

 فً شرٌكا االخر الطرؾ ٌعد الرضا حالة وفً االخر الطرؾ برضا تم ولو العرض على االعتداء - أ

 . الفعل

 . الصور من صورة بأٌة تروٌجها أو المسكرات او المخدرات تعاطً - ب

 . عرضها أو توزٌعها، أو الفاضحة االشاء تداول - 
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 . والدٌنٌة االجتماعٌة عاداتنا ومع العامة اآلداب مع ٌتعارض ما كل -د

 . الحٌاء ٌخدش فعل أو لفظ كل -ـ ه

 المنافٌة األزٌاء ارتداء أو مكوناتها احدى أو التعلٌمٌة المؤسسة داخل الئق ؼٌر بمظهر الظهور -و

 . الزٌنة فً المبالؽة أو للحشمة،

 للتشرٌعات وفقا المرعٌة واألخبل  العامة باألدب المساس او بالشرؾ، االخبلل شأنه من ما كل -ز

 . النافذة

 .المختصة الجهات اببلغ الكلٌة على توجب جنائٌة جرٌمة السلوك شكل اذا االحوال جمٌع وفً

 32 يادة
 سلوكا الحصر ال المثال سبٌل على ( 31، 30، 29،  28) المواد فً الواردة المخالفات تعد

 . بالكلٌة بها المعمول والنظم للتشرٌعات مخالفا دام ما محظورا

 33 يادة
 المنصوص االفعال احد ارتكب اذا دراسً،  سنة عن تقل ال مدة الدراسة عن باإلٌقاؾ الطالب ٌعاقب

 اعادة االحوال جمٌع فً ٌجوز وال الفعل، اعادة عند العقوبة وتضاعؾ (29 ) المادة فً علٌها

 . الكلٌة بأموال أحدثها التً االضرار قٌمة بتعوٌض قام اذا اال الدراسة الى الطالب

 34 يادة
 االفعال احد ارتكب اذا دراستٌن سنتٌن عن تقل ال مدة الدراسة عن باإلٌقاؾ الطالب ٌعاقب

 .الفعل أعاد اذا الكلٌة من الطالب وٌفصل البلئحة هذه من(  28) المادة فً علٌها المنصوص
 

 35 يادة

 -: التالً النحو على البلئحة هذه من( 30) المادة فً علٌها المنصوص المخالفات على الطالب ٌعاقب

 من كل دراستٌن سنتٌن عن تزٌد وال دراسً سنة  عن ال تقل مدة الدراسة عن باإلٌقاؾ ٌعاقب - أ

 (31)مادة من ب( أ،) الفقرتٌن فً الواردة المخالفات ارتكب

 .الفعل اعاد اذا الدراسة من الطالب وٌفصل

 المخالفات احدى ارتكب اذا جزئٌا، أو كلٌا االمتحانات دخول من بالحرمان الطالب ٌعاقب - ب

 (31) مادة من ( د  ،) الفقرتٌن فً علٌها المنصوص

 .المخالفة فٌها ارتكب التً المادة فً ملؽٌا االحوال جمٌع فً امتحانه وٌعد

 فً امتحانه نتٌجة بإلؽاء ـ (ه) الفقرة( 30) المادة فً بٌانها الوارد المخالفة ارتكب من كل ٌعاقب -  

 وٌفصله كاملة سنة لمدة الدراسة عن الطالب اٌقاؾ التأدٌب لمجلس وٌحوز االقل على الواحد السنة

 .الفعل كرر اذا نهائٌا

 بالحرمان ( ز و،) الفقرتٌن فً(30) المادة فً علٌها المنصوص المخالفات على الطالب ٌعاقب -د

 .دراسٌة سنة عن تزٌد ال مدة الدراسة عن االٌقاؾ أو النظامً الطالب حقو  من

 36 يادة
 أحد ارتكب طالب كل متتالٌة سنتٌن عن تزٌد وال سنة عن تقل ال مدة الدراسة عن باإلٌقاؾ ٌعاقب

 .المخالفة تكراره حالة فً نهائٌا وٌفصل(  31) المادة فً علٌها المنصوص االفعال
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 انذساسيتاذليكم انؼاو نهخطت 

 

 : تنقسن الوقررات الدراسية الى االتً

 عدد الوحدات نوع المقرر ت

  المقررات المواد العامة )متطلبات الجامعة ( 1

 وحدة دراسٌة 42 المقررات العامة التربوٌة ) متطلبات الكلٌة ( 2

 حسب القسم المتخصص المواد المساندة للتخصص  3

 حسب القسم المتخصص )متطلبات القسم (المواد التخصصٌة  اإللزامٌة  4
 

 اوالً: يتطهباث اجلايؼت  ادلقشساث انؼايت

ٌمظذ ثبٌّزطٍجبد اٌغبِؼٍخ ً٘ ِغّٛػخ اٌّٛاد اٌؼبِخ ٚاٌزً رىْٛ ِشزشوخ ثٍٓ وً ألغبَ اٌىٍٍخ حٍش 

ٍخ . اٌؼبًٌ ِٚغٍظ إداسح اٌغبِؼخ ِٚغٍظ إداسح اٌىٍ اٌزؼٌٍٍُزُ رحذٌذ ٘زٖ اٌّزطٍجبد ِٓ لجً ٚصاسح 

 .اٌغذٚي االرً ٌجٍٓ ٘زٖ اٌّزطٍجبد ٚرفبطٍٍٙب ِٓ حٍش ػذد اٌٛحذاد ٚاٌغبػبد ٚاالػزّبدٌخ

 

عدد  رهز الوقرر اسن الوقرر رم

 الساعات

عدد 

 الوحدات

Subject Name 

 GC103 3 3 Arabic Language اٌٍغخ اٌؼشثٍخ 1

 GC104 3 3 Quranic studies اٌذساعبد اٌمشآٍٔخ 2

 GC105 3 3 English Language اإلٔغٍٍضٌخاٌٍغخ  3

 Total 9 9 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات

عدد  رهز الوقرر اسن الوقرر رم

 الساعات

عدد 

 الوحدات

Subject Name 

 GC103 3 3 General Psychology ػٍُ إٌفظ اٌؼبَ 1

 GC104 3 3 Education Basics أطٛي اٌزشثٍخ 2

 GC108 3 3 Fundamentals Of Research اٌؼًٍّ أعبعٍبد اٌجحش 3

Methods 

 GC211 3 3 Computer Applications أعظ إٌّب٘ظ 4

 GC212 3 3 Foundations Of The Curricula طشق اٌزذسٌظ اٌؼبِخ 5
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 ثاَيًا: يتطهباث انكهيت ادلقشساث انرتبىيت

 

 ادلىاد انتخصصيتاإلنضاييت :ثانثًا: 

تختلؾ بإختبلؾ القسم والتخصص حٌث تؽطً هذه المواد كل جوانب التخصص بشقٌه النطري        

 والعملً إن وجد .

 :ادلىاد انذاػًت :سابؼًا 
ٌقصد بها المواد التً تساعد فً تلقً بعض المواضٌع فً تخصص ما، مثل الرٌاضٌات تعتبر عنصر 

مساند فً الكثٌر من التخصصات كالحاسوب والفٌزٌاء، مع مبلحظة أن هناك بعض االقسام ال تحتا  

 .الى مثل هذه المواد

 نألقساو اخلطط انذساسيت
 االدبيت :اوالً : االقساو  

  قسى انذساساث اإلسالييت -1
 

 الممررات الدراسٌة السنة األولى              
 

   GC213 3 ِجبدي االحظبء 6

 GC214 3 3 General Teaching Methods ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛي 7

 GC215 3 3 Educational Psychology اٌحبعٛةرطجٍمبد  8

اإلسشبد ٚاٌزٛعٍٗ  9

 اٌزشثٛي

GC322 3 3 Educational Counseling And 

Guidance 

 GC323 3 3 Psychology Of Growth ػٍُ إٌفظ إٌّٛ 10

 GC324 3 3 Teaching Mediums اٌٛعبئً اٌزؼٍٍٍّخ 11

 GC430 3 3 Measurement And Evaluation اٌزمٌُٛ ٚاٌمٍبط 12

 Total 36 36 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات

عدد  رهز الوقرر اسن الوقرر رم

 الساعات

عدد 

 الوحدات

Subject Name 

 ISL109 3 3 Sciences of the Noble Qur’an ػٍَٛ اٌمشآْ اٌىشٌُ 1

 ISL111 3 3 Rulings of recitation أحىبَ اٌزالٚح 2

 ISL110 3 3 Jurisprudence of Worship (1) (1فمٗ اٌؼجبداد ) 3

 ISL112 3 3 Islamic faith اٌؼمٍذح اإلعالٍِخ 4

 ISL113 3 3 History of Islamic legislation ربسٌخ اٌزششٌغ اإلعالًِ 5

ِٙبساد اٌىزبثخ ٚاٌمشاءح  6

 ٚاإلٌمبء

ISL114 3 3 Writing, reading and speaking 

skills 

 ISL115 3 3 Grammar (1) (1إٌحٛ) 7

 GC103 3 3 General psychology ػٍُ إٌفظ اٌؼبَ 8
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 الوقررات الدراسية السنة الثانية

