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 :)متطلبات الكلية( مقررات كلية التربيةمن  
 

 :هذه المقررات ومنوهي المقررات التي تشترك فيها جميع األقسام العلمية في كلية التربية. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ةمتطلبات الكلي

س طرائق التدري
العامة مدخل إلى علم 

النفس العام

مقدمة في 
يةاإلدارة التربو 

أساسيات بيةفلسفة التر 
فسيولوجيا 

السلوك

التوجيه 
واالرشاد

الصحة 
النفسية

مقدمة في 
المناهج 
الدراسية



 

- 2  - 

 

 الخطة الدراسية لقسم علم النفس التربوي 
 

 

 

 

 

الفصل األول  – السنة األولى  الفصل الثاني  – السنة األولى    

رمز  
 المقرر 

 نوع المقرر  اسم المقرر 
عدد  

 الساعات 
رمز  

 المقرر 
 نوع المقرر  اسم المقرر 

عدد  
 الساعات 

 1 جامعة  دراسات قرآنية: حفظ   2 جامعة  دراسات قرآنية: تالوة وتجويد  

1الثقافة اإلسالمية   1 جامعة  دراسات قرآنية: حفظ    2 جامعة  

 2 جامعة  فقه العبادات   3 جامعة  مدخل إلى الحاسوب  

1اللغة العربية    3 كلية  مقدمة في المناهج الدراسية  EDU 103 2 جامعة  

EDU 101  3 كلية  التربية العامة EDU 104  3 كلية  فلسفة التربية 

EDU 102   3 كلية  طرائق التدريس العامة EDU 105  3 كلية  القياس والتقويم التربوي والنفسي 

PSY 101  3 كلية  مدخل إلى علم النفس العام EDU 106  3 كلية  مقدمة في اإلدارة التربوية 

PSY 102  3 كلية  الصحة النفسية PSY 103  3 كلية  علم نفس النمو مدخل إلى 

    PSY 104  3 كلية  التوجيه واإلرشاد التربوي والنفسي 

 22  8 المجموع  20  8 المجموع 

الفصل الثالث   –السنة الثانية   الفصل الرابع   –السنة الثانية     

رمز  
 المقرر 

 نوع المقرر  اسم المقرر 
عدد  

 الساعات 
 نوع المقرر  اسم المقرر  رمز المقرر 

عدد  
 الساعات 

 1 جامعة  دراسات قرآنية: حفظ   1 جامعة  دراسات قرآنية: حفظ  

1اللغة االنكليزية   2اللغة اإلنكليزية   2 جامعة    2 جامعة  

2اللغة العربية   2الثقافة اإلسالمية   2 جامعة    2 جامعة  

EDU 201  3 كلية  مقدمة في علم النفس التربوي     

EDU 202  3 كلية  الوسائل والتقنيات التعليمية EDU 204  3 كلية  اإلحصاء التربوي والنفسي 

EDU 203  3 كلية  مناهج البحث التربوي والنفسي EDU 205  3 كلية  نظريات التعلم وتطبيقاتها 

PSY 201  3 كلية  الفروق الفردية PSY 204  3 كلية  علم النفس االجتماعي 

PSY 202  3 كلية  صعوبات التعلم PSY 205  3 كلية  أساسيات فسيولوجيا السلوك 

PSY 203  السلوكية مشكالت األطفال  3 كلية  سيكولوجية اللعب عند األطفال PSY 206 3 كلية  

