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 ِظطفٝ & إ٠ٙبة

 

 الذليل فهرس
 

 رقم الصفحة الموضوعات م
 1 اٌفٙشط 1

 3 ٔشؤح اٌى١ٍخ 2

 5 أ٘ذاف اٌى١ٍخ 3

 7 أػؼبء ارؾبد اٌطالة ثبٌى١ٍخ 4

 9 ششٚؽ اٌزشش١ؼ الرؾبد اٌطالة 5

 11 ٚؽذح ػّبْ اٌغٛدح ٚاالػزّبد ثبٌى١ٍخ 6

 13 اد اٌطبثغ اٌخبص ثبٌى١ٍخاٌٛؽذاد ر 7

 16 أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌى١ٍخ 8

 16 اٌغٙبص االداسٜ ثبٌى١ٍخ 9

 17 (2008) ػبَإٌٝ  (2004)ػذد اٌطالة ثبٌى١ٍخ ِٓ ػبَ  10

 17 ٌّشؽٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط ثبٌى١ٍخ اٌالئؾخ اٌذاخ١ٍخ 11

 18 اٌّمشساد اٌذساع١خ ٌمغُ س٠بع األؽفبي 12

 19 ع١خ ٌمغُ االلزظبد إٌّضٌٝاٌّمشساد اٌذسا 13

 20 اٌّمشساد اٌذساع١خ ٌمغُ اٌزشث١خ اٌف١ٕخ 14

 22 اٌّمشساد اٌذساع١خ ٌمغُ اٌزشث١خ اٌّٛع١م١خ 15

 23 اٌّمشساد اٌذساع١خ ٌمغُ االػالَ اٌزشثٜٛ 16

 25 اٌّمشساد اٌذساع١خ ٌمغُ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ 17
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 ِظطفٝ & إ٠ٙبة

 نشأة الكمية

  ةئئب    884  نهئئب  ئئبي  ب  بيئئوقب     ئئم  نوع ئئتبي أنشئئ ت ية ئئت بية   ئئت    

 1991/1991   هئب يئا بييئبم بيعئب يا  و ئأأت بيأ بةئت بيلية ئت،  11/8/1991
 )       بيق بعئئت وبةخئئ ت بيية ئئت   نئئا أب  بي ية ئئ ن   نهئئب   ئئ ب يهئئب وعنوبنهئئب عق ئئت

          خ عئئئئئت بيية ئئئئئت بيأييئئئئئت بيويئئئئئا  نهئئئئئب يئئئئئا ع  ئئئئئ  وي ئئئئئأ ،حئئئئئا بيق ئئئئئو      نهئئئئئب
بيةحب هب    ةم و ، ، ويبنت ةب يت يوقب ة بيةية م بييبيا م 1991/1991 عبم بيشيب

 .م1998عئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئبم   عب يئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئت بيق ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئبق   يئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ    نهئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئب

 5112 عئئبم  أغةئئ   يئئا إيئا أن بةئئة ةت عب يئئت  نهئئب عئن عب يئئت بيق ئئبق  

 .يعب يت  نهب ةب يتيأص حت بيية ت  م

 أهداف الكمية

 :إلى  تهدف كمية التربية النوعية  
    بية   ت بيلن ت إعأبأ  يةم نوعا ي  بحل بيةية م   ل بيعب يا يا  عبالت 

بي نقيا وةينويوع ب بيةية م وبإلعالم بية  وي و  بض  وبال ةصبأوبية   ت بي وة   ت 
  .بي لبل

 ي   ةةو  بي ية  ن بييب ة ن يا بي عبالت بينوع ت بي شب  إي هب عة  ب و هن ب  
  . ن خالل بي  ب ج بي ةنوعت

  . تةحوث بيية  ت وبي  أبن ت يا بي عبالت بينوع ت  بييإع بء بي  
   بيةيبون    بي حبيظت وبيه  بت وبي ؤةةبت بيية  ت يا ع    بي عبالت  حل  

  .بيية ت ب ة بم
   وةحأ ث بيلي  وبي  ب ةت يا  عبالت ع ل بيية ت يخأ ت بإلةهبم يا ة و   

 .بي   ت
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 ِظطفٝ & إ٠ٙبة

أعضبء اتحبد الطالة                     

 ثبلكلية

 -: أوال: شروط الترشيح التحاد الطالب تالكلية

جالس االتحادات الطالبية يشترط فيمن يتقدم لمترشيح لعضوية لجان م     
 -أن تتوفر فيه الشروط اآلتية :

 أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية. -1
 أن يكون متصفا بالخمق القويم والسمعة الطيبة. -2
 أن يكون طالبا نظاميا مستجدا فى فرقته غير باق لالعادة فيها ألى سبب. -3
 أن يكون مسددا لرسوم االتحاد. -4
 كون من ذوى النشاط الممحوظ فى مجال عمل المجنة التى يرشح نفسه فيها.أن ي -5
أال يكون قد سبق الحكم عميه بعقوبة مقيدة لمحرية أو تقرير اسقاط أو وقف  -6

 عضويته بأحد االتحادات الطالبية أو لجانها .

: أسماء أمناء وأمناء مساعدي اللجان تاتحاد  ثانيا

  -:  الكليةتطالب ال

 هالحظبت اللجنة الونصت ــناالسـ م

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     
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 ِظطفٝ & إ٠ٙبة

 الىحذات رات الطبثع الخبص
 

الىحذات رات الطبثع الخبص يىجذ ثبلكلية 

  التبلية:
 

 هالحظبت القسن م

 تكنولوجيا التعميم 1
 دورات فى الحاسب اآللى -

 رات فى االنترنتدو  -

 دورات فى تنمية القدرات الفنية التربية الفنية 2

 دورات فى تنمية القدرات الموسيقية التربية الموسيقية 3

 دورات فى السياحة والفنادق اإلقتصاد المنزلى 4
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 ِظطفٝ & إ٠ٙبة

 أعضبء هيئة التذريس ثبلكلية
 

 هالحظبت القسن  االسن 

 د الكليةعمي اقتصاد منزلى أ.د/ػّزأؼّد ِؽّد إِاَ
 التعليم والطالبوكيل الكلية لشئون  اقتصاد منزلى زكى أ.م.د/ عيد على

   
  العلوم التربوية والنفسية أ.م.د/ صالح الدين الحسيني

  رياض األطفال أ.م.د/ صالح الدين عبد القادر
  اإلعالم التربوى م.د/ فاطمة يوسف محمد.أ

  ربوية والنفسيةالعلوم الت أ.م.د/ صالح الدين على سالم

  رياض األطفال محمد  مها صالح الدينأ.م.د/ 
  اقتصاد منزلى أ.م.د/ أسامة عبد الحميد فكرى

  العلوم التربوية والنفسية الفنجرى د/ حسن عبدالفتاح حسنأ.
  تربية فنية محمد م.د/ نهال عبد الجواد.أ

  تكنولوجيا التعليم حسن د/ حسن محمد.أ.م
  تربية فنية مؤمن شمس الديند/ عبد الأ.م.
  اإلعالم التربوى د/ محمود منصور محمودأ.م.

  اقتصاد منزلى إبراهيم د/ إيمان شعبان أحمد
  التربية الموسيقية د / محمد عبد الغفار أحمد

  التربية الموسيقية شفيق د / هاني فؤاد
  رياض األطفال حجازى د/ هالة يحيى السيد

  العلوم التربوية والنفسية لد / وحيد مصطفي كام
  العلوم التربوية والنفسية د/ مهاب الوقادأ.م.