 
 

 الممررات الدراسٌة السنة الثالثة 

 GC104 3 3 education basics أطٛي اٌزشثٍخ 9

 GC105 3 3 English اٌٍغخ اإلٔغٍٍضٌخ 11

 GC108 3 3 Fundamentals of scientific أعبعٍبد اٌجحش اٌؼًٍّ 11

research 

  33 33 الساعات والوحدات الوجووع الكلً لعدد

رهز  اسن الوقرر رم

 الوقرر

عدد 

 الساعات

عدد 

 الوحدات

Subject Name 

 ISL215 3 3 Modern Science And (1ػٍَٛ اٌحذٌش ِٚظطٍحٗ ) 1

Terminology (1) 
 ISL216 3 3 Hadith (1) (1اٌحذٌش إٌجٛي ) 2
 ISL217 3 3 Fundamentals Of (1أطٛي اٌفمٗ ) 3

Jurisprudence (1) 
 ISL218 3 3 Jurisprudence Of Worship (2) (2فمٗ اٌؼجبداد ) 4
 ISL219 3 3 Family Provisions أحىبَ األعشح 5
 ISL220 3 3 Financial Transactions اٌّؼبِالد اٌّبٌٍخ 6
 ISL221 3 3 Biography Of The Prophet اٌغٍشح إٌجٌٛخ 7
 ISL222 3 3 Grammar (2) (2إٌحٛ ) 8
 GC214 4 3 Computer Applications رطجٍمبد اٌحبعٛة 9

 GC211 3 3 Foundations Of The Curricula أعظ إٌّب٘ظ 11
 GC212 3 3 General Teaching Methods طشق اٌزذسٌظ اٌؼبِخ 11
 GC213 3 3 Educational Psychology ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛي 12

  36 37 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات                                

رهز  اسن الوقرر رم

 الوقرر

عدد 

 الساعات

عدد 

 الوحدات

Subject Name 

ػٍَٛ اٌحذٌش  1

 (2ِٚظطٍحب رٗ )

ISL314 3 3 Modern Sciences and 

Terminology (2) 

 ISL315 3 3 Hadith (2) (2اٌحذٌش إٌجٛي ) 2

 ISL316 3 3 Fundamentals of (2أطٛي اٌفمٗ ) 3

Jurisprudence (2) 

 ISL317 3 3 The science of inheritance ػٍُ اٌٍّشاس 4

رفغٍش اٌمشآْ اٌىشٌُ  5

 (1ٚاطٌٛٗ )

ISL318 3 3 Interpretation of the Noble 

Qur’an and its origins (1) 

 ISL319 3 3 Rules (3) (3إٌحٛ ) 6

 ISL320 3 3 eloquence اٌجالغخ 7

 ISL321 3 3 Special teaching methods طشق اٌزذسٌظ اٌخبطخ 8

اإلسشبد ٚاٌزٛعٍٗ  9

 اٌزشثٛي

GC322 3 3 Educational counseling and 

guidance 

 GC323 3 3 Psychology of growth ػٍُ إٌفظ إٌّٛ 11
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 الممررات الدراسٌة السنة الرابعة 

 
 وحدة. 133مجموع الكلً لعدد الوحدات  

 

 قسى انهغت انؼشبيت  -2
 الممررات الدراسٌة السنة األولى 

عدد  رهز الوقرر اسن الوقرر رم

 الساعات

عدد 

 الوحدات

Subject Name 

 ARB109 3 3 Grammar 1 النحو  1

 ARB110 1 2 Phonology1 الصرؾ  2

 ARB111 3 3 Pre-Islamic Literature أدب ما قبل االسبلم 3

 ARB112 3 3 Arab Library العربٌةالمكتبة  4

 ARB113 3 3 Quranic Studies 1 1دراسات قرآنٌة  5

 ARB114 3 3 Dictionaries المعاجم  6

 ARB115 3 3 Linguistics And Linguistic Applications علم اللؽة والتطبٌقات اللؽوٌة 7

 ARB116 3 3 The Origins Of Arabic Writing اصول الكتابة العربٌة 8

 ARB117 3 3 Semantics علم المعانً 9

 GC103 3 3 General psychology ػٍُ إٌفظ اٌؼبَ 11

 GC104 3 3 education basics أطٛي اٌزشثٍخ 11

 GC105 3 3 English اٌٍغخ اإلٔغٍٍضٌخ 12

 GC108 3 3 Fundamentals of scientific research أعبعٍبد اٌجحش اٌؼًٍّ 13

       38     37 المجموع الكلً لعدد الساعات والوحدات 

 

 GC324 3 3 Teaching Mediums اٌٛعبئً اٌزؼٍٍٍّخ 11

  33 33 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات

رهز  اسن الوقرر رم

 الوقرر

عدد 

 الساعات

عدد 

 الوحدات

Subject Name 

رفغٍش اٌمشآْ اٌىشٌُ   1

 (2ٚاطٌٛٗ)

ISL420 3 3 Interpretation of the Noble 

Qur’an and its origins (2) 

 ISL421 3 3 Comparative jurisprudence اٌفمٗ اٌّمبسْ 2

 ISL422 3 3 Felonies اٌغٕبٌبد 3

 ISL423 3 3 Rules (4) (4إٌحٛ ) 4

 ISL425 3 3 exchange اٌظشف 5

 ISL426 3 3 The literature األدة 6

 ISL435 12 6 Practical education اٌزشثٍخ اٌؼٍٍّخ 7

 GC430 3 3 Calendar and measurement اٌزمٌُٛ ٚاٌمٍبط 8

 ISL440 5 4 Graduation Project ِششٚع اٌزخشط 9

  31 38 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات                        
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 الممررات الدراسٌة السنة الثانٌة 

عدد  رهز الوقرر اسن الوقرر رم

 الساعات

عدد 

 الوحدات

Subject Name 

 ARB215 3 3 Grammar 2 2النحو  1

 ARB216 1 2 Phonology 2 2الصرؾ  2
 GS217 3 3 Literature Issued Islam ادب صدر اإلسبلم  3

 GS218 3 3 Umayyad Literature االدب االموي 4

 ARB218 3 3 The Science Of Statement And Buddy علم البٌان والبدٌع 5

 ARB219 3 3 Ancient Literary Criticism النقد االدبً القدٌم  6

 ARB220 1 2 Phonetics علم االصوات 7

 ARB221 3 3 Grammar Schools المدارس النحوٌة  8

 ARB222 1 2 Prosody علم العروض 9

 GC214 4 3 Computer Applications رطجٍمبد اٌحبعٛة 11
 GC211 3 3 Foundations Of The Curricula أعظ إٌّب٘ظ 11
 GC212 3 3 General Teaching Methods طشق اٌزذسٌظ اٌؼبِخ 12
 GC213 3 3 Educational Psychology ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛي 13

      36      34 المجموع الكلً لعدد الساعات والوحدات 

 

 

 الممررات الدراسٌة السنة الثالثة 
 

عدد  رهز الوقرر اسن الوقرر رم

 الساعات

عدد 

 الوحدات

Subject Name 

 ARB325 3 3 Grammar 3 3النحو  1

 ARB326 1 2 Phonology 3 3الصرؾ  2

 ARB327 3 3 Abbasid Literature العباسًاالدب  3

 ARB328 1 2 Evidence Science علم االدلة 4

 GS329 3 3 Quranic Studies 2 2دراسات قرآنٌة  5

 ARB330 3 3 The Science Of Performances 2 + Rhyme + القافٌة 2علم العروض  6

 ARB331 3 3 Comparative Literature االدب المقارن 7

 ARB332 3 3 Andalusian Literature االدب االندلسً 8

 GS333 1 2 Special Teaching Methods طر  التدرٌس الخاصة 9

 GC322 3 3 Educational counseling and guidance اإلسشبد ٚاٌزٛعٍٗ اٌزشثٛي 11

 GC323 3 3 Psychology of growth ػٍُ إٌفظ إٌّٛ 11

 GC324 3 3 Teaching Mediums اٌٛعبئً اٌزؼٍٍٍّخ 12

      33        30 المجموع الكلً لعدد الساعات والوحدات   

 الممررات الدراسٌة السنة الرابعة

عدد  رهز الوقرر اسن الوقرر رم

 الساعات

عدد 

 الوحدات

Subject Name 

 ARB420 3 3 Grammar 4 4النحو  1
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 وحدة 137مجموع الكلً لعدد الوحدات  