 19  7 المجموع  22  8 المجموع 

الفصل الخامس   –السنة الثالثة   الفصل السادس   –السنة الثالثة     

رمز  
 المقرر 

 نوع المقرر  اسم المقرر 
عدد  

 الساعات 
 نوع المقرر  اسم المقرر  رمز المقرر 

عدد  
 الساعات 

 1 جامعة  دراسات قرآنية: حفظ   1 جامعة  دراسات قرآنية: حفظ  

1لغة إسالمية   2لغة إسالمية   2 جامعة    2 جامعة  

 2 مكمل  علم الصرف   2 مكمل  علم النحو  

EDU 301  3 قسم األنشطة المدرسية EDU 305  3 قسم التربية الخاصة 

EDU 302   3 قسم االنترنت والحاسوب التربوي EDU 306  3 قسم إدارة التعليم الصفي 

EDU 303  3 قسم علم االجتماع التربوي PSY 302  3 قسم االختبارات والمقاييس النفسية 

EDU 304  3 قسم النظم التربوية PSY 303 3 قسم علم نفس الصدمات والالجئين 

PSY 301  3 قسم علم النفس في اإلسالم PSY 304  3 قسم علم نفس الشخصية 

 19  7 المجموع  19  7 المجموع 

الفصل السابع   –الرابعة    -السنة الفصل الثامن  – السنة الرابعة    

رمز  
 المقرر 

 نوع المقرر  اسم المقرر 
عدد  

 الساعات 
 نوع المقرر  اسم المقرر  رمز المقرر 

عدد  
 الساعات 

 1 متطلب جامعة  دراسات قرآنية: حفظ   1 جامعة  دراسات قرآنية: حفظ  

 2 مكمل  السيرة النبوية   2 مكمل  علم السلوك واألخالق  

PSY 407  3 قسم االرشاد المدرسي EDU 403  3 قسم بحث التخرج 

EDU 401  1التدريب العملي 2التدريب العملي  EDU 404 4 قسم   4 قسم 

EDU 402  3 قسم اإلنكليزية لألغراض التربوية النفسية EDU 405  3 قسم اإلعالم والتربية 

PSY 401  ذوي االحتياجات الخاصة علم نفس  3 قسم علم النفس المعرفي  PSY 403 3 قسم 

PSY 402  3 قسم مهارات التواصل PSY 404  3 قسم مهارات التفكير 

81  6 المجموع   18  6 المجموع  
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 الخطة الدراسية لقسم معلم الصف
 

 

 

 

الفصل األول  – السنة األولى  الفصل الثاني  – السنة األولى    

رمز  
 المقرر 

 نوع المقرر  اسم المقرر 
عدد  

 الساعات 
رمز  

 المقرر 
 نوع المقرر  اسم المقرر 

عدد  
 الساعات 

 1 جامعة  دراسات قرآنية: حفظ   2 جامعة  دراسات قرآنية: تالوة وتجويد  

1الثقافة اإلسالمية   1 جامعة  دراسات قرآنية: حفظ    2 جامعة  

 2 جامعة  فقه العبادات   3 جامعة  مدخل إلى الحاسوب  

1اللغة العربية    3 كلية  مقدمة في المناهج الدراسية  EDU 103 2 جامعة  

EDU 101  3 كلية  التربية العامة EDU 104  3 كلية  فلسفة التربية 

EDU 102   3 كلية  طرائق التدريس العامة EDU 105  3 كلية  القياس والتقويم التربوي والنفسي 

PSY 101  3 كلية  مدخل إلى علم النفس العام EDU 106  3 كلية  مقدمة في اإلدارة التربوية 

PSY 102  3 كلية  الصحة النفسية PSY 103  3 كلية  علم نفس النمو مدخل إلى 

    PSY 104  3 كلية  التوجيه واإلرشاد التربوي والنفسي 

 22  8 المجموع  20  8 المجموع 

الفصل الثالث   –السنة الثانية   الفصل الرابع   –السنة الثانية     

رمز  
 المقرر 

 نوع المقرر  اسم المقرر 
عدد  

 الساعات 
رمز  

 المقرر 
 نوع المقرر  اسم المقرر 

عدد  
 الساعات 

 1 جامعة  دراسات قرآنية: حفظ   1 جامعة  دراسات قرآنية: حفظ  

1اللغة االنكليزية   2اللغة اإلنكليزية   2 جامعة    2 جامعة  

2اللغة العربية   2الثقافة اإلسالمية   2 جامعة    2 جامعة  

EDU 201  3 كلية  مقدمة في علم النفس التربوي     

EDU 202  3 كلية  الوسائل والتقنيات التعليمية EDU 204  3 كلية  اإلحصاء التربوي والنفسي 

EDU 203  3 كلية  مناهج البحث التربوي والنفسي EDU 205  3 كلية  نظريات التعلم وتطبيقاتها 

PSY 201  3 كلية  الفروق الفردية PSY 204  3 كلية  علم النفس االجتماعي 

PSY 202  3 كلية  صعوبات التعلم PSY 205  3 كلية  أساسيات فسيولوجيا السلوك 

PSY 203  السلوكية مشكالت األطفال  3 كلية  سيكولوجية اللعب عند األطفال PSY 206 3 كلية  