  تربية فنية  د / مجدي عبد العزيز محمد
  اقتصاد منزلى د/ منى عبد الهادى محمد شاهين

www.fe
dv

.bu
.ed

u.e
g



 دٌيً وٍيح اٌرزتيح إٌوػيح
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 ِظطفٝ & إ٠ٙبة

  اقتصاد منزلى مغاورى د/ إيناس السيد
  اإلعالم التربوى د / عزة محمد رشاد سرج

  اإلعالم التربوى حمدأ د/ سامية عبد المعطى
  تكنولوجيا التعليم رمزى كامل د / هانى شفيق
  اقتصاد منزلى السيد د/ نوال عباس

  اقتصاد منزلى سيد د/ نجالء أحمد
  اقتصاد منزلى د/ غادة شاكر عبد الفتاح

  اإلعالم التربوى عزيز عبد السالم محمد /د
  تكنولوجيا التعليم عوض سليمان جمعه /د

  التربية الموسيقية إبراهيم هانى شحتهد/ 
  اإلعالم التربوى د/ وجيه جرجس

  تكنولوجيا التعليم د/ نبيل السيد
  تكنولوجيا التعليم د/ هانى أبو الفتوح جاد

 

 
 الجهبز االداري ثبلكلية

 
 الىظيفة االسن  م

 مدير الكمية جمال عطوةأ/ 1

 لخريجينمدير شئون الطالب وا صابر حسين حبيبأ/  2

 االستحقاقات أ/ جالل محيسن 6

 
 

www.fe
dv

.bu
.ed

u.e
g



 دٌيً وٍيح اٌرزتيح إٌوػيح
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 ِظطفٝ & إ٠ٙبة

 2008 -2007 ػاَ -اٌىٍيح  تياْ إؼظائي تؼدد طالب

َ 
   اٌفزلح                   

        اٌشؼثح
 إظّاٌي اٌزاتؼح اٌصاٌصح اٌصأيح األوٌي

      اٌٍغح االٔعٍيشيح 1

      ذىٕوٌوظيا اٌرؼٍيُ 2

    ------ ------ ؼاطة آٌي 3

      ) طؽافح(اػالَ 4

    ------ ------ اػالَ )ِظزغ( 5

      اٌرزتيح اٌفٕيح 6

      اٌرزتيح اٌّوطيميح 7

      رياع االطفاي 8

      الرظاد ِٕشٌي 9

      اظّاٌي

 
 

 

 2007-2006 تياْ إؼظائي تؼدد اٌطالب ٌؼاَ

َ 
   اٌفزلح                   

        اٌشؼثح
 إظّاٌي اٌزاتؼح اٌصحاٌص اٌصأيح األوٌي

 609 174 185 110 140 اٌٍغح االٔعٍيشيح 1

 706 111 120 205 270 ذىٕوٌوظيا اٌرؼٍيُ 2

 176 85 91 ------ ------ ؼاطة آٌي 3

 272 54 51 82 85 اػالَ) طؽافح( 4

 72 39 33 ------ ------ اػالَ )ِظزغ( 5

 367 74 78 92 123 اٌرزتيح اٌفٕيح 6

 164 40 39 48 37 ٌّوطيميحاٌرزتيح ا 7

 417 83 95 133 106 رياع االطفاي 8

 189 16 49 50 74 الرظاد ِٕشٌي 9

 2972 676 741 720 835 اظّاٌي
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 ِظطفٝ & إ٠ٙبة

 2006 - 2005َ تياْ إؼظائي تؼدد اٌطالب ٌؼا

َ 
   اٌفزلح                   

        اٌشؼثح
 إظّاٌي اٌزاتؼح اٌصاٌصح اٌصأيح األوٌي

 576 110 167 185 124 ٔعٍيشيحاٌٍغح اال 1

 682 105 115 209 253 ذىٕوٌوظيا اٌرؼٍيُ 2

 169 89 80 ------ ------ ؼاطة آٌي 3

 208 62 50 85 83 اػالَ) طؽافح( 4

 72 32 40 ------ ------ اػالَ )ِظزغ( 5

 207 52 67 77 85 اٌرزتيح اٌفٕيح 6

 184 42 58 34 50 اٌرزتيح اٌّوطيميح 7

 390 79 83 97 132 االطفاي رياع 8

 143 11 14 46 72 الرظاد ِٕشٌي 9

 2775 581 663 733 799 اظّاٌي

 

    2005 - 2004ٌؼاَ  تؼدد اٌطالب تياْ إؼظائي

َ 
   اٌفزلح                

 اٌشؼثح
 إظّاٌي اٌزاتؼح اٌصاٌصح اٌصأيح األوٌي

 559 99 104 166 190 اٌٍغح االٔعٍيشيح 1

 631 65 100 204 262 اٌرؼٍيُ ذىٕوٌوظيا 2

 169 85 84 ------ ------ ؼاطة آٌي 3

 306 74 59 86 87 اػالَ) طؽافح( 4

 72 37 35 ------ ------ اػالَ )ِظزغ( 5

 248 59 50 67 72 اٌرزتيح اٌفٕيح 6

 176 46 58 36 36 اٌرزتيح اٌّوطيميح 7

 305 65 59 84 97 رياع االطفاي 8

 111 26 11 14 60 الرظاد ِٕشٌي 9

 2577 556 560 657 804 اظّاٌي
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 ِظطفٝ & إ٠ٙبة

لورحلة  الالئحة الذاخلية

 الجكبلىريىس

 
 : رطاٌح وٍيح اٌرزتيح إٌوػيح(  1ِادج ) 

االػذاد اإلثذاػٝ ٚاٌزٕبفغٝ ٌّؼٍُ ٚأخظبئٝ ِشاؽً اٌزؼٍي١ُ ِيب لجيً اٌغيبِؼٝ        

ٗ ١ِٕٙييب ٌزٛف١يي  ٚاٌغييبِؼٝ اٌّزخظييض فييٝ اٌّغييبالد إٌٛػ١ييخ اٌّخزٍفييخ ٚرؤ١ٍ٘يي

 ِّٚبسعخ ِٙبسارٗ ٌّٛاعٙخ رغ١شاد عٛق اٌؼًّ .

ثبإلػبفخ إٌٝ رمذ٠ُ اٌخذِبد اٌجؾض١خ ٚاٌزذس٠ج١يخ ٚاالعزشيبس٠خ اٌّزخظظيخ 

ٌّؤعغييبد اٌّغزّييغ اٌّخزٍفييخ ثّييب ٠غييبُ٘ فييٝ ؽييً اٌّشييىالد اٌّغزّؼ١ييخ ٚر١ّٕييخ 

 اٌّغزّغ فٝ اٌّغبالد اٌّشرجطخ .

  

 : رؤيح اٌىٍيح(  2ِادج ) 

رغييؼٝ و١ٍييخ اٌزشث١ييخ إٌٛػ١ييخ ثجٕٙييب إٌييٝ إػييذاد ٚرطيي٠ٛش اٌجييشاِظ ٚاٌّمييشساد         

ح اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّٙبساد ءاٌّؼذح ٌٍزخظظبد اٌّخزٍفخ ٌٍٛطٛي إٌٝ أػٍٝ دسعبد اٌىفب

ِيييغ اٌزؤو١يييذ ػٍيييٝ اٌّخشعيييبد اإلثذاػ١يييخ ٌٍؼ١ٍّيييخ  اٌّزٛافميييخ ٚاٌّغيييز٠ٛبد اٌؼب١ٌّيييخ

 اعزّبػٟ ٚرّٕٛٞ ٚالزظبدٞ. اٌزشث٠ٛخ ثّب ٠خذَ عٛق اٌؼًّ ٠ٚىْٛ ٌٗ ِشدٚد

      

 : أهداف اٌىٍيح(  3ِادج ) 

إػييذاد اٌّؼٍّيي١ٓ ٚاألخظييبئ١١ٓ ِييٓ اٌزخظظييبد إٌٛػ١ييخ اٌّخزٍفييخ ٌّشاؽييً  -1

ٓ اٌّخشعييبد اٌزؼ١ّ١ٍييخ اٌزؼٍيي١ُ لجييً اٌغييبِؼٝ فييٝ ػييٛء ؽبعييبد اٌّغزّييغ ِيي

 ٚاٌزشث٠ٛخ 

ٌؼّييً إػييذاد خييش٠ظ ٌذ٠ييٗ لييذسح ػٍييٝ اإلٔزييبط اٌفٕييٝ ٚاٌزمٕييٝ ثّييب ٠خييذَ عييٛق ا -2

 . ٚالزظبدٞٚرؾم١ك ِشدٚد رّٕٜٛ 
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 ِظطفٝ & إ٠ٙبة

اػييذاد خييش٠ظ ٌذ٠ييٗ اٌمييذسح ػٍييٝ إداسح اٌّشييشٚػبد اٌظييغ١شح ٚاألػّييبي اٌف١ٕييخ  -3

 اٌغّبػ١خ ٌٍؼبد١٠ٓ ٚرٜٚ االؽز١بعبد اٌخبطخ.

إػذاد خش٠ظ ٌذ٠ٗ ِٙبسح اٌؼًّ اٌغّبػٝ ِٚؤ٘ال ػ١ٍّب ٚلبدس ػٍٝ اٌزؼبًِ ِيغ  -4

 رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد.