 قسى انهغت االجنهيضيت -3
 

 السنة االولى الممررات الدراسٌة 
 

 Subject Name عدد الوحدات عدد الساعات رهز الوقرر اسن الوقرر رم

1 Reading I ELR101 3 3  

2 Writing I ELW102 3 3  

3 Grammar I ELG103 2 2  

4 Listening & Speaking I ELLS104 2 2  

5 Introduction to Linguistics I ELL105 5 4  

6 Vocabulary & Spelling I ELVS145 2 2  

 GC106 3 3 Arabic Language اٌٍغخ اٌؼشثٍخ  7

 GC107 3 3 Quranic studies اٌذساعبد اٌمشآٍٔخ 8

 GC103 3 3 General Psychology ػٍُ إٌفظ اٌؼبَ 9

 GC104 3 3 Education Basics أطٛي اٌزشثٍخ 11

 GC108 3 3 Fundamentals Of أعبعٍبد اٌجحش اٌؼًٍّ 11

Scientific Research 

  31 32 الوجووع الكلً لعدد الساعات و الوحدات
 

 السنة الثانٌة الممررات الدراسٌة 
 

عدد  رهز الوقرر اسن الوقرر رم

 الساعات

عدد 

 الوحدات

Subject Name 

1 Writing II ELW212 5 4  

2 Reading II ELR213 5 4  

3 Grammar II ELG214 2 2  

4 Listening & Speaking II ELLS215 2 2  

5 Vocabulary & Spelling II ELVS256 2 2  

6 Syntax ELS 223 3 3  

7 Phonetics I ELP220 5 4  

 GC214 4 3 Computer Applications رطجٍمبد اٌحبعٛة 8

 GC213 3 3 Educational Psychology ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛي 9

 ARB421 1 2 Phonology 4 4الصرؾ  2

 ARB422 3 3 Modern Literature And Criticism والنقد الحدٌثاالدب  3

 ARB423 3 3 Libyan Literature االدب اللٌبً  4

 ARB424 3 3 Text Analysis تحلٌل النصوص 5

 ARB425 3 3 Stylistic االسلوبٌة 6

 ARB438 12         6         Practical Education التربٌة العملٌة 7

 GC430 3 3 Calendar and measurement ٚاٌمٍبطاٌزمٌُٛ  8

 ARB440 5          4          Graduation Project مشروع التخر  9

        30        36 المجموع الكلً لعدد الساعات والوحدات
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 GC211 3 3 Foundations Of The أعظ إٌّب٘ظ 10

Curricula 

 GC212 3 3 General Teaching Methods طشق اٌزذسٌظ اٌؼبِخ 11

  34 37 الوجووع الكلً لعدد الساعات و الوحدات

 

 السنة الثالثة الممررات الدراسٌة 
عدد  رهز الوقرر اسن الوقرر رم

 الساعات

عدد 

 الوحدات

Subject Name 

1     Writing III ELW323 5 4  

2 Reading III ELR324 5 4  

3 Grammar III ELG325 2 2  

4 Listening & Speaking III ELLS326 2 2  

5  Applied Linguistics  ELAL345 5 4  

6 Literature ELL346 3 3  

7 Phonetics II  ELP334 5 4  

8 Research Methodology ELRM301 5 4  

 GC322 3 3 Educational Guidance And االسشبد ٚاٌزٛعٍٗ اٌزشثٛي 9

Guidance 

 GC323 3 3 Psychology Of Growth ػٍُ ٔفظ إٌّٛ 10

 GC324 3 3 Teaching Mediums اٌٛعبئً اٌزؼٍٍٍّخ 11

  36 41 الوجووع الكلً لعدد الساعات و الوحدات
 
 

 السنة الرابعة الممررات الدراسٌة 
 

عدد  رهز الوقرر اسن الوقرر رم

 الساعات

عدد 

 الوحدات

Subject Name 

1 Social Linguistics ELS456 5 4  

2 Grammar IV ELG434 2 2  

3 Listening & Speaking IV ELLS434 2 2  

4  Literary Reading ELLR434 5 4  

5 Academic Writing ELAW434 5 4  

6 Instructed Language Teaching ELILT401 5 4  

 ELGP412 5 4 Graduation Project ِششٚع اٌزخشط 7

 GC324 3 3 Measurement And Evaluation اٌزمٌُٛ ٚاٌمٍبط 8

 ELPT412 12 6 Practical Education اٌزشثٍخ اٌؼٍٍّخ 9

  33 44 الوجووع الكلً لعدد الساعات و الوحدات
 

 

 وحدة . 134مجموع الكلً لعدد الوحدات 
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 قسى انهغت انفشَسيت  -4
 

 

 أولى:السنة الممررات الدراسٌة 

 

 الثانٌة السنة الممررات الدراسٌة 
 

عدد  رهز الوقرر اسن الوقرر رم

 الساعات

عدد 

الوحدا

 ت

Subject Name 

 FR201 3 3 Français  général 2 ( 2ٌغخ فشٔغٍخ ػبِخ ) 1

 FR202 3 3 Grammire 2 (2)لٛاػذ  2

 FR203 3 3 Expression  écrite2 ( 2رؼجٍش وزبثً ) 3

 FR204 3 3 Expression orale2 ( 2رؼجٍش شفًٙ ) 4

 FR205 3 3 Phonétique Labo2  (2)طٛرٍبد 5

 FR206 3 3 Lecture et comprehension2 اعزٍؼبة لشاءح ٚ 6

 FR207 3 3 Orthographe et dictée2  (2إِالء ٚوزبثخ ) 7

 GC214 4 3 Computer Applications رطجٍمبد اٌحبعٛة 8

 GC211 3 3 Foundations Of The إٌّب٘ظ أعظ 9

Curricula 

 GC212 3 3 General Teaching Methods طشق اٌزذسٌظ اٌؼبِخ 11

 GC213 3 3 Educational Psychology ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛي 11

  33 34 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات                    

 

 

عدد  عدد الساعات رهز الوقرر اسن الوقرر رم

 الوحدات

Subject Name 

 FR101 3 3 Français  général 1 ( 1ٌغخ فشٔغٍخ ػبِخ ) 1

 FR102 3 3 Grammaire1 (1لٛاػذ ) 2

 FR103 3 3 Expression  écrite1 ( 1رؼجٍش وزبثً ) 3

 FR104 3 3 Expression  orale1 ( 1رؼجٍش شفًٙ ) 4

 FR105 3 3 Phonétique Labo1 ( 1طٛرٍبد ) 5

 FR106 3 3 Lecture et ( 1اعزٍؼبة شفًٙ ) 6

Compréhension1 

 FR107 3 3 Orthographe  et  dictée1 (1إِالء ٚوزبثخ ) 7

 GC106 3 3 Arabic Language اٌٍغخ اٌؼشثٍخ  8

 GC107 3 3 Quranic studies ذساعبد اٌمشآٍٔخاٌ 9

 GC103 3 3 General Psychology ػٍُ إٌفظ اٌؼبَ  11

 GC104 3 3 Education Basics أطٛي اٌزشثٍخ  11

 GC105  3 English Language اٌٍغخ اإلٔغٍٍضٌخ  12

 GC108 3 3 Fundamentals Of أعبعٍبد اٌجحش اٌؼًٍّ 13

Scientific Research 

  39 39 اٌّغّٛع اٌىًٍ ٌؼذد اٌغبػبد ٚاٌٛحذاد                                



28 
 

 الثالثة السنة الممررات الدراسٌة 

رهز  اسن الوقرر رم

 الوقرر

عدد 

 الساعات

عدد 

 الوحدات

Subject Name 

 FR301 3 3 Français  Général 3 ( 3ٌغخ فشٔغٍخ ػبِخ ) 1

 FR302 3 3 Syntaxes 1 ( (1ٔحٛ ٚطشف   2

 FR305 3 3 Phonétique Labo3 (3طٛرٍبد ) 3

 FR308 3 3 FrançaiseLittérature 1 (1أدة فشٔغً ) 4

FR309 3 3 Linguistique (3)ػٍُ اٌٍغخ  5  3  

 FR310 3 3 Initiation A  La Traduction ِجبدئ اٌزشعّخ 6

 FR312 3 3 Methodologies طشق اٌزذسٌظ اٌخبطخ  7

اإلسشبد ٚاٌزٛعٍٗ  8

 اٌزشثٛي

GC322 3 3 Educational Counseling And 

Guidance 

 GC323 3 3 Psychology Of Growth ػٍُ إٌفظ إٌّٛ  9

 GC324 3 3 Teaching Mediums اٌٛعبئً اٌزؼٍٍٍّخ 11

  30 30 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات                    
 

 الرابعة السنة الممررات الدراسٌة 

 وحدة . 136مجموع الكلً لعدد الوحدات 

 

 

 

 

 

 

 

Subject Name  عدد

 الوحدات

 رم اسن الوقرر رهز الوقرر عدد الساعات

Syntaxe   2  3 3 FR423 ( 2ٔحٛ ٚطشف ) 1 

Labo phonétique  4  3 3 FR437 ( 4طٛرٍبد ) 2 

LittératureFrançaise 2 3 3 FR428 ( ً3 ) 2أدة فشٔغ 

Linguistique 2 3 3 FR409 ( 2ػٍُ اٌٍغخ) 4 

Techinique oral et écrit 3 3 FR404 Techinique oral et écrit 5 

Traduction 3 3 FR429  6 اٌزشعّخ 

Méthodes recherche 3 3 FR406  7 طشق اٌجحش 

Measurement And 

Evaluation 

3 3 GC430 8 اٌزمٌُٛ ٚاٌمٍبط 

Practical Education 6 12 FR433 9 اٌزشثٍخ اٌؼٍٍّخ 

Graduation Project 4 5 FR443 11 ِششٚع اٌزخشط 

 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات    41 34 
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 قسى ػهى انُفس -5
 السنة األولى لممررات الدراسٌة ا