 19  7 المجموع  22  8 المجموع 

الفصل الخامس   –السنة الثالثة   الفصل السادس   –السنة الثالثة     

 اسم المقرر  رمز المقرر 
نوع  

 المقرر 
عدد  

 الساعات 
 اسم المقرر  رمز المقرر 

نوع  
 المقرر 

عدد  
 الساعات 

القرآنية: حفظ الدراسات   1 جامعة  الدراسات القرآنية: حفظ    1 جامعة  

1اللغة اإلسالمية   2اللغة اإلسالمية   2 جامعة    2 جامعة  

EDU 307 ( 1اللغة العربية للتعليم األساسي )  3 قسم ( 2)اللغة العربية للتعليم األساسي  EDU 312 3 قسم 

EDU 308  3 قسم التربية الصحية EDU 313  والتوثيق التربوي المكتبة المدرسية  3 قسم 

EDU 309  3 قسم مدخل إلى التاريخ والجغرافيا EDU 314  3 قسم التربية الفنية والبدنية 

EDU 310  3 قسم   (1)الرياضيات EDU 315  3 قسم   (2)الرياضيات 

EDU 301  3 قسم األنشطة المدرسية EDU 306  3 قسم إدارة التعليم الصفي 

EDU 311 ( 1)كيميائية  الفيزيائية والمفاهيم ال ( 2)كيميائية  الفيزيائية والمفاهيم ال EDU 316 3 قسم   3 قسم 

 20  7 المجموع  20  7 المجموع 

الفصل السابع  – السنة الرابعة  الفصل الثامن  – السنة الرابعة    

رمز  
 المقرر 

 نوع المقرر  اسم المقرر 
عدد  

 الساعات 
 اسم المقرر  رمز المقرر 

نوع  
 المقرر 

عدد  
 الساعات 

 1 جامعة  الدراسات القرآنية: حفظ   1 جامعة  الدراسات القرآنية: حفظ  

 2 مكمل  السيرة النبوية   2 مكمل  علم السلوك واألخالق  

EDU 406 ( 3اللغة العربية للتعليم األساسي ) 3 قسم EDU 412 ( 4اللغة العربية للتعليم األساسي ) 3 قسم 

EDU 407 ( 3الرياضيات ) (  4الرياضيات ) EDU 413 3 قسم   3 قسم 

EDU 408   3 قسم اإلنكليزية لألغراض التربوية والنفسية EDU 414  3 قسم التربية البيئية والسكانية 

EDU 409  3 قسم التربية اإلسالمية وطرائق تعليمها EDU 415  3 قسم علم األحياء وطرائق تعليمه 

EDU 410  3 قسم طرائق التعليم الخاصة EDU 416  3 قسم بحث التخرج 

EDU 411  1التربية العملية 2التربية العملية  EDU 417 4 قسم   4 قسم 

 21  7 المجموع  21  7 المجموع 
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 االرشاد النفسي قسم الخطة الدراسية ل
 

 

 

 

 

الفصل األول  – السنة األولى  الفصل الثاني  – السنة األولى    

رمز  
 المقرر 

 نوع المقرر  اسم المقرر 
عدد  

 الساعات 
رمز  

 المقرر 
 نوع المقرر  اسم المقرر 

عدد  
 الساعات 

 1 جامعة  دراسات قرآنية: حفظ   2 جامعة  دراسات قرآنية: تالوة وتجويد  

1الثقافة اإلسالمية   1 جامعة  دراسات قرآنية: حفظ    2 جامعة  

 2 جامعة  فقه العبادات   3 جامعة  مدخل إلى الحاسوب  

1اللغة العربية    3 كلية  مقدمة في المناهج الدراسية  EDU 103 2 جامعة  

EDU 101  3 كلية  التربية العامة EDU 104  3 كلية  فلسفة التربية 

EDU 102   3 كلية  طرائق التدريس العامة EDU 105  3 كلية  القياس والتقويم التربوي والنفسي 

PSY 101  3 كلية  مدخل إلى علم النفس العام EDU 106  3 كلية  مقدمة في اإلدارة التربوية 

PSY 102  3 كلية  الصحة النفسية PSY 103  3 كلية  علم نفس النمو مدخل إلى 

    PSY 104  3 كلية  التوجيه واإلرشاد التربوي والنفسي 

 22  8 المجموع  20  8 المجموع 

الفصل الثالث   –السنة الثانية   الفصل الرابع   –السنة الثانية     

رمز  
 المقرر 

 نوع المقرر  اسم المقرر 
عدد  

 الساعات 
 نوع المقرر  اسم المقرر  رمز المقرر 

عدد  
 الساعات 

 1 جامعة  دراسات قرآنية: حفظ   1 جامعة  دراسات قرآنية: حفظ  

1اللغة االنكليزية   2اللغة اإلنكليزية   2 جامعة    2 جامعة  

2اللغة العربية   2الثقافة اإلسالمية   2 جامعة    2 جامعة  

EDU 201  3 كلية  مقدمة في علم النفس التربوي     

EDU 202  3 كلية  الوسائل والتقنيات التعليمية EDU 204  3 كلية  اإلحصاء التربوي والنفسي 