بالد إٌٛػ١يخ ١ٌٍٙئيبد اٌّخزٍفيخ ٚاٌزؼيبْٚ ِيغ ا١ٌٙئيبد إثذاء اٌّشيٛسح فيٝ اٌّغي -5

ٚاٌّؤعغبد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌضمبف١خ اٌّظش٠خ ٚاٌؼشث١خ ٚاٌذ١ٌٚيخ فيٝ ِؼبٌغيخ اٌمؼيب٠ب 

 اٌزخظظ١خ اٌّشزشوخ.

اعشاء اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّذا١ٔخ فٝ اٌّغبالد ٚاٌزخظظبد اٌزشث٠ٛخ إٌٛػ١خ  -6

 اٌّخزٍفخ.

 جشح ٌٍّششٚػبد اٌظغ١شح.   أْ رىْٛ و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ ث١ذ خ -7

 

 -( : األلظاَ اٌؼٍّيح : 4ِادج ) 

 -رزىْٛ اٌى١ٍخ ِٓ األلغبَ اٌؼ١ٍّخ ا٢ر١خ : 

 لظُ رياع األطفاي : – 1 

 ٠ٚشزًّ ػٍٝ اٌّغبالد اٌزب١ٌخ : 

 .ٌٍطفً األٔشطخ اٌف١ٕخ ٚاٌّٛع١م١خ ٚاٌش٠بػ١خ ٚاٌّغشؽ١خ -

 : لظُ اٌرزتيح اٌّوطيميح – 2

 -د اٌزب١ٌخ :٠ٚشزًّ ػٍٝ اٌّغبال

 إٌظش٠بد ٚاٌزؤ١ٌ  -

 اٌّٛع١مٝ اٌؼشث١خ -

 ٚاالالد اٌزشث٠ٛخاٌظٌٛف١ظ ٚاإل٠مبع اٌؾشوٝ ٚاالسرغبي اٌّٛع١مٝ   -

 غٕبء ػبٌّٝ (  . – ٗآالد أٚسوغزشا١ٌ –ث١بٔٛ  ) األداء  -
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   12 

 
 

 ِظطفٝ & إ٠ٙبة

 لظُ اٌرزتيح اٌفٕيح : -3

 -٠ٚشزًّ ػٍٝ اٌّغبالد اٌزب١ٌخ :

 . اٌشعُ ٚاٌزظ٠ٛش  -

 .اٌزظ١ُّ ٚاٌضخشفخ  -

 . اٌخضف –إٌؾذ  -

 .األشغبي اٌف١ٕخ ٚاٌشؼج١خ  -

 . إٌغ١ظ ٚ اٌطجبػخ -

 اٌّؼبدْ ٚاٌؾٍٝ . -

 : لظُ االلرظاد إٌّشٌي – 4

 -٠ٚشزًّ ػٍٝ اٌّغبالد اٌزب١ٌخ :

 .اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ -

 .اٌّالثظٚ إٌغ١ظ  -

 إداسح إٌّضي .  -

 اٌّٛاد اٌزخظظ١خ اٌّغبػذح فٝ ِغبي االلزظبد إٌّضٌٝ. -

 : وظيا اٌرؼٍيُلظُ ذىٕوٌ -5

 -٠ٚشزًّ ػٍٝ اٌّغبالد اٌزب١ٌخ :

 . األعٙضح ٚاٌّٛاد اٌزؼ١ّ١ٍخ -

 اٌّىزجبد اٌّذسع١خ ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد .  -

 اٌؾبعت ا٢ٌٝ. -

 : لظُ اإلػالَ اٌرزتوى – 6

 -٠ٚشزًّ ػٍٝ اٌّغبالد اٌزب١ٌخ :

 .اٌظؾبفخ اٌّذسع١خ  -

 .اإلراػخ ٚاٌزٍفض٠ْٛ اٌزؼ١ٍّٝ   -
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 ِظطفٝ & إ٠ٙبة

 .اٌّغشػ اٌزشثٜٛ   -

 فٝ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ. ٚاإلػالْاٌؼاللبد اٌؼبِخ   -

 : لظُ اٌؼٍوَ اٌرزتويح وإٌفظيح –7

 اإلػذاد) ِٛاد  ٚإٌٛػ١خ٠ٚشًّ ع١ّغ اٌّغبالد اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ اٌزخظظ١خ 

أطيٛي اٌزشث١يخ ٚرطج١مبرٙيب  –إٌّب٘ظ ٚؽشق اٌزذس٠ظ اٌؼبِخ ٚإٌٛػ١يخ  –اٌزشثٜٛ 

ػٍيُ  –ػٍيُ اٌيٕفظ اٌّٛعي١مٝ  –اٌخبطيخ ِميشساد اٌزشث١يخ  –فٝ ِغبي اٌزخظيض 

 .إٌفظ ٚاٌزشث١خ اٌف١ٕخ (

ويعوووس إٔشوواس ألظوواَ ػٍّيووح أفووزى ِسرٍفووح ػّووا طووثك وذؽراظ ووا اٌثي ووح   

وِظايزج ٌٍرغيوزاخ اٌّظورمثٍيح وكٌوه تٕواسا ػٍوي إلروزاغ ِعٍوض اٌىٍيوح اٌّسورض 

 وِعٍض اٌعاِؼح .

 

 ( : اٌدرظاخ اٌؼٍّيح :5ِادج ) 

ػٍي طٍة وٍيح اٌرزتيح إٌوػيح اٌدرظاخ اٌؼٍّيح ذّٕػ اٌعاِؼح تٕاس  

 -:في ِزؼٍح اٌثىاٌوريوصاٌراٌيح 

 -درظح اٌثىاٌوريوص في اٌرزتيح إٌوػيح في اٌرسظظاخ اٌراٌيح : (  1

 اٌطفٌٛخ ٚاٌزشث١خ . -أ 

 اٌزشث١خ اٌّٛع١م١خ . -ة 

 اٌزشث١خ اٌف١ٕخ . -ط 

 االلزظبد إٌّضٌٝ ٚاٌزشث١خ . -د 

 ث١خ.رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزش   -٘ـ   

 اإلػالَ اٌزشثٜٛ.  -ٚ    
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 ( : ِدج اٌدراطح : 6ِادج ) 

 4ِييذح اٌذساعييخ ١ٌٕييً دسعييخ اٌجىييبٌٛس٠ٛط فييٝ أؽييذ األلغييبَ اٌذساعيي١خ ثبٌى١ٍييخ 

ٔظبَ اٌفظً اٌذساعيٝ ثؾ١يش ٠يذسط اٌطبٌيت صّب١ٔيخ فظيٛي  ٚرزجغ اٌذساعخعٕٛاد 

 دساع١خ .

 

 ( : شزوط اٌمثوي ؤظاَ اٌدراطح : 7ِادج ) 

فخ إٌيييٝ اٌشيييشٚؽ اٌؼبِيييخ إٌّظيييٛص ػ١ٍٙيييب فيييٝ ليييبْٔٛ رٕظييي١ُ ( ثبإلػيييب1)

 -اٌغبِؼبد ٚالئؾزٗ اٌزٕف١ز٠خ ٠شزشؽ ِب ٠ٍٝ :

إٌغبػ فٝ اخزجبس اٌمذساد اٌالصِخ ٌمغّٝ اٌزشث١خ اٌّٛع١م١خ ٚاٌزشث١خ اٌف١ٕخ  -

ٚاٌزييٝ رؼمييذ ٌٍطٍجييخ اٌّزمييذ١ِٓ ٌٍى١ٍييخ ِييٓ اٌؾبطيي١ٍٓ ػٍييٝ اٌضب٠ٛٔييخ اٌؼبِييخ  ِٚييب فييٝ 

 ب ٠ؾذدٖ ِغٍظ اٌى١ٍخ ٠ٚمشٖ ِغٍظ اٌغبِؼخ .ِغزٛا٘ب ٚفمب ٌّ

اٌّخزٍفييخ ٌٍمجييٛي ثبٌى١ٍييخ ٚاٌزييٝ ٠مشس٘ييب ِغٍييظ اٌى١ٍييخ  داعز١ييبص االخزجييبسا -

 ِٚغٍظ اٌغبِؼخ .