عدد  رهز الوقرر اسن الوقرر رم

 الساعات

عدد 

 الوحدات

Subject Name 

  PC113 3 3 اٌّشىالد اٌزشثٌٛخ  1

  PC112 3 3 فٍغفخ اٌزشثٍخ  2

  PC109 3 3 ػٍُ إٌفظ االعزّبػً  3

  PC110 3 3 اٌظحخ اٌّذسعٍخ  4

  PC111 3 3 اٌزشثٍخ اٌّمبسٔخ  5

 GC106 3 3 Arabic Language اٌٍغخ اٌؼشثٍخ  6

 GC107 3 3 Quranic studies ذساعبد اٌمشآٍٔخاٌ 7

 GC103 3 3 General Psychology ػٍُ إٌفظ اٌؼبَ  8

 GC104 3 3 Education Basics أطٛي اٌزشثٍخ  9

 GC105 3 3 English Language اٌٍغخ اإلٔغٍٍضٌخ 11

 GC108 3 3 Fundamentals Of Scientific أعبعٍبد اٌجحش اٌؼًٍّ 11

Research 

  33 33 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات                    

 
 السنة الثانٌة الممررات الدراسٌة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رهز  الوقرراسن  ر م

 الوقرر

عدد 

 الساعات 

عدد 

 الوحدات

Subject Name 

  PC215 3 3 اٌظحخ إٌفغٍخ 1

  PC216 3 3 اٌزشثٍخ اٌخبطخ 2

  PC217 3 3 اٌؼالط إٌفغً 3

  PC218 3 3 طؼٛثبد اٌزؼٍُ 4

  219PC 3 3 إداسح رؼٍٍٍّخ 5

  PC220 3 3 االرغب٘بد إٌفغٍخ 6

  PC221 3 3 أحشافبد عٍٛوٍخ  7

 GC214 4 3 Computer Applications رطجٍمبد اٌحبعٛة 8

 GC211 3 3 Foundations Of The إٌّب٘ظ أعظ 9

Curricula 

 GC212 3 3 General Teaching Methods طشق اٌزذسٌظ اٌؼبِخ 11

 GC213 3 3 Educational Psychology ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛي 11

  33 35 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات                    
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 السنة الثالثة الممررات الدراسٌة 
 

عدد  رهز الوقرر اسن الوقرر س َ

 الساعات 

عدد 

 الوحدات

Subject Name 

  305PC 3 3 اٌشخظٍخ ٔظشٌبد 1

  306PC 3 3 اٌجٍئً إٌفظ ػٍُ 2

  310PC 3 3 اإلوٍٍٍٕىً إٌفظ ػٍُ 3

  309PC 3 3 رشثٛي إششاف 4

  307PC 3 3 الرظبي ٔفظ ػٍُ 5

  308PC 3 3 اٌزغشٌجً إٌفظ ػٍُ 6

 312PC 3 3 Special Teaching Methods خبطخ رذسٌظ طشق 7

  315PC 3 3 إحظــــــــبء 8

اإلسشبد ٚاٌزٛعٍٗ  9

 اٌزشثٛي

GC322 3 3 Educational Counseling And Guidance 

 GC323 3 3 Psychology Of Growth ػٍُ إٌفظ إٌّٛ  11

 GC324 3 3 Teaching Mediums اٌٛعبئً اٌزؼٍٍٍّخ 11

  33 33 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات                    

 
 السنة الرابعة الممررات الدراسٌة 

 

رهز  الوقرراسن  ر م

 الوقرر

عدد 

 الساعات 

عدد 

 الوحدات

Subject Name 

  406PC 3 3 ػٍُ إٌفظ اٌفغٌٍٛٛعً 1

  PC405 3 3 رٍّٕخ اٌّٙبساد اٌشخظٍخ ٚاالعزّبػٍخ 2

  407PC 3 3 االخزجبساد إٌفغٍخ 3

  408PC 3 3 ػٍُ إٌفظ اٌّذسعً 4

  409PC 3 3 عٍىٌٛٛعٍخ اإلثذاع 5

  PC 3 3 410 رٍّٕخ اٌزفىٍش 6

  411PC 3 3 ػٍُ إٌفظ اٌّؼشفً 7

 GC430 3 3 Measurement And Evaluation اٌزمٌُٛ ٚاٌمٍبط 8

 PC433 12 6 Practical Education رشثٍخ ػٍٍّخ 9

 443PC 5 4 Graduation Project ِششٚع اٌزخشط 11

  30 41 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات                    

 

 وحدة . 129مجموع الكلً لعدد الوحدات 
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 قسى ػهى االختًاع -6
 

 السنة االولى الممررات الدراسٌة 

 
 السنة الثانٌة الممررات الدراسٌة 

 

 

 

 

 

 

 

عدد  رهز الوقرر اسن الوقرر ر.م

 الساعات

عدد 

 الوحدات

Subject Name 

  110SC 3 3 ِذخً إًٌ ػٍُ االعزّبع 1

  111SC 3 3 ربسٌخ اٌفىش االعزّبػً 2

  112SC 3 3 ِذخً إًٌ ػٍُ اإلٔغبْ 3

  113SC 3 3 اعزّبػٍخِفبٍُ٘ ِٚظطٍحبد  4

  SC114 3 3 ػٍُ إٌفظ االعزّبػً 5

 GC106 3 3 Arabic Language اٌٍغخ اٌؼشثٍخ  6

 GC107 3 3 Quranic studies ذساعبد اٌمشآٍٔخاٌ 7

 GC103 3 3 General Psychology ػٍُ إٌفظ اٌؼبَ  8

 GC104 3 3 Education Basics أطٛي اٌزشثٍخ  9

 GC105 3 3 English Language اإلٔغٍٍضٌخاٌٍغخ  11

 GC108 3 3 Fundamentals Of Scientific Research أعبعٍبد اٌجحش اٌؼًٍّ 11

  33 33 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات                    

عدد  رهز الوقرر اسن الوقرر ر.م

 الساعات

عدد 

 الوحدات

Subject Name 

  SC218 3 3 ػٍُ االعزّبع اٌشٌفً 1

  SC219 3 3 ِٕب٘ظ اٌجحش االعزّبػً 2

  SC220 3 3 ِشىالد اعزّبػٍخ 3

  SC221 3 3 ػٍُ االعزّبع اٌؼبئًٍ 4

  SC222 3 3 اٌشػبٌخ االعزّبػٍخ 5

  SC223 3 3 إٌظشٌخ االعزّبػٍخ 6

  216SC 3 3 االعزّبع اٌزشثٛيػٍُ  7

  217SC 3 3 اٌحشان االعزّبػً 8

 GC214 4 3 Computer Applications رطجٍمبد اٌحبعٛة 9

 GC211 3 3 Foundations Of The Curricula إٌّب٘ظ أعظ 11

 GC212 3 3 General Teaching Methods طشق اٌزذسٌظ اٌؼبِخ 11

 GC213 3 3 Educational Psychology ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛي 12

  36 37 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات                    
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 السنة الثالثة الممررات الدراسٌة 
 

 
 

 السنة الرابعة الممررات الدراسٌة 
 

عدد  الوقرررهز  اسن الوقرر ر.م

 الساعات

عدد 

 الوحدات

Subject Name 

  410SC 3 3 ػٍُ االعزّبع اٌؼشثً 1

  411SC 3 3 اٌزٍّٕخ ٚاٌزخطٍظ االعزّبػً 2

  412SC 3 3 ػٍُ اعزّبع اٌزٕظٍُ 3

  413SC 3 3 ػٍُ االعزّبع اٌغٍبعً 4

  414SC 3 3 ػٍُ االعزّبع اٌظٕبػً 5

  415SC 3 3 رطجٍمبد رذسٌغٍخ فً ػٍُ االعزّبع 6

 GC430 3 3 Measurement And Evaluation اٌزمٌُٛ ٚاٌمٍبط 7

 433SC 12 6 Practical Education اٌزشثٍخ اٌؼٍٍّخ 8

 443SC 5 4 Graduation Project ِششٚع اٌزخشط 9

  31 38 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات                    

 وحدة . 133مجموع الكلً لعدد الوحدات 

 

 

 

 

 

 

 