EDU 203  3 كلية  مناهج البحث التربوي والنفسي EDU 205  3 كلية  نظريات التعلم وتطبيقاتها 

PSY 201  3 كلية  الفروق الفردية PSY 204  3 كلية  علم النفس االجتماعي 

PSY 202  3 كلية  صعوبات التعلم PSY 205  3 كلية  أساسيات فسيولوجيا السلوك 

PSY 203  السلوكية مشكالت األطفال  3 كلية  سيكولوجية اللعب عند األطفال PSY 206 3 كلية  

 19  7 المجموع  22  8 المجموع 

الفصل الخامس   –السنة الثالثة   الفصل السادس   –السنة الثالثة     

 اسم المقرر  رمز المقرر 
نوع  

 المقرر 
عدد  

 الساعات 
 اسم المقرر  رمز المقرر 

نوع  
 المقرر 

عدد  
 الساعات 

 1 جامعة  الدراسات القرآنية: حفظ   1 جامعة  الدراسات القرآنية: حفظ  

1اللغة اإلسالمية   2اللغة اإلسالمية   2 جامعة    2 جامعة  

PSY 305  3 قسم مدارس علم النفس PSY 303 3 قسم علم نفس الصدمات والالجئين 

PSY 306  3 قسم علم النفس المهني PSY 311  3 قسم األمراض واالضطرابات النفسية 

PSY 307  3 قسم التشخيص النفسي PSY 312  3 قسم علم النفس التجريبي 

PSY 308  3 قسم عملية االرشاد النفسي ونظرياته PSY 302  3 قسم االختبارات والمقاييس النفسية 

PSY 309  3 قسم االرشاد الديني PSY 304  3 قسم علم نفس الشخصية 

PSY 310  االرشاد األسري 
 قسم

3 
PSY 313 ذوي االحتياجات الخاصة   إرشاد

 وأسرهم 
 قسم

3 

 20  7 المجموع  20  7 المجموع 

الفصل السابع  – السنة الرابعة  الفصل الثامن  – السنة الرابعة    

 اسم المقرر  رمز المقرر 
نوع  

 المقرر 
عدد  

 الساعات 
 اسم المقرر  رمز المقرر 

نوع  
 المقرر 

عدد  
 الساعات 

 1 جامعة  الدراسات القرآنية: حفظ   1 جامعة  الدراسات القرآنية: حفظ  

النبوية السيرة   2 مكمل  علم السلوك واألخالق    2 مكمل  

PSY 405   3 قسم اإلنكليزية لألغراض التربوية والنفسية PSY 403  3 قسم علم النفس المعرفي 

PSY 406  3 قسم علم النفس العسكري PSY 410  3 قسم العالج النفسي 

PSY 407  3 قسم االرشاد المدرسي PSY 411  3 قسم االرشاد المهني 

PSY 408  وأسرهم ارشاد المتفوقين  4 قسم   2تدريب عملي في االرشاد  PSY 412 3 قسم 

PSY 409  1تدريب عملي في االرشاد  3 قسم بحث التخرج   PSY 413 4 قسم 

PSY 402  3 قسم مهارات التواصل     

 18  6 المجموع  21  7 المجموع 
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 رياض األطفالقسم ل الخطة الدراسية
 

 
 

 

 

  

الفصل األول  – السنة األولى  الفصل الثاني  – السنة األولى    

المقرر نوع  اسم المقرر  رمز المقرر   
عدد  

 الساعات 
رمز  

 المقرر 
 نوع المقرر  اسم المقرر 

عدد  
 الساعات 

 1 جامعة  دراسات قرآنية: حفظ   2 جامعة  دراسات قرآنية: تالوة وتجويد  

1الثقافة اإلسالمية   1 جامعة  دراسات قرآنية: حفظ    2 جامعة  

 2 جامعة  فقه العبادات   3 جامعة  مدخل إلى الحاسوب  

1اللغة العربية    3 كلية  مقدمة في المناهج الدراسية  EDU 103 2 جامعة  

EDU 101  3 كلية  التربية العامة EDU 104  3 كلية  فلسفة التربية 

EDU 102   3 كلية  طرائق التدريس العامة EDU 105  3 كلية  القياس والتقويم التربوي والنفسي 