ا١ٌٍبلخ اٌطج١خ ٚاٌشخظ١خ ػٍٝ ٔؾٛ ٠ضجذ طالؽ١خ اٌطبٌت ٌّزبثؼخ اٌذساعيخ  -

 . ٚاٌم١بَ ثّغئ١ٌٛبد ِٕٙخ اٌزذس٠ظ ٚاٌزذس٠ت فٝ ِغبالد اٌى١ٍخ اٌّخزٍفخ

٠مجً اٌطالة اٌؾبط١ٍٓ ػٍٝ شٙبدح اٌضب٠ٛٔخ اٌّٛع١م١خ ِٓ أوبد١ّ٠يخ اٌفٕيْٛ  -

ؽجمب ٌٍششٚؽ اٌزٝ ألش٘ب اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍغبِؼبد ثمغُ اٌزشث١خ اٌّٛع١م١خ ٚويزٌه 

اٌشييؼت اٌّخزٍفييخ اٌزييٝ ٌٙييب ػاللييخ ثبٌزخظييض ِييٓ دثٍِٛييبد اٌّييذاسط اٌظييٕبػ١خ 

 ٚاٌضساػ١خ ِٚب ٠ؼبدٌٙب.

ثبٌى١ٍييخ ػييٓ ؽش٠ييك ِىزييت رٕغيي١ك اٌغبِؼييبد فييٝ  ٠مجييً اٌطييالة اٌّششييؾ١ٓ -

ثبلٝ رخظظبد اٌى١ٍخ األخشٜ ػٍٝ أْ رطجك ػ١ٍُٙ ع١ّؼب ششٚؽ اٌزٛص٠يغ داخيً 

 األلغبَ اٌّخزٍفخ ثبٌى١ٍخ .
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( ٠ؾييذد ِغٍييظ اٌى١ٍييخ ثؼييذ أخييز سأٜ ِغييبٌظ األلغييبَ اٌّخزظييخ اٌّؾزييٜٛ 2)

 اٌؼٍّٝ ٌىً ِمشس دساعٝ .

مشس أْ ٠ىيْٛ ِغيزٛف١ب ٔغيجخ ؽؼيٛس ( ٠شزشؽ ٌذخٛي اٌطبٌت اِزؾبْ أٜ 3ِ)

 % ٚػٍٝ ِغٍظ اٌى١ٍخ ارخبر اإلعشاءاد اٌالصِخ فٝ ٘زا اٌّغبي . 75ال رمً ػٓ 

( ٠ذسط اٌطبٌت ِششٚع اٌزخظض فٝ أسثغ عبػبد ؽيٛاي اٌؼيبَ فيٝ أؽيذ 4) 

اٌزخظظبد اٌٛاسدح ثبٌخطخ ٌٍفشلخ اٌشاثؼخ ، ٌٚٗ ٌغٕخ رؾى١ُ صالص١يخ ٚرؼيبف إٌيٝ 

 بد ) ثغطب ِٚمبِب ( ٚرؼزجش ِبدح سعٛة ٚ ٔغبػ .اٌّغّٛع اٌىٍٝ ٌٍذسع

ْ وييبْ إ( ٠جمييٝ ٌاػييبدح اٌطبٌييت اٌشاعييت فييٝ ِمييشس اٌزشث١ييخ اٌؼ١ٍّييخ ؽزييٝ 5ٚ)

ٔبعؾب فٝ ع١ّغ اٌّمشساد األخيشٜ فيٝ اٌفيشق اٌذساعي١خ اٌزيٝ سعيت ف١ٙيب ػٍيٝ أْ 

 ٠ؼ١ذ فٝ ِمشس اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ فمؾ ٚاٌّمشساد اٌزٝ سعت ف١ٙب .

طبٌييت عييٛاء فيييٝ اٌّمييشس اٌٛاؽييذ أٚ فييٝ اٌّغّييٛع اٌىٍيييٝ ( ٠مييذس ٔغييبػ ا6ٌ)

 ٌٍّمشساد ثؤؽذ اٌزمذ٠شاد اٌزب١ٌخ :

 % فؤوضش ِٓ ِغّٛع اٌذسعبد . 85ِّزبص  -

 % ِٓ ِغّٛع اٌذسعبد . 85% إٌٝ ألً ِٓ  75ع١ذ عذا  -

 % ِٓ ِغّٛع اٌذسعبد . 75% إٌٝ ألً ِٓ  65ع١ذ  -

 % ِٓ ِغّٛع اٌذسعبد . 65% إٌٝ ألً ِٓ  50ِمجٛي  -

 ٠مذس سعٛة اٌطبٌت ثؤؽذ اٌزمذ٠ش٠ٓ اٌزب١١ٌٓ .ٚ

 % ِٓ ِغّٛع اٌذسعبد . 50% إٌٝ ألً ِٓ  30ػؼ١   -

 % ِٓ ِغّٛع اٌذسعبد . 30ػؼ١  عذا ألً ِٓ  -

( ٠شزشؽ ٌٕغبػ اٌطبٌت فٝ اٌّٛاد اٌزٝ ٌٙب شم١ٓ ٔظشٜ ٚ رطج١ميٝ ؽظيٌٛٗ 7)

طج١مٝ، % ِٓ دسعخ االِزؾبْ اٌز 30% ِٓ دسعخ االِزؾبْ اٌزؾش٠شٜ،  30ػٍٝ 

% ِييٓ اٌذسعييخ اٌى١ٍييخ إرا وبٔييذ رطج١م١ييخ أٚ ٔظش٠ييخ فمييؾ ٠شييزشؽ ٌٍٕغييبػ  50أِييب 

 ،% ِٓ اٌذسعخ اٌى١ٍخ 50ؽظٛي اٌطبٌت ػٍٝ 
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٠ٚؾذد صِٓ االِزؾبْ اٌشفٜٛ أٚ اٌؼٍّٝ ؽجمب ٌّب ٠ؾذدٖ ِغٍيظ اٌمغيُ ٠ٚؼزّيذٖ 

 ِغٍظ اٌى١ٍخ.

خزجيبساد ( ٠زؼّٓ رٛص٠غ دسعيبد اٌّميشساد اٌذساعي١خ أػّيبي اٌغيٕخ ٚاال 8) 

اٌشييف٠ٛخ ٚاٌزطج١م١ييخ ٚاٌزؾش٠ش٠ييخ ؽجمييب ٌّييب ٘ييٛ ٚاسد فييٝ خطييخ اٌذساعييخ . ٚرؼييُ 

دسعييبد أػّييبي اٌغييٕخ دسعييبد االخزجييبساد اٌشييف٠ٛخ ٚاٌزؾش٠ش٠ييخ ٚفمييب ٌّييب ٠مزشؽييٗ 

 اٌمغُ اٌّخزض ِٚٛافمخ ِغٍظ اٌى١ٍخ .

( ٠ؼييذ اٌطبٌييت ٔبعؾييب إرا ٔغييؼ فييٝ ع١ّييغ اٌّمييشساد ، ٠ٚؼزجييش ِٕمييٛال إٌييٝ  9) 

األػٍٝ إرا وبْ ساعجب ف١ّب ال ٠ض٠ذ ػٓ ِمشس٠ٓ ِٓ ٔفظ اٌفشلخ إٌّمٛي ِٕٙب اٌفشق 

 أٚ اٌزٝ رغجمٙب .

ٌٚطالة اٌفشلخ اٌشاثؼيخ اٌؾيك فيٝ دخيٛي اٌيذٚس اٌضيبٔٝ فيٝ ؽبٌيخ اٌشعيٛة فيٝ 

 دساع١خ. ِبدح أٚ ِبدر١ٓ ِٓ أٜ فشلٗ

( رؾييذد خطييؾ اٌذساعييخ ٚاالِزؾييبْ فييٝ ِشؽٍييخ اٌجىييبٌٛس٠ٛط ثبٌشييؼت  10) 

 . فخ ٚفمب ٌٍغذاٚي اٌّشفمخاٌّخزٍ

( رٕظُ اٌى١ٍخ رذس٠جب ػ١ٍّب ) اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ ( ٌطيالة ٚؽبٌجيبد اٌفيشلز١ٓ  11) 

سط اٌزبثؼييخ ٌييٛصاسح اٌزشث١ييخ ٚاٌزؼٍيي١ُ ٚثش٠ييبع األؽفييبي أٚ ااٌضبٌضييخ ٚاٌشاثؼييخ ثبٌّييذ

غ١ش٘ب ثٛالغ ٠َٛ ٚاؽذ فيٝ األعيجٛع خيالي اٌفظي١ٍٓ اٌذساعي١١ٓ ػٍيٝ أْ ٠خظيض 

ْ فيٝ ٔٙب٠يخ اٌفظيً اٌذساعيٝ اٌضيبٔٝ ) اٌزشث١يخ اٌؼ١ٍّيخ اٌّزظيٍخ ( أعجٛػبْ ِزظال

٠ٚىْٛ اٌزذس٠ت اٌؼٍّٝ ثٛالغ أسثغ عبػبد " ػٍّٝ " ١ٌٍَٛ اٌٛاؽذ ٚرىْٛ ِغئ١ٌٛخ 

 اإلششاف ػ١ٍٙب ٚرٕظ١ّٙب ؽجمب ٌالئؾخ اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ اٌٍّؾمخ ثالئؾخ اٌى١ٍخ .