عدد  رهز الوقرر اسن الوقرر ر.م

 الساعات

عدد 

 الوحدات

Subject Name 

  311SC 3 3 ػٍُ اٌغىبْ 1

  SC218 3 3 اٌزغٍش االعزّبػً 2

  313SC 3 3 اٌجٍئخ ٚاٌّغزّغ 3

  314SC 3 3 ػٍُ االعزّبع اٌحضشي 4

  315SC 3 3 ػٍُ اعزّبع اٌغشٌّخ 5

  316SC 3 3 رظٍُّ اٌجحش االعزّبػً 6

  317SC 3 3 اإلحظبء االعزّبػً 7

 312SC 3 3 Special Teaching Methods طشق اٌزذسٌظ اٌخبطخ 8

 GC322 3 3 Educational Counseling And Guidance اإلسشبد ٚاٌزٛعٍٗ اٌزشثٛي 9

 GC323 3 3 Psychology Of Growth ػٍُ إٌفظ إٌّٛ  11

 GC324 3 3 Teaching Mediums اٌٛعبئً اٌزؼٍٍٍّخ 11

  33 33 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات                    
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 قسى اجلغشافيا  -7
 

 السنة الممررات الدراسٌة 
 

عدد  رهز الوقرر اسن الوقرر رم

 الساعات

عدد 

 الوحدات

Subject Name 

  110GY 3 3 الجؽرافٌا الطبٌعٌة 1

  111GY 5 4 جؽرافٌة المساحة 2

  112GY 3 3 جؽرافٌا الوطن العربً 3

  113GY 3 3 تطور الفكر الجؽرافً 4

  GY 3 3 114 بحار ومحٌطات 5

 GC106 3 3 Arabic Language اٌٍغخ اٌؼشثٍخ  6

 GC107 3 3 Quranic studies ذساعبد اٌمشآٍٔخاٌ 7

 GC103 3 3 General Psychology ػٍُ إٌفظ اٌؼبَ  8

 GC104 3 3 Education Basics أطٛي اٌزشثٍخ  9

 GC105 3 3 English Language اٌٍغخ اإلٔغٍٍضٌخ 11

 GC108 3 3 Fundamentals Of Scientific أعبعٍبد اٌجحش اٌؼًٍّ 11

Research 

  34 35 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات                      

 
 السنة الثانٌة الممررات الدراسٌة 

 

عدد  رهز الوقرر اسن الوقرر ر م

 الساعات 

عدد 

 الوحدات

Subject Name 

  201GY 5 4 اسس الخرائط 1

  202GY 3 3 الجؽرافٌا المناخٌة 2

  203GY 3 3 الجؽرافٌة البٌئٌة 3

  204GY 5 4 جٌمورفولوجٌا 4

  205GY 3 3 جؽرافٌة آسٌا 5

  206GY 3 3 الجؽرافٌة التارٌخٌة 6

 GC214 4 3 Computer Applications رطجٍمبد اٌحبعٛة 7

 GC211 3 3 Foundations Of The Curricula إٌّب٘ظ أعظ 8

 GC212 3 3 General Teaching Methods طشق اٌزذسٌظ اٌؼبِخ 9

 GC213 3 3 Educational Psychology ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛي 11

  32 35 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات                               
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 السنة الثالثة الممررات الدراسٌة 
 

ر 

 م

عدد  رهز الوقرر اسن الوقرر

 الساعات 

عدد 

 الوحدات

Subject Name 

  301GY 5 4 الجؽرافٌا الحٌوٌة 1

  302GY 3 3 اوربا جؽرافٌة 2

  303GY 3 3 نظم المعلومات الجؽرافٌة 3

  304GY 3 3 طر  التدرٌس الخاصة 4

  305GY 3 3 جؽرافٌة السكان 5

  306GY 3 3 جؽرافٌة لٌبٌا 6

  315GY 5 4 احظبء 7

 GC322 3 3 Educational Counseling And اإلسشبد ٚاٌزٛعٍٗ اٌزشثٛي 8

Guidance 

 GC323 3 3 Psychology Of Growth ػٍُ إٌفظ إٌّٛ  9

 GC324 3 3 Teaching Mediums اٌٛعبئً اٌزؼٍٍٍّخ 11

  32 34 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات                      

 

 السنة الرابعة الممررات الدراسٌة 
 

ر 

 م

عدد  رهز الوقرر اسن الوقرر

 الساعات 

عدد 

 الوحدات

Subject Name 

 GY411 ِٕب٘ظ اٌجحش اٌغغشافً 1
3 3 

 

 GY412 عغشافٍخ إفشٌمٍب 2
3 3 

 

 GY413 اٌغغشافٍب اٌضساػٍخ 3
3 3 

 

 GY414 عغشافً اٌّذْ 4
3 3 

 

 GY415 اسطبد عٛي 5
3 3 

 

 GC430 3 3 Measurement And Evaluation اٌزمٌُٛ ٚاٌمٍبط 6

 GY435 12 6 Practical Education اٌزشثٍخ اٌؼٍٍّخ  7

 GY440 5 4 Graduation Project ِششٚع اٌزخشط 8

  28 35 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات                               

 
 وحدة . 126مجموع الكلً لعدد الوحدات 
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 قسى انتاسيخ -8
 

 السنة األولى الممررات الدراسٌة 
 

ر 

 م

عدد  رهز الوقرر اسن الوقرر

 الساعات 

عدد 

 الوحدات

Subject Name 

  110HT 3 3   المؽرب القدٌم 1

  111HT 3 3   المشر  القدٌم 2

  112HT 3 3   اوروبا فً العصور الوسطى 3

  113HT 3 3   الٌونان والرومان 4

  114HT 3 3   صدر االسبلم 5

  115HT 3 3   الدولة االموٌة 6

  116HT 3 3   ربسٌخ اٌؼشة اٌمذٌُ 7

 GC106 3 3 Arabic Language اٌٍغخ اٌؼشثٍخ  8

 GC107 3 3 Quranic studies ذساعبد اٌمشآٍٔخاٌ 9

 GC103 3 3 General Psychology ػٍُ إٌفظ اٌؼبَ  11

 GC104 3 3 Education Basics أطٛي اٌزشثٍخ  11

 GC105 3 3 English Language اٌٍغخ اإلٔغٍٍضٌخ 12

 GC108 3 3 Fundamentals Of Scientific أعبعٍبد اٌجحش اٌؼًٍّ 13

Research 

  39 39 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات                               

 
 السنة الثانٌة الممررات الدراسٌة 

ر 

 م

عدد  رهز الوقرر اسن الوقرر

 الساعات 

عدد 

 الوحدات

Subject Name 

  220HT 3 3 تارٌخ لٌبٌا 1

  221HT 3 3 الدولة العباسٌة 2

  222HT 3 3 جؽرافٌة لٌبٌا 3

  223HT 3 3   الدولة البٌزنطٌة 4

االسبلم فً المؽرب  5
 االسبلمً

  224HT 3 3  

  225HT 3 3 العربٌة االفرٌقٌةالعبلقات  6

اٌؼاللبد اٌؼشثٍخ االٚسٚثٍخ  7

 فً اٌؼظٛس اٌٛعطى 

226HT 3 3  

 GC214 4 3 Computer Applications رطجٍمبد اٌحبعٛة 8

 GC211 3 3 Foundations Of The Curricula إٌّب٘ظ أعظ 9

 GC212 3 3 General Teaching Methods طشق اٌزذسٌظ اٌؼبِخ 11

 GC213 3 3 Educational Psychology ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛي 11

  33 34 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات                               
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 السنة الثالثةالممررات الدراسٌة 
 

ر 

 م

عدد  رهز الوقرر اسن الوقرر

 الساعات 

عدد 

 الوحدات

Subject Name 

  330HT 3 3 الدولة العثمانٌة 1

  331HT 3 3 األمرٌكٌتٌن 2

  332HT 3 3 النظم االسبلمٌة 3

  333HT 3 3 الحضارة االسبلمٌة 4

  334HT 3 3 مناهج البحث التارٌخً 5

  335HT 3 3 تارٌخ االندلس 6

  312HT 3 3 طشق رذسٌظ خبطخ 7

  HT315 3 3 احظبء 8

 GC322 3 3 Educational Counseling And اإلسشبد ٚاٌزٛعٍٗ اٌزشثٛي 9

Guidance 

 GC323 3 3 Psychology Of Growth ػٍُ إٌفظ إٌّٛ  11

 GC324 3 3 Teaching Mediums اٌٛعبئً اٌزؼٍٍٍّخ 11

  33 33 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات                               

 
 
 

 السنة الرابعةالممررات الدراسٌة 
 

عدد  الوقرررهز  اسن الوقرر ر م

 الساعات 

عدد 

 الوحدات

Subject Name 

  410HT 3 3   تارٌخ العرب الحدٌث والمعاصر 1

  411HT 3 3 تارٌخ افرٌقٌا الحدٌث والمعاصر 2

  412HT 3 3 تارٌخ اوروبا الحدٌث والمعاصر 3

  413HT 3 3 تارٌخ اسٌا الحدٌث والمعاصر 4

  414HT 3 3 الجهاد اللٌبً 5

 GC430 3 3 Measurement And Evaluation والقٌاسالتقوٌم  6

 433HT 12 6 Practical Education رشثٍخ ػٍٍّخ 7

 443HT 5 4 Graduation Project ِششٚع اٌزخشط 8

  28 38 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات                               

 وحدة . 133مجموع الكلً لعدد الوحدات  
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 لسم معلم فصل -9
 