PSY 101  3 كلية  مدخل إلى علم النفس العام EDU 106  3 كلية  مقدمة في اإلدارة التربوية 

PSY 102  3 كلية  الصحة النفسية PSY 103  3 كلية  النمو علم نفس مدخل إلى 

    PSY 104  3 كلية  التوجيه واإلرشاد التربوي والنفسي 

 22  8 المجموع  20  8 المجموع 

الفصل الثالث   –السنة الثانية   الفصل الرابع   –السنة الثانية     

 نوع المقرر  اسم المقرر  رمز المقرر 
عدد  

 الساعات 
 نوع المقرر  اسم المقرر  رمز المقرر 

عدد  
 الساعات 

 1 جامعة  دراسات قرآنية: حفظ   1 جامعة  دراسات قرآنية: حفظ  

1اللغة االنكليزية   2اللغة اإلنكليزية   2 جامعة    2 جامعة  

2اللغة العربية   2الثقافة اإلسالمية   2 جامعة    2 جامعة  

EDU 201  3 كلية  مقدمة في علم النفس التربوي     

EDU 202  3 كلية  الوسائل والتقنيات التعليمية EDU 204  3 كلية  اإلحصاء التربوي والنفسي 

EDU 203  3 كلية  مناهج البحث التربوي والنفسي EDU 205  3 كلية  نظريات التعلم وتطبيقاتها 

PSY 201  3 كلية  الفروق الفردية PSY 204  3 كلية  علم النفس االجتماعي 

PSY 202  3 كلية  صعوبات التعلم PSY 205  3 كلية  أساسيات فسيولوجيا السلوك 

PSY 203  السلوكية مشكالت األطفال  3 كلية  سيكولوجية اللعب عند األطفال PSY 206 3 كلية  

 19  7 المجموع  22  8 المجموع 

 الفصل السادس   –السنة الثالثة   الفصل الخامس   –السنة الثالثة  

رمز  
 المقرر 

 اسم المقرر 
نوع  

 المقرر 
عدد  

 الساعات 
 اسم المقرر  رمز المقرر 

نوع  
 المقرر 

عدد  
 الساعات 

 1 جامعة  الدراسات القرآنية: حفظ   1 جامعة  الدراسات القرآنية: حفظ  

 2 جامعة  2اللغة اإلسالمية   2 جامعة  1اللغة اإلسالمية  

EDU 319 ( 1)  مدخل إلى رياض األطفال ( 2)  مدخل إلى رياض األطفال EDU 324 3 قسم   3 قسم 

EDU 320  3 قسم مهارات القراءة والكتابة األولية EDU 325  3 قسم الطفل واإلعالم 

EDU 321  3 قسم تشريعات الطفولة ومنظماتها EDU 326  3 قسم األساليب التربوية في رياض األطفال 

EDU 308  3 قسم التربية الصحية EDU 314  والبدنية  الفنية  التربية  3 قسم 

EDU 322  3 قسم استراتيجيات حماية الطفل من العنف EDU 305  3 قسم التربية الخاصة 

EDU 323  واالجتماعية  التربية الوجدانية  3 قسم مسرح الطفل EDU 327 3 قسم 

 20  7 المجموع  20  7 المجموع 

 الفصل الثامن  – السنة الرابعة  الفصل السابع  – السنة الرابعة 

رمز  
 المقرر 

 اسم المقرر 
نوع  

 المقرر 
عدد  

 الساعات 
 اسم المقرر  رمز المقرر 

نوع  
 المقرر 

عدد  
 الساعات 

 1 جامعة  الدراسات القرآنية: حفظ   1 جامعة  الدراسات القرآنية: حفظ  

 2 مكمل  السيرة النبوية   2 مكمل  السلوك واألخالق علم  

EDU 418   3 قسم أدب األطفال PSY 404  3 قسم مهارات التفكير 

EDU 419  3 قسم اإلنكليزية لألغراض التربوية والنفسية EDU 423 3 قسم ألنشطة اللغوية ا 

EDU 420  3 قسم إدارة مؤسسات التربية قبل المدرسية EDU 414  3 قسم البيئية والسكانية التربية 

EDU 421 / 1التربية العملية /  4 قسم / 2/التربية العملية  EDU 424 4 قسم 

EDU 422  3 قسم تنمية المفاهيم العلمية والرياضية EDU 425   3 قسم بحث التخرج 

 18  6 المجموع  18  6 المجموع 