فيشلز١ٓ اٌضبٌضيخ ٚاٌشاثؼيخ ( رؾغت دسعخ ِميشس اٌزشث١يخ اٌؼ١ٍّيخ ثىيً ِيٓ ا12ٌ) 

 -ثّبئخ دسعخ :

 ٌٍّششف اٌخبسعٝ ِٚذ٠ش اٌّذسعخ . % 20

 ِّزؾٓ أٚي ) داخٍٝ ( أصٕبء اٌزذس٠ت اٌّزظً . 15%
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 ِظطفٝ & إ٠ٙبة

 ِّزؾٓ صبٔٝ ) خبسعٝ ( أصٕبء اٌزذس٠ت اٌّزظً . %  15

ٌٍّشييشف اٌؼييبَ ٌزم١يي١ُ اٌطبٌييت أصٕييبء اٌزييذس٠ظ فييٝ اٌّذسعييخ ٚأصٕييبء       % 50

 اٌزال١ِز . إٌمبءٖ ٌٍذسط ػٍٝ

ٌّٚغٍظ اٌى١ٍخ أْ ٠ؾذد اإلعشاءاد إٌّظّيخ ٌزم١ي١ُ اٌطبٌيت أصٕيبء اٌزيذس٠ت فيٝ 

 ؽجمب ٌالئؾخ اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ . داٌّذسعخ ٚرظشف ِىبفآد اإلششاف ٚاالخزجبسا

 األحكبم االنتقبلية والعبهة

ػٍٝ ؽالة اٌى١ٍخ ٚرٌيه اػزجيبسا ِيٓ  خ٠طجك ِغٍظ اٌى١ٍخ ٘زٖ اٌالئؾ( : 8) ِادج

بَ اٌذساعٝ اٌزبٌٝ ِجبششح الػزّبد اٌغ١ذ األعيزبر اٌيذوزٛس / ٚص٠يش اٌزؼٍي١ُ اٌؼيبٌٝ اٌؼ

 ٚاٌذٌٚٗ ٌٍجؾش اٌؼٍّٝ ٌزٍه اٌالئؾخ  وً فٝ فشلزٗ دْٚ إٌظش إٌٝ اٌفشلخ األدٔٝ .

 

  -: ٚفمب ٌألؽىبَ االٔزمب١ٌخ اٌزب١ٌخ خرطجك أؽىبَ ٚثٕٛد ٘زٖ اٌالئؾ : (9ِادج )

 ٚفمب ألؽىبَ ِٛاد ٘زٖ اٌالئؾخ .٠ذسط اٌطبٌت اٌّغزغذ  – 1 

٠ذسط اٌطبٌت اٌجبلٝ ٌاػبدح ٚاٌشاعيت فيٝ ع١ّيغ ِيٛاد اٌفشليخ اٌّم١يذ  – 2 

ثٙييب ٚفمييب ألؽىييبَ ٘ييزٖ اٌالئؾييخ ٠ٚىييْٛ رمييذ٠ش ٔغبؽييٗ فييٝ ع١ّييغ اٌّييٛاد اٌزييٝ عييجك 

 .ٚسعت ف١ٙب ) ِمجٛي ( 

إرا وبٔذ ٕ٘يبن ِميشساد ِغيزؾذصخ ف١ؼبِيً ثخظٛطيٙب ف١ّيب ٠زؼٍيك ثبٌزميذ٠ش * 

 ٚفشص رؤد٠خ االِزؾبْ ِؼبٍِخ اٌطبٌت اٌّغزغذ .

ذد ِغٍظ اٌى١ٍخ ثٕيبء ػٍيٝ الزيشاػ ِغيبٌظ األلغيبَ اٌّميشساد اٌّغيزؾذصخ ؾ٠* 

 ٌشؼت اٌى١ٍخ اٌّخزٍفخ .

ثبٌٕغييجخ ٌٍطبٌييت اٌجييبلٝ ٌاػييبدح ِييغ ٔغبؽييٗ فييٝ ثؼييغ اٌّييٛاد ف١مييشس  – 3 

٠ؼفييٝ ِٕٙييب  ِغٍييظ اٌى١ٍييخ ثٕييبء ػٍييٝ الزييشاػ ِغٍييظ اٌمغييُ اٌّخييزض اٌّييٛاد اٌزييٝ

اٌطبٌت ِٓ رؤد٠خ االِزؾيبْ ف١ٙيب ٠ٚيؤدٜ االِزؾيبْ فيٝ ثم١يخ ِيٛاد اٌفشليخ ٚفميب ٌٙيزٖ 

اٌالئؾييخ ٠ٚىييْٛ رمييذ٠ش ٔغبؽييٗ فييٝ اٌّييٛاد اٌزييٝ عييجك ٚسعييت ف١ٙييب ِمجييٛي ٚإرا أدٜ 
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 ِظطفٝ & إ٠ٙبة

اٌطبٌييت االِزؾييبْ فييٝ ِييٛاد ِغييزؾذصخ ف١ؼبِييً ثخظٛطييٙب ف١ّييب ٠زؼٍييك ثبٌزمييذ٠ش 

 اٌّغزغذ . ٚفشص رؤد٠خ االِزؾبْ ِؼبٍِخ اٌطبٌت

ثبٌٕغجخ ٌّٛاد اٌزخٍ  اٌزٝ دسعذ ٚفمب ٌالئؾخ االٔزمب١ٌيخ لجيً االػزّيبد  – 4 

 .٠ؤدٜ اٌطبٌت اِزؾبٔب خبطب ف١ّب رخٍ  ف١ٗ ِٓ ِٛاد

ٚثؼذ ٔغبؽٗ فٝ رٍه اٌّيٛاد ٠يزُ ؽغيبة رميذ٠ش اٌّيبدح ٌٍطبٌيت ؽغيت ٔظيٛص  

 اٌالئؾخ اٌغبثمخ .

اٌطالة اٌيز٠ٓ ٌٙيُ ؽيك دخيٛي االِزؾيبْ ِيٓ اٌخيبسط ٠يؤدْٚ اِزؾبٔيب  – 5 

 خبطب ف١ّب سعجٛا ف١ٗ ؽجمب ٌٕظبَ اٌالئؾخ اٌغبثمخ . 

٠ؼشع ػٍٝ ِغٍظ اٌى١ٍخ اٌؾبالد اٌزٝ ٌُ ٠يشد ثشيؤٔٙب ٔيض فيٝ ٘يزٖ  – 6 

األؽىبَ االٔزمب١ٌخ ٌٍٕظش ف١ٙب ٚارخبر اٌمشاس إٌّبعت ثّب ال ٠زؼبسع ٚليبْٔٛ رٕظي١ُ 

 ؼبد ٚالئؾزٗ اٌزٕف١ز٠خ .اٌغبِ

  ذثيٓ اٌعداوي اٌراٌيح اٌسطح اٌدراطيح ٌشؼة اٌىٍيح اٌّسرٍفح .: (10ِادج )
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 ِظطفٝ & إ٠ٙبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم 
 رياض األطفال
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 ِظطفٝ & إ٠ٙبة

 

 مقررات الفرقة األولى ـ قسم رياض األطفال 
 الفصل الدراسى الثانى الفصل الدراسى األول

 اٌٍؼة ػٍُ ٔفض ِدفً رياع األطفاي

 اٌرزتيح األطزيح
اٌّ اراخ األطاطيح في اٌرزتيح اٌثدٔيح 

 واٌزياضيح

 ِٕ ط األٔشطح في رياع األطفاي اٌردرية اٌّيدأي ) دافٍي (

 اٌّ اراخ األطاطيح في اٌرزتيح اٌفٕيح ذغذيح اٌطفً

 اٌّ اراخ األطاطيح في اٌرزتيح اٌّوطيميح ِدفً اٌؼٍوَ اٌرزتويح 

 اٌٍغح اٌؼزتيح وآدات ا إٌفظيحِدفً إٌي اٌؼٍوَ 

 ؼموق اإلٔظاْ ِدفً ذىٕوٌوظيا اٌرؼٍيُ

 اٌردرية اٌّيدأي ) دافٍي ( اٌطفوٌح اخذشزيؼاخ وِٕظّ

 اٌّدفً إٌي اٌرزتيح اٌساطح لزاساخ تاٌٍغح األظٕثيح ) اٌرؼثيز واٌّؽادشح (

 اٌرزتيح اٌظؽيح 

 مقررات الفرقة الثانية ـ قسم رياض األطفال 
 الثانىالفصل الدراسى  ل الدراسى األولالفص