 السنة األولى الممررات الدراسٌة 

عدد  رهز الوقرر اسن الوقرر ر م

 الساعات 

 Subject Name عدد الوحدات

  104CT 3 3 المشكبلت التربوٌة 1

  111CT 3 3 مبادئ التارٌخ 2

  112CT 3 3 مبادئ الجؽرافٌا  3

  113CT 3 3 علم حٌاة االنسان 4

  115CT 3 3 رٌاضة عامة 5

 GC106 3 3 Arabic Language اٌٍغخ اٌؼشثٍخ  6

 GC107 3 3 Quranic studies ذساعبد اٌمشآٍٔخاٌ 7

 GC103 3 3 General Psychology ػٍُ إٌفظ اٌؼبَ  8

 GC104 3 3 Education Basics أطٛي اٌزشثٍخ  9

 GC105 3 3 English Language اٌٍغخ اإلٔغٍٍضٌخ 11

 GC108 3 3 Fundamentals Of Scientific Research اٌؼًٍّأعبعٍبد اٌجحش  11

  33 33 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات                       

 

 السنة الثانٌة الممررات الدراسٌة 
 

عدد  رهز الوقرر اسن الوقرر ر م

 الساعات 

عدد 

 الوحدات

Subject Name 

  CT223 3 3 علم نفس الطفولة 1

  222CT 3 3 النفس االجتماعً علم 2

  CT221 3 3 المنهج المدرسً 3

  CT220 3 3 الصحة النفسٌة 4

  219CT 3 3 مبادئ  االحصاء 5

  CT216 3 3 صحة الطفل 6

  CT215 3 3 ِٙبساد اٌمشاءح ٚاٌىزبثخ 7

 GC214 4 3 Computer Applications رطجٍمبد اٌحبعٛة 8

 GC211 3 3 Foundations Of The Curricula إٌّب٘ظ أعظ 9

 GC212 3 3 General Teaching Methods طشق اٌزذسٌظ اٌؼبِخ 11

 GC213 3 3 Educational Psychology ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛي 11

  33 34 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات                               
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 السنة الثالثة الممررات الدراسٌة 
 

عدد  رهز الوقرر اسن الوقرر ر م

 الساعات 

عدد 

 الوحدات

Subject Name 

  305CT 3 3 النمو المعرفً والخلقً 1

  306CT 3 3 االرشاد النفسً لؤلطفال 2

  310CT 3 3 مبادي العلوم الطبٌعٌة 3

اسالٌب تدرٌس اللؽة العربٌة  4
 والدراسات القرآنٌة

309CT 3 3  

  307CT 3 3 بحث قاعة 5

  308CT 3 3 اسالٌب تدرٌس االجتماعٌات 6

  312CT 3 3 ِٕب٘ظ اٌجحش اٌزشثٛي 7

  315CT 3 3 ػٍُ إٌفظ اٌجٍئً  8

 GC322 3 3 Educational Counseling And اإلسشبد ٚاٌزٛعٍٗ اٌزشثٛي 9

Guidance 

 GC323 3 3 Psychology Of Growth ػٍُ إٌفظ إٌّٛ  11

 GC324 3 3 Teaching Mediums اٌٛعبئً اٌزؼٍٍٍّخ 11

  33 33 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات                               

 

 السنة الرابعة الممررات الدراسٌة 
 

عدد  رهز الوقرر اسن الوقرر ر م

 الساعات 

عدد 

 الوحدات

Subject Name 

  406CT 3 3 اإلدارة المدرسٌة 1

  405CT 3 3 ثقافة الطفل 2

  407CT 3 3 صعوبات التعلم 3

  408CT 3 3 اسالٌب تدرٌس الرٌاضٌات 4

  409CT 3 3 اسالٌب تدرٌس العلوم 5

  410CT 3 3 اسس ومهارات االتصال  6

  411CT 3 3 ِٕب٘ظ اٌزؼٍٍُ االعبعً 7

 GC430 3 3 Measurement And Evaluation اٌزمٌُٛ ٚاٌمٍبط 8

 433CT 12 6 Practical Education رشثٍخ ػٍٍّخ 9

 443CT 5 4 Graduation Project ِششٚع اٌزخشط 11

  34 41 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات                               

 

 وحدة . 133مجموع الكلً لعدد الوحدات 
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 ثاَيًا : االقساو انؼهًيت :
 

 قسى انفيضياء 1- 

 
 الممررات الدراسٌة السنة االولى 

 

Subject name  عدد

 الوحدات

عدد 

 الساعات

 ر.م اسن الوقرر رهز الوقرر

 5 6 PH110  1 حشاسح طٛد ٚاٌضٛء 

 5 6 PH111  2 ٍِىبٍٔىب ٚخٛاص اٌّبدح 

 3 2 GS112  3 سٌبضخ ػبِخ 

 3 3 GS113  4 وٍٍّبء ػبِخ 

Arabic Language 3 3 GC106  اٌؼشثٍخاٌٍغخ  5 

Quranic studies 3 3 GC107 6 اٌذساعبد اٌمشآٍٔخ 

General Psychology 3 3 GC103 َ7 ػٍُ إٌفظ اٌؼب 

Education Basics 3 3 GC104 8 ِذخً إٌى اٌزشثٍخ 

English Language 3 3 GC105 9 اٌٍغخ االٔغٍٍضٌخ 

Fundamentals Of Scientific Research 3 3 GC108  اٌجحذ اٌؼًٍّاعبعٍبد  11 

الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات  35 34   

 
 

 الثانٌةالممررات الدراسٌة السنة 

 

 

 

 

 

Subject Name  عدد
 الوحدات

عدد 
 الساعات

رمز 
 الممرر

 ر.م اسم الممرر

 5 6 PH220 1 دٌنامٌكا حرارٌة 

 4 4 PH221  2 مٌكانٌكا متوسطة 

 5 6 PH222 3 الكهربٌة والمؽناطٌسٌة 

 4 4 PH223 4 االلكترونٌات الرقمٌة 

 2 2 PH224 5 معمل االلكترونٌات 

 2 3 GS225 ً6 الجبر الخط 

Computer Applications 3 5 GC214 7 تطبٌقات الحاسوب 

Foundations Of The Curricula 3 3 GC211 8 أسس المناهج 

General Teaching Methods 3 3 GC212 9 طر  التدرٌس عامة 

Educational Psychology 3 3 GC213  10 علم النفس التربوي 

المجموع الكلً لعدد الساعات والوحدات  39 34   



42 
 

 الثالثة الممررات الدراسٌة السنة 
 

Subject Name  عدد

 الوحدات

عدد 

 الساعات

 ر.م اسن الوقرر رقن الوقرر

 4 4 PH330 1 مٌكانٌكا متقدمة 

 5 6 PH331  وجزئٌةفٌزٌاء ذرٌة  2 

 5 6 PH332 3 البصرٌات الحدٌثة 

 4 4 PH333 4 النظرٌة الكهرومؽناطٌسٌة 

 4 4 PH334 5 رٌاضة فٌزٌائٌة 

 3 2 GS335 6 مبادئ االحصاء 

 4 4 GS336 7 التحلٌل العددي 

 3 2 GS337 8 طر  التدرٌس الخاصة 

Educational Guidance And 
Guidance 

3 3 GC322  والتوجٌه التربوياإلرشاد  9 

Psychology Of Growth 3 3 GC323 11 علم نفس النمو 

Teaching Mediums 3 3 GC324 11 الوسائل التعلٌمٌة 

 المجموع الكلً لعدد الساعات والوحدات 39 41 

 

 الرابعةالممررات الدراسٌة السنة 
 

Subject Name  عدد

 الوحدات

عدد 

 الساعات

 ر.م اسن الوقرر رقن الوقرر

 4 4 PH440  ُ1 ٍِىبٍٔىب اٌى 

 4 4 PH441 2 فٍضٌبء اٌغٛاِذ 

 4 4 PH442 3 فٍضٌبء ٌٔٛٚخ ٚإشؼبػٍخ 

 4 4 PH443 4 فٍضٌبء احظبئٍخ 

 2 2 PH444 )5 ِؼًّ ِزمذَ ) ٌٔٛٚخ ٚعٛاِذ 

Graduation Project 4 5 PH446 6 ِششٚع اٌزخشط 

Measurement And Evaluation 3 3 GC430 7 اٌزمٌُٛ ٚاٌمٍبط 

Practical Education 6 12 PH445 8 اٌزشثٍخ اٌؼٍٍّخ 

الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات  38 31   
 

 وحدة. 141مجموع الكلً لعدد الوحدات  
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 قسى ػهىو احلياة  2- 
 

 الممررات الدراسٌة السنة االولى 

 

 الممررات الدراسٌة السنة الثانٌة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Subject Name  عدد

 الوحدات

 

 ر.م اسن الوقرر رهز الوقرر عدد الساعات

 نظري عولً

 4 2 3 Bio111 َ1 إٌجبد اٌؼب 

 4 2 3 Bio112 َ2 اٌحٍٛاْ اٌؼب 

 4 2 3 Bio108 3 اٌجٍئخ اٌؼبِخ 

 4 2 3 Bio113 4 ػٍُ اٌخٍٍخ 

 3  3 Bio114 5 ِظطٍحبد ػٍَٛ اٌحٍبح 

 4 2 2 GS110 6 وٍٍّبء ػبِخ 

Arabic Language 3  3 GC106 7 اٌٍغخ اٌؼشثٍخ 

Quranic studies 3  3 GC107 8 اٌذساعبد اٌمشآٍٔخ 

General Psychology 3  3 GC103 َ9 ػٍُ إٌفظ اٌؼب 

English Language 3  3 GC104 10 اٌٍغخ اإلٔغٍٍضٌخ 

Education Basics 3  3 GC105 11 أطٛي  اٌزشثٍخ 

Fundamentals Of Scientific Research 3  3 GC108 ًٍّ12 أعبعٍبد اٌجحش اٌؼ 

 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات 35 10 41 

Subject Name  عدد

 الوحدات

 

 ر.م اسن الوقرر رهز الوقرر عدد الساعات

 نظري عولً

 4 2 3 Bio200 1 أحٍبء دلٍمخ 

 4 2 3 Bio201 2 اٌالفمبسٌبد 

 4 2 3 Bio202 3 أٔغغخ ٚأعٕخ 

 4 2 3 Bio204 4 حششاد ػبِخ 

 4 2 3 Bio300 5 اٌطحبٌت ٚاٌفطشٌبد 

 3 2 2 GS218 6 وٍٍّبء ػضٌٛخ 

 3 2 2 GS209 7 اإلحظبء اٌحٍٛي 

Computer Applications 3 1 3 GC214 8 رطجٍمبد اٌحبعٛة 

Educational Psychology 3  3 GC213 9 ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛي 

General Teaching Methods 3  3 GC212 10 رذسٌظ ػبِخ طشق 

Foundations Of The Curricula 3  3 GC211  11 أعظ إٌّب٘ظ 

 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات 31 15 38 
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 الثالثة الممررات الدراسٌة السنة 
 

Subject Name  عدد

 الوحدات

 

 ر.م اسن الوقرر رهز الوقرر عدد الساعات

 نظري عولً

 4 2 3 Bio301  1 اٌفمبسٌبد 

 4 2 3 Bio302 2 اٌطفٍٍٍبد 

 4 2 3 Bio303 3 رظٍٕف إٌجبد 

 3  3 Bio304 4 ػٍُ إٌّبػخ 

 4 2 3 Bio305 5 عٌٍٛٛعٍب ٚػٍُ االحبفٍش 

 3 2 2 GS420  6 وٍٍّبء رحٍٍٍٍخ 

 3 2 2 GS312 7 طشق رذسٌظ خبطخ 

Psychology Of Growth 3  3 GC322 ٌّٕٛ8 ػٍُ ٔفظ ا 

Teaching Mediums 3  3 GC323 9 اٌٛعبئً اٌزؼٍٍٍّخ 

Educational Guidance And 

Guidance 

3  3 GC324 10 االسشبد ٚاٌزٛعٍٗ اٌزشثٛي 

 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات 28 12 34 

 

 

 الممررات الدراسٌة السنة الرابعة  

 

 وحدة . 141مجموع الكلً لعدد الوحدات 

 

 

 

 

 

Subject Name  عدد

 الوحدات

 

 ر.م اسن الوقرر رهز الوقرر عدد الساعات

 نظري عولً

 4 2 3 Bio400 1 فغٌٍٛٛعٍب ٔجبد 

 4 2 3 Bio401 ْ2 فغٌٍٛٛعٍب حٍٛا 

 2  2 Bio301 3 اٌٛساصخ ٚاٌزطٛس 

 4 2 3 GS420  4 وٍٍّبء حٌٍٛخ 

Measurement And Evaluation 3  3 GC430 5 اٌزمٌُٛ ٚاٌمٍبط 

Practical Education 6 10 2 Bio333  6 رشثٍخ ػٍٍّخ 

Graduation Project 4  2 Bio443 7 ِششٚع اٌزخشط 

 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات 18 16 27 
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 قسى انشياضياث -1
 الممررات الدراسٌة السنة االولى 

 

 الثانٌة الممررات الدراسٌة السنة 

 

 

 

 

 

 

Subject Name  عدد

 الوحدات

عدد 

 الساعات

 ر.م اسن الوقرر رهز الوقرر

 5 5 Math100 ( 1سٌبضخ ػبِخ)  1 

 4 5 Math111 2 ٕ٘ذعخ رحٍٍٍٍخ 

 4 5 Math112 3 عجش خطى 

 3 2 Math113 4 ِجبدئ إحظبء 

 3 3 Math116 ( 1سٌبضخ ِذسعٍخ)  5 

Arabic Language 3 3 GC106 6 اٌٍغخ اٌؼشثٍخ 

Quranic studies 3 3 GC107 7 اٌذساعبد اٌمشآٍٔخ 

General Psychology 3 3 GC103 َ8 ػٍُ إٌفظ اٌؼب 

English Language 3 3 GC104 9 اٌٍغخ اإلٔغٍٍضٌخ 

Education Basics 3 3 GC105 11 أطٛي  اٌزشثٍخ 

Fundamentals Of Scientific Research 3 3 GC108 ًٍّ11 أعبعٍبد اٌجحش اٌؼ 

لعدد الساعات والوحداتالوجووع الكلً  38 37   

Subject Name  عدد

 الوحدات

عدد 

 الساعات

 ر.م اسن الوقرر رهز الوقرر

 4 5 Math200 ( 2سٌبضخ ػبِخ)  1 

 4 3 Math221 2 أعظ اٌشٌبضٍبد 

 4 5 Math222  3 اٌّؼبدالد اٌزفبضٍٍخ 

 4 3 Math216 ( 2سٌبضخ ِذسعٍخ)  4 

 4 5 Math225 ( 1اٌٍّىبٍٔىب)  5 

 4 5 Math224  6 ٕ٘ذعخ فضبئٍخ 

Computer Applications 3 3 GC214 7 رطجٍمبد اٌحبعٛة 

Educational Psychology 3 3 GC213 8 ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛي 

Foundations Of The Curricula 3 3 GC211 9 أعظ إٌّب٘ظ 

General Teaching Methods 3 3 GC212 11 طشق اٌزذسٌظ اٌؼبِخ 

الكلً لعدد الساعات والوحدات الوجووع 38 36   
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 الممررات الدراسٌة السنة الثالثة 

 الممررات الدراسٌة السنة الرابعة 
 

 وحدة . 146مجموع الكلً لعدد الوحدات  

 قسى احلاسىب -1
 االولى الممررات الدراسٌة السنة 

Subject Name  عدد

 الوحدات

عدد 

 الساعات

 ر.م اسن الوقرر رهز الوقرر

 4 5 Math340 ( ً1اٌزحًٍٍ اٌحمٍم)  1 

 4 5 Math341 ( 1اٌزحًٍٍ اٌّشوت)  2 

 4 3 Math332 ( 1اٌغجش اٌّغشد)  3 

 4 5 Math333 ًٙ4 اٌزحًٍٍ اٌّزغ 

 4 5 Math325 ( 2اٌٍّىبٍٔىب)  5 

 4 3 Math335 ً6 إحظبء سٌبض 

 3 3 Math336 7 طشق اٌزذسٌظ اٌخبطخ 

Educational Guidance And Guidance 3 3 GC322 8 اإلسشبد ٚاٌزٛعٍٗ اٌزشثٛي 

Psychology Of Growth 3 3 GC323 ٌّٕٛ9 ػٍُ ٔفظ ا 

Teaching Mediums 3 3 GC324  10 اٌٛعبئً اٌزؼٍٍٍّخ 

 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات 38 36 

Subject Name  عدد

 الوحدات

عدد 

 الساعات

 ر.م اسن الوقرر رهز الوقرر

 4 5 Math440 ( ً2رحًٍٍ حمٍم)  1 

 4 5 Math441  ًٍٍ(2ِشوت )رح  2 

 4 5 Math422 3 ِؼبدالد رفبضٍٍخ عضئٍخ 

 4 3 Math432 ( 2عجش ِغشد)  4 

 4 5 Math445 5 اٌزحًٍٍ اٌؼذدي 

 4 5 Math446 ( 3سٌبضخ ِذسعٍخ)  6 

Graduation Project 4 5 Math435 7 ِششٚع اٌزخشط 

Measurement And Evaluation 3 3 GC430 8 اٌزمٌُٛ ٚاٌمٍبط 

Practical Education 6 12 Math433 9 اٌزشثٍخ اٌؼٍٍّخ 

 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات 48 37 

Subject Name  عدد

 الوحدات
 

 ر.م اسن الوقرر رهز الوقرر عدد الساعات

 نظري عولً

Computer Principles And 

Programming 
4 2 3 CS110 1 ِجبدئ اٌحبعٛة ٚاٌجشِغخ 

Internet Applications 4 2 3 CS121 2 رطجٍمبد االٔزشٔذ 

General Sport 2  2 GC122 3 سٌبضخ ػبِخ 

Principles Of Statistics 2  2 GC123 4 ِجبدئ اإلحظبء 

Arabic Language 3  3 GC106 5 اٌٍغخ اٌؼشثٍخ 

Quranic studies 3  3 GC107 6 اٌذساعبد اٌمشآٍٔخ 

General Psychology 3  3 GC103 َ7 ػٍُ إٌفظ اٌؼب 

English Language 3  3 GC105 8 اٌٍغخ اإلٔغٍٍضٌخ 
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 الممررات الدراسٌة السنة الثانٌة  