 أطاٌية ذزتيح اٌطفً ذٕش ح اٌطفً وؼاظاذه

 ذاريخ ذزتيح اٌطفً اٌرؼثيز اٌؽزوي ٌٍطفً

 ِدفً وذطثيماخ ذه اٌرؼٍيُ في رياع األطفاي إٌّو اٌؼمٍي واٌّؼزفي ٌٍطفً

 ِثادئ ذدريض اٌردرية اٌّيدأي ) دافٍي (

 ٌطفًأدب ا اٌرؼثيز اٌّوطيمي ٌٍطفً

 ػٍُ ٔفض اٌٍغح إٌّو إٌفظي 

 اٌردرية اٌّيدأي ) دافٍي ( اٌرؼثيز اٌفٕي ٌٍطفً

 األوٌيح اإلطؼافاخ( 2طؽح اٌطفً ) ِدفً إٌي ذمويُ كوى االؼرياظاخ اٌساطح

 ٔظُ رػايح كوى االؼرياظاخ اٌساطح ( )أِزاع األطفاي(1طؽح اٌطفً)

 اٌرزتيح وِشىالخ اٌّعرّغ 
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 ِظطفٝ & إ٠ٙبة

 ـ قسم رياض األطفال الثالثةقة مقررات الفر 
 الفصل الدراسى الثانى الفصل الدراسى األول

 ذّٕيح اٌّفاهيُ اٌؼٍّيح واٌثي يح ٌدى اٌطفً لظض ؼىاياخ اٌطفً

 ذّٕيح اٌّفاهيُ اٌزياضيح أػداد اٌطفً ٌٍمزاسج واٌىراتح

 ذّٕيح اٌّفاهيُ اٌسٍميح واالظرّاػيح (1)إٔراض اٌوطائً اٌرؼٍيّيح

 ذّٕيح اٌّفاهيُ اٌٍغويح ٌدى اٌطفً فاخ األوٌيح ٌٍطفًاإلطؼا

 واٌظؽح إٌفظيح اإلرشاد إٌفظي ػٍُ ٔفض ذؼٍيّي ) ٔظزياخ ذؼٍُ (

 (2دراِا وِظزغ اٌطفً ) اٌردرية اٌّيدأي ) تاٌزوضح (

 أطياطاخ اٌؽاطة اآلٌي (1دراِا وِظزغ اٌطفً )

 (1طزق ذدريض ِعاي اٌرسظض ) تزاِط فزديح وذأهيٍيح

 اٌردرية اٌّيدأي ) تاٌزوضح ( إٌّاهط واألٔشطح

 األٔشطح اٌرزويعيح واٌؼالظيح 

 االظرّاػيح ٌٍرزتيحاٌفٍظفيح واألطوي  

 ـ قسم رياض األطفال الرابعةمقررات الفرقة  
 الثانىالفصل الدراسى  الفصل الدراسى األول

 تزاِط طفً ِا لثً اٌّدرطح (1ؼٍمح تؽس )

 يح االترىار وِ اراخ االذظايذّٕ ؼٍُذطؼوتاخ 

 (2ؼٍمح تؽس ) إدارج رياع األطفاي

 ِؼٍّح اٌزوضح اٌفزوق اٌفزديح واٌرمويُ

 اٌظؽح إٌفظيح ٌٍطفً ػٍُ ٔفض اٌف اخ اٌساطح

 (2طزق ذدريض ِعاي اٌرسظض ) أدواخ اٌطفً اٌّوطيميح

 ِرؽف وِىرثح اٌطفً دراطاخ تي يح ؼيويح

 اٌّشزوع اٌّشزوع

 اٌردرية اٌّيدأي ) تاٌزوضح ( ٌّيدأي ) تاٌزوضح (اٌردرية ا

  اٌؽاطة اآلٌي في اٌرسظض
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 ِظطفٝ & إ٠ٙبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم 
 االقتصاد المنزلى
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 ِظطفٝ & إ٠ٙبة

 

 مقررات الفرقة األولى ـ قسم االقتصاد المنزلى
 الفصل الدراسى الثانى الفصل الدراسى األول
 ويّياس ؼيويح اٌىيّياس اٌؼضويح وغيز اٌؼضويح

 أظ شج وأدواخ ِٕشٌيح ً وذاريخ االلرظاد إٌّشٌيِدف

 ذظّيُ اٌّالتض أطض ِثادئ اٌرغذيح  وػٍوَ األطؼّح

 )طفوٌح( ٔظاْإذغذيح  ِمدِح في ػٍُ إٌظيط

 ِيىزوتيوٌوظي أغذيح وذٍوز غذائي أدواخ وِاويٕاخ اٌؽياوح

 وطؽيحذزتيح أطزيح  ِثادئ إؼظاس

 دارج إٌّشياٌّدفً إٌي إ لزاساخ تاٌٍغح اٌؼزتيح

 لزاساخ تاٌٍغح األظٕثيح في ِعاي اٌرسظض ِدفً اٌؼٍوَ اٌرزتويح 

 ؼموق اإلٔظاْ ِدفً اٌؼٍوَ إٌفظيح

 أطاطياخ اٌؽاطة اآلٌي ِدفً ذىٕوٌوظيا اٌرؼٍيُ

  ِدفً إٌي كوى االؼرياظاخ اٌساطح

 مقررات الفرقة الثانية ـ قسم االقتصاد المنزلى 
 الثانىصل الدراسى الف الفصل الدراسى األول

 اٌىيّياس واٌؼٕايح تإٌّظوظاخ إػداد األطؼّح

 ذظّيُ وذٕفيذ ِالتض اٌطفً (2أطض ذظّيُ اٌّالتض )

 ط ي ذعزيثي إدارج أػّاي إٌّشي

 ذؽٍيً أغذيح فيوط وذزاوية ٔظعيح

 الرظادياخ األطزج فظيوٌوظي إٔظاْ

 ذزيىو ووزوشيه في اٌرسظض  اٌؽاطة اآلٌي

 ذطثيماخ اٌؽاطة اآلٌي في اٌرسظض الخ اٌّعرّغذزتيح وِشى

  ذىٕوٌوظيا اٌرؼٍيُ في اٌرسظض ػٍُ ٔفض إٌّو

 ِثادئ ذدريض رػايح كوى االؼرياظاخ اٌساطح
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   24 

 
 

 ِظطفٝ & إ٠ٙبة

 االقتصاد المنزلىـ قسم  الثالثة مقررات الفرقة
 الفصل الدراسى الثانى الفصل الدراسى األول
 ذغذيح اٌف اخ اٌساطح إدارج اٌّوارد وذزشيد االطر الن

 اٌرظّيُ واٌرطزيش ذسطيظ واػداد اٌواظثاخ

 اٌرذوق اٌٍّثظي ؼفظ األطؼّح

ذظّيُ وذٕفيذ اٌّالتض إٌّشٌيح 

 اٌّفزوشاخو
 ذظويك إٌّرعاخ األطزيح

 ِىّالخ ِالتض ذأشيس وذٕظيك إٌّشي

 األطوي االظرّاػيح واٌصمافيح ٌٍرزتيح ػٍُ ٔفض ذؼٍيّي ) ٔظزياخ ذؼٍُ (

 ( 1اٌرسظض )  طزق ذدريض ِعاي ِٕاهط االلرظاد إٌّشٌي

 اٌردرية اٌّيدأي اٌردرية اٌّيدأي

 رػايح األِوِح واٌطفوٌح إدارج اٌولد

 ِدفً إٌي ذمويُ كوى االؼرياظاخ اٌساطح 

 مقررات الفرقة الرابعة ـ قسم االقتصاد المنزلى 
 الثانىالفصل الدراسى  الفصل الدراسى األول