 

 

 الممررات الدراسٌة السنة الثالثة 
 

 
 
 
 
 

Education Basics 3  3 GC104 9 أطٛي  اٌزشثٍخ 

Fundamentals Of Scientific Research 3  3 GC108  اٌؼًٍّأعبعٍبد اٌجحش  10 

 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات 28 4 30 

Subject Name  عدد

 الوحدات
 

رهز  عدد الساعات

 الوقرر

 ر.م اسن الوقرر

 نظري عولً

Systems Analysis And Design 4 2 3 CS230 ُ1 رحًٍٍ ٚرظٍُّ  ٔظ 

Electric And Electronic 2  2 GS221 2 وٙشثبئٍخ ٚاٌىزشٍٚٔخ 

Processors (Computer 

Architecture) 

4 2 3 CS252 )3 ِؼبٌغبد )ِؼّبسٌخ اٌحبعٛة 

Databases I 4 2 3 CS263  لٛاػذ اٌجٍبٔبدI 4 

Multimedia 4 2 3 CS281 5 اٌٛعبئظ اٌّزؼذدح 

Advanced Mathematics And 

Numerical Methods 

4  2 CS110 6 سٌبضٍبد ِزمذِخ ٚطشق ػذدٌخ 

Educational Psychology 3  3 GC213 7 ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛي 

General Teaching Methods 3  3 GC212 8 طشق رذسٌظ ػبِخ 

Foundations Of The Curricula 3  3 GC211 9 أعظ إٌّب٘ظ 

 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات 25 8 32 

Subject Name  عدد

 الوحدات

 

 ر.م اسن الوقرر رهز الوقرر عدد الساعات

 نظري عولً

Computer Drawing 4 2 3 CS384 1 الرسم بالحاسوب 

Introduction To Internet 

Programming 
4 2 3 CS321 2 ِمذِخ ثشِغخ األٔزشٔذ 

Information  Security 3 2 2 CS372 3 أِٓ ٚعشٌخ اٌّؼٍِٛبد 

Databases II 4 2 3 CS362  لٛاػذ اٌجٍبٔبدII 4 

Computer Networks I 4 2 3 CS393 شجىبد اٌحبعٛةI 5 

Object-Oriented Programming 4 2 3 CS340 )6 اٌجشِغخ اٌشٍئٍخ )اٌىٍبٍٔخ 

Special Teaching Methods 4  2 CS230 7 طشق رذسٌظ خبطخ 

Psychology Of Growth 3  3 GC323 ٌّٕٛ8 ػٍُ ٔفظ ا 

Teaching Mediums 3  3 GC324 9 اٌٛعبئً اٌزؼٍٍٍّخ 

Educational Guidance And 

Guidance 
3  3 GC322 10 االسشبد ٚاٌزٛعٍٗ اٌزشثٛي 

 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات 28 12 36 
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 الممررات الدراسٌة السنة الرابعة  

 

 وحدة . 131مجموع الكلً لعدد الوحدات  

 قسى انكيًياء -5

 السنةاالولى الدراسٌة الممررات

  

 الممررات الدراسٌة السنة الثانٌة 

Subject Name  عدد
 الوحدات

 

الساعاتعدد  رمز  
 الممرر

 ر.م اسم الممرر

 نظري عملً

Computer Networks Ii 4 2 3 CS490 شبكات الحاسوبII 1 

Software Engineering I 4 2 3 CS443 2 هندسة برمجٌات 

E-Learning 4 2 2 CS422 ً3 التعلم االلكترون 

Advanced Programming 4 2 3 CS490  4 البرمجة المتقدمة 

 4 2 3 CS484 5 تطبٌقات الحاسوب 

Measurement And Evaluation 3  3 GC430 6 التقوٌم والقٌاس 

Practical Education 6 2 3 CS435  7 تربٌة عملٌة 

Graduation Project 4 2 3 CS446  8 مشروع التخر 

 المجموع الكلً لعدد الساعات والوحدات 23 14 33 

Subject Name  عدد

 الوحدات

 

رهز  عدد الساعات

 الوقرر

 ر.م اسن الوقرر

 نظري عولً

 4 2 3 CH101 1 كٌمٌاء عامة 

 4 2 3 CH102 2 فٌزٌاء عامة 

 4 2 3 CH103 3 احٌاء عامة 

 3  3 CH104 4 رٌاضة عامة 

Arabic Language 3  3 GC106 5 اللؽة العربٌة 

Quranic studies 3  3 GC107 6 الدراسات القرآنٌة 

General Psychology 3  3 GC103 7 علم النفس العام 

Education Basics 3  3 GC104 8 اصول التربٌة 

English Language 3  3 GC105 9 اللؽة اإلنجلٌزٌة 

Fundamentals Of Scientific Research 3  3 GC108 ً10 اساسٌات البحت العلم 

 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات 31 6 33 

Subject Name  عدد

 الوحدات

 

رهز  عدد الساعات

 الوقرر

 ر.م اسن الوقرر

 نظري عولً

 4 2 3 CH201 كٌمٌاء تحلٌلٌةI 1 

 4 2 3 CH202 كٌمٌاء ال عضوٌة I 2 

 4 2 3 CH203 كٌمٌاء عضوٌةI 3 
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 الممررات الدراسٌة السنة الثالثة كٌمٌاء 

 الممررات الدراسٌة السنة الرابعة 
 

 وحدة . 145مجموع الكلً لعدد الوحدات  

 

 37يادة 
 .تسري أحكام هذه البلئحة على الطبلب الدراسٌن بكلٌة التربٌة نالوت 

 

 4 2 3 CH204 كٌمٌاء فٌزٌائٌةI 4 

 3  3 CH205  5 االحصاء 

Computer Applications 3 2 2 GC214 6 تطبٌقات الحاسوب 

Educational Psychology 3  3 GC213  7 التربويعلم النفس 

General Teaching Methods 3  3 GC212 8 طر  تدرٌس عامة 

Foundations Of The Curricula 3  3 GC211  9 أسس المناهج 

 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات 26 11 31 

Subject Name  عدد

 الوحدات

 

رهز  عدد الساعات

 الوقرر

 ر.م اسن الوقرر

 نظري عولً

 6 2 4 CH301 وٍٍّبء رحٍٍٍٍخII 1 

 6 2 4 CH302 وٍٍّبء ال ػضٌٛخII 2 

 6 2 4 CH303 وٍٍّبء ػضٌٛخII 3 

 6 2 4 CH304 وٍٍّبء فٍضٌبئٍخII 4 

 4 2 3 CH305 5 وٍٍّبء ٌٔٛٚخ ٚاشؼبػٍخ 

 3  3 CH306 6 طشق اٌزذسٌظ اٌخبطخ 

Psychology Of Growth 3  3 GC323 ٌّٕٛ7 ػٍُ ٔفظ ا 

Teaching Mediums 3  3 GC324 8 اٌٛعبئً اٌزؼٍٍٍّخ 

Educational Guidance And Guidance 3  3 GC322 9 االسشبد ٚاٌزٛعٍٗ اٌزشثٛي 

 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات 31 11 41 

Subject Name  عدد

 الوحدات

 

 ر.م اسن الوقرر رهز الوقرر عدد الساعات

 نظري عولً

 6 2 4 CH401 وٍٍّبء رحٍٍٍٍخIII 1 

 6 2 4 CH402 وٍٍّبء ال ػضٌٛخIII 2 

 4 2 3 CH403  وٍٍّبء ػضٌٛخIII 3 

 4 2 3 CH404 وٍٍّبء فٍضٌبئٍخIII 4 

 4 2 3 CH405 5 وٍٍّبء حٌٍٛخ 

 4 2 3 CH406 6 وٍٍّبء طٕبػٍخ 

Measurement And Evaluation 3  3 GC430 ٌُٛ7 اٌمٍبط ٚاٌزم 

Practical Education 6 10 4 CH435  8 رشثٍخ ػٍٍّخ 

Graduation Project 4 3 2 CH440 9 ِششٚع اٌزخشط 

 الوجووع الكلً لعدد الساعات والوحدات 29 25 41 
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 38يادة 
لسنة  18م بشأن الئحة تنظٌم التعلٌم والقرار رقم  2010( لسنة 501تسري احكام القرار رقم )

 بشأن التعلٌم فٌما لم ٌرد بذكره نص فً هذه البلئحة . 2010

 

 االعتمادات 

 