 ذمٕيٓ غذائي وذٕفيذ اٌّالتض اٌسارظيح ذظّيُ

 طثاػح اٌّالتض واٌّفزوشاخ ِزالثح ظودج األغذيح

 إػداد أطؼّح اٌف اخ اٌساطح فؽض وذؽٍيً األلّشح

 الرظادياخ اٌّالتض وإٌظيط
وذّٕيح  ػٍُ ٔفض ذؼٍيّي ) لدراخ ػمٍيح

 ( ِواهة

 إٔراض وطائً ذؼٍيّيح (2طزق ذدريض ِعاي اٌرسظض )

 اٌّشزوع اظرّاػي وطؽح ٔفظيحػٍُ ٔفض 

 اٌردرية اٌّيدأي اٌّشزوع

 ادارج ِوارد األطزج واذساك اٌمزار اٌردرية اٌّيدأي

 اضزاتاخ اٌرواطً األٔشطح اٌّدرطيح اٌرزويعيح واٌؼالظيح
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 ِظطفٝ & إ٠ٙبة
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 التربية الفنية
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 ِظطفٝ & إ٠ٙبة

  

  التربية الفنية ـ قسم األولى مقررات الفرقة
 الفصل الدراسى الثانى لدراسى األولالفصل ا

 رطُ رطُ

 ( 1ٔؽد )  ( 1ٔؽد ) 

 ( 1رظّيُ ) أطض اٌ ( 1رظّيُ ) أطض اٌ

 ( 1أشغاي فٕيح )  ( 1أشغاي فٕيح ) 

 ( 1ٔظيط يدوى )  ( 1ٔظيط يدوى ) 

 ( 2ذاريخ اٌفٓ )  ( ؼضاراخ لديّح 1ذاريخ فٓ ) 

 (1غح األظٕثيح ِعاي اٌرسظض) لزاساخ تاٌٍ ذاريخ ؤظزياخ اٌرزتيح اٌفٕيح

 ؼموق اإلٔظاْ ذشزيػ ) ِعاي اٌفٓ (

 ِدفً اٌؼٍوَ إٌفظيح لزاساخ تاٌٍغح اٌؼزتيح

 اٌّدفً إٌي اٌرزتيح اٌساطح ِدفً اٌؼٍوَ اٌرزتويح 

 ِٕظور ورطُ هٕدطي ِدفً ذىٕوٌوظيا اٌرؼٍيُ

 مقررات الفرقة الثانية ـ قسم التربية الفنية 
 الثانىالفصل الدراسى  ألولالفصل الدراسى ا

 ( 1ذظويز )  ( 1ذظويز ) 

 ( 2ذظّيُ )  ( 2ذظّيُ ) 

 ( 1فشف )  ( 1فشف ) 

 ( 1)  وؼٍي ِؼادْ ( 1)  وؼٍي ِؼادْ

 ( 1فشة )  ( 1فشة )  

 ( 1طثاػح ِٕظوظاخ )  ( 1طثاػح ِٕظوظاخ ) 

 ( 4ذاريخ اٌفٓ )  ( 3ذاريخ اٌفٓ ) 

 خ اٌؽاطة اآلٌيأطاطيا فٕوْ أطفاي وتاٌغيٓ

 ِثادئ ذدريض ( 2لزاساخ تاٌٍغح األظٕثيح ِعاي اٌرسظض ) 

 ِراؼف وِؼارع ذزتيح وِشىالخ اٌّعرّغ

  ػٍُ ٔفض إٌّو
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 ِظطفٝ & إ٠ٙبة

 
 التربية الفنيةـ قسم  الثالثة مقررات الفرقة

 الفصل الدراسى الثانى الفصل الدراسى األول
 ( 2ذظويز )  ( 2ذظويز ) 

 ( 3) ذظّيُ  ( 3ذظّيُ ) 

 ( 2ٔؽد )  ( 2ٔؽد ) 

 ( 2أشغاي فٕيح )  ( 2أشغاي فٕيح ) 

 ( 2ٔظيط يدوى )  ( 2ٔظيط يدوى ) 

 ( 6ذاريخ اٌفٓ )  ( 5ذاريخ اٌفٓ ) 

 ػٍُ ٔفض اٌرزتيح اٌفٕيح ذىٕوٌوظيا اٌرؼٍيُ في ِعاي اٌرسظض

 ( 1طزق ذدريض ِعاي اٌرسظض )  ػٍُ ٔفض ذؼٍيّي ) ٔظزياخ ذؼٍُ (

 األطوي االظرّاػيح واٌصمافيح ٌٍرزتيح رزتيح اٌفٕيحِٕاهط اٌ

 اٌردرية اٌّيدأي اٌردرية اٌّيدأي

 تزاِط فزديح وذأهيٍيح ٌذوى االؼرياظاخ اٌساطح فٕوْ كوى االؼرياظاخ اٌساطح

 ذطثيماخ اٌؽاطة اآلٌي في اٌرسظض 

 التربية الفنيةـ قسم  الرابعة مقررات الفرقة 
 الثانىلفصل الدراسى ا الفصل الدراسى األول

 ( 3ذظويز )  ( 3ذظويز ) 

 ( 4ذظّيُ )  ( 4ذظّيُ ) 

 ( 2فشف )  ( 2فشف ) 

 ( 2)  وؼٍي ِؼادْ ( 2)  وؼٍي ِؼادْ

 ( 2فشة )  ( 2فشة ) 

 ( 2طثاػح ِٕظوظاخ )  ( 2طثاػح ِٕظوظاخ ) 

  (وذّٕيح ِواهةػٍُ ٔفض ذؼٍيّي ) لدراخ ػمٍيح  ( 7ذاريخ اٌفٓ اٌؽديس ) 

 ٔظُ رػايح كوى االؼرياظاخ اٌساطح ( 2ِعاي اٌرسظض ) في طزق ذدريض 

 اٌّشزوع ػٍُ ٔفض اظرّاػي وطؽح ٔفظيح

 اٌردرية اٌّيدأي اٌّشزوع

  اٌردرية اٌّيدأي
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 ِظطفٝ & إ٠ٙبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم 
 التربية الموسيقية
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 ِظطفٝ & إ٠ٙبة

 (2ػشف آٌح تيأو ) (1ػشف آٌح تيأو )

ػشف آٌح أوروظرزاٌيح أو غٕاس ػاٌّي أو أٌح ػزتيح ) 

 (1ػود . لأوْ . ٔاى ( )

ػشف آٌح أوروظرزاٌيح أو غٕاس ػاٌّي أو أٌح ػزتيح ) 

 (2ػود . لأوْ . ٔاى ( )

 (2ذدرية اٌظوخ ) (1ذدرية اٌظوخ )

 (2وذدرية طّغ )طوٌفيط  (1وذدرية طّغ ) طوٌفيط

 (2اٌّيح )لواػد اٌّوطيمي اٌؼ (1اٌّيح )لواػد اٌّوطيمي اٌؼ

 ( 2ذاريخ اٌّوطيمي اٌؼاٌّيح ) (1ذاريخ اٌّوطيمي اٌؼاٌّيح)

 (2) ػٍُ اٌظوخ (1) ػٍُ اٌظوخ

 ػشف آالخ اٌفزق اٌّدرطيح 

 (1( اوظٍفوْ )2( ريىورد        1

 ّدرطيح ػشف آالخ اٌفزق اٌ

 (2( اوظٍفوْ )2( ريىورد        1

 (2ػٍُ اآلالخ ) (1ػٍُ اآلالخ )

 ػزوع شؼزى أطاطياخ اٌؽاطة األٌي

 (1لزاساخ تاٌٍغح األظٕثيح ِعاي اٌرسظض) لزاساخ تاٌٍغح اٌؼزتيح

 ؼموق اإلٔظاْ ِدفً اٌؼٍوَ اٌرزتويح 

 ِدفً إٌي ذىٕوٌوظيا اٌرؼٍيُ  إٌفظيحِدفً إٌي اٌؼٍوَ 

  ّدفً إٌي اٌرزتيح اٌساطحاٌ

 التربية الموسيقيةـ قسم  الثانية مقررات الفرقة 
 الثانىالفصل الدراسى  الفصل الدراسى األول

 (4ػشف أٌح تيأو ) (3ػشف أٌح تيأو )

ػشف آٌح أوروظرزاٌيح أو غٕاس ػاٌّي أو أٌح ػزتيح ) 

 (3ػود . لأوْ . ٔاى ( )

ٌّي أو أٌح ػزتيح ) ػشف آٌح أوروظرزاٌيح أو غٕاس ػا

 (4ػود . لأوْ . ٔاى ( )

 (4) ظوخاٌذدرية  (3) ظوخاٌذدرية 

 (4وذدرب طّغ )طوٌفيط  (3وذدرب طّغ )  طوٌفيط

 (2هارِؤي ووؤرزاتٕظ ) (1هارِؤي ووؤرزاتٕظ )

 ( 4)  ذاريخ اٌّوطيمي اٌؼاٌّيح ( 3)  ذاريخ اٌّوطيمي اٌؼاٌّيح

 (1ارذعاي ِوطيمي )
 اٌفزق اٌّدرطيحػشف أالخ 

 (2) ِأدوٌيٓ أو ظيرار( ) 

 ٌغح إٔعٍيشيح في ِعاي اٌرسظض ػشف األٔاشيد اٌّدرطيح وغٕاسها

 (1ذاريخ اٌّوطيمي اٌؼزتيح ) لواػد اٌّوطيمي اٌؼزتيح

 وطائً ذؼٍيّيح أغأي ذزاشيح ( –أدوار  –غٕاس ػزتي) ِوشؽاخ 

 ذدريض ِظغز ) ذزتيح ِوطيميح ( يحػزوع ِوطيم

 أالخ اٌفزق اٌّدرطيح   ػشف

 (1)ِأدوٌيٓ أو ظيرار( )
 اٌّوهثح وطزق ذمويّ ا

 ذطثيماخ اٌؽاطة اآلٌي في اٌرسظض ٌغح إٔعٍيشيح في ِعاي اٌرسظض

 ذزتيح وِشىالخ اٌّعرّغ ػٍُ ٔفض إٌّو

  ِثادئ ذدريض

 
 التربية الموسيقيةـ قسم  الثالثة مقررات الفرقة
 دراسى الثانىالفصل ال الفصل الدراسى األول
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 ِظطفٝ & إ٠ٙبة

 (6ػشف آٌح تيأو ) (5ػشف آٌح تيأو )

ػشف آٌح أوروظرزاٌيح أو غٕاس ػاٌّي أو أٌح ػزتيح 

 (5) ػود . لأوْ . ٔاى ( )

ػشف آٌح أوروظرزاٌيح أو غٕاس ػاٌّي أو أٌح ػزتيح ) 

 (6ػود . لأوْ . ٔاى ( )

 (1أداس ظّاػي )غٕائي ووراي( ) أداس ظّاػي  آآلٌي 

 (6وذدرب طّغ )طوٌفيط  (1دج اٌفزلح اٌّوطيميح اٌّدرطيح )ذدرية ليا

 (4هارِؤي ووؤرزاتٕظ ) (5وذدرب طّغ )طوٌفيط 

 (6) ذاريخ اٌّوطيمي اٌؼاٌّيح (3هارِؤي ووؤرزاتٕظ )

 (3ذاريخ اٌّوطيمي اٌؼزتيح ) (5)ذاريخ اٌّوطيمي اٌؼاٌّيح

ِغ ِزاػاج ػدَ ػشف آالخ اٌفزق اٌّدرطيح ) ػود(  (2ارذعاي ِوطيمي )

 (2ذىزارها وأٌح شأيح )

 (2ذدرية وليادج اٌغٕاس اٌعّاػي اٌّدرطي ) (2ذاريخ اٌّوطيمي اٌؼزتيح ) 

 طوٌفيط ػزتي ذدرية طوخ ٌفظي

ػشف آالخ اٌفزق اٌّدرطيح ) ػود( ِغ ِزاػاج ػدَ 

 ( 1ذىزارها وأٌح شأيح )

 األطوي اٌصمافيح واالظرّاػيح ٌٍرزتيح

 (1طزق ذدريض ِعاي اٌرسظض ) كوى االؼرياظاخ اٌساطحِدفً إٌي ذمويُ 

 اٌردرية اٌّيدأي ػٍُ ٔفض ذؼٍيّي ) ٔظزياخ ذؼٍُ (

 أٔشطح ذزويعيح ٌذوى االؼرياظاخ اٌساطح ِٕاهط اٌرسظض

  اٌردرية اٌّيدأي

 مقررات الفرقة الرابعة ـ قسم التربية الموسيقية 
 الثانىالفصل الدراسى  الفصل الدراسى األول

 (8ػشف آٌح تيأو ) (7ػشف آٌح تيأو )

ػشف آٌح أوروظرزاٌيح أو غٕاس ػاٌّي أو أٌح ػزتيح 

 (7) ػود .لأوْ .ٔاى( )

     ػشف آٌح أوروظرزاٌيح أو غٕاس ػاٌّي أو أٌح ػزتيح

 (8) ػود .لأوْ .ٔاى( )

 (2أداس ظّاػي )غٕائي ووراي ( ) أداس ظّاػي ) غٕاس (

 (8وذدرب طّغ )طوٌفيط  (7وذدرب طّغ )طوٌفيط 

 (6هارِؤي ووؤرزاتٕظ ) (5هارِؤي ووؤرزاتٕظ )

 (8)ذاريخ اٌّوطيمي اٌؼاٌّيح (7)ذاريخ اٌّوطيمي اٌؼاٌّيح

 (2ذوسيغ آٌي وغٕائي ) (1ذوسيغ آٌي وغٕائي )

 (4ارذعاي ِوطيمي ) (3ارذعاي ِوطيمي )

 (5ذاريخ اٌّوطيمي اٌؼزتيح ) (4ذاريخ اٌّوطيمي اٌؼزتيح )

ػشف آالخ اٌفزق اٌّدرطيح ) ػود( ِغ ِزاػاج ػدَ 

 (3ذىزارها وأٌح شأيح )

ػشف آالخ اٌفزق اٌّدرطيح ) ػود( ِغ ِزاػاج ػدَ 

 (4ذىزارها وأٌح شأيح )

 ػٍُ ٔفض ذؼٍيّي ) لدراخ ػمٍيح( وذّٕيح ِواهة (2طزق ذدريض ِعاي اٌرسظض )

 ياظاخ اٌساطحٔظُ رػايح كوى االؼر ػٍُ ٔفض اظرّاػي وطؽح ٔفظيح

 اٌّشزوع اٌّشزوع

 اٌردرية اٌّيدأي اٌردرية اٌّيدأي
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 ِظطفٝ & إ٠ٙبة
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 اإلعالم التربوى
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 ِظطفٝ & إ٠ٙبة

  

 اإلعالم التربوىـ قسم األولى مقررات الفرقة 
 الفصل الدراسى الثانى الفصل الدراسى األول

 (1اٌرزظّح االػالِيح ) ٔشأج وطائً األػالَ وذطويزها

 ِدفً إٌي اٌزاديو واٌرٍيفشيوْ ٍوَ اٌظؽافحِدفً إٌي ػ

 في اٌّعاي اٌرزتوىاٌّدفً إٌي اٌؼاللاخ اٌؼاِح  االذظاي تاٌعّاهيزِدفً إٌي 

 ِدفً إٌي ػٍوَ اٌّظزغ ذذوق اٌّوطيمي

 ِدفً إٌي ذىٕوٌوظيا اٌرؼٍيُ اٌراريخ اٌؽديس)ِظز واٌؼاٌُ اٌؼزتي(

 (1)لزاساخ تاٌٍغح االٔعٍيشيح  االلرظاد اٌظياطي

 ِدفً إٌي ػٍُ اٌظياطح (1لزاساخ تاٌٍغح اٌؼزتيح وآدات ا )

 ذزتيح أطزيح وطؽيح  ِدفً اٌؼٍوَ اٌرزتويح

 ؼموق اإلٔظاْ ِدفً إٌي ػٍُ إٌفض

 اٌّدفً إٌي اٌرزتيح اٌساطح 

 ذذوق اٌفٕوْ اٌرشىيٍيح 

 مقررات الفرقة الثانية ـ قسم اإلعالم التربوى 
 صل الدراسى الثانىالف الفصل الدراسى األول

 اٌروشيك اإلػالِي ذىٕوٌوظيا االذظاي

 ِدفً إٌي اٌّظزغ اٌّدرطي اإلػالَ واٌرّٕيح

 اٌزأى اٌؼاَ وطزق لياطه في اٌّعاي اٌرزتوى (2) اٌرزظّح اإلػالِيح

 طياطاخ اإلػالَ اٌرزتوى ذشزيؼاخ إػالِيح

 اٌسثز اٌظؽفي  اٌظؽافح واإلكاػح اٌّدرطيح

 ( 1اطرسداَ اٌؽاطة اآلٌي في اٌرسظض )  وآدات ا اٌٍغح األورتيح

 ( 2اٌٍغح اٌؼزتيح وآدات ا  )  ذزتيح وِشىالخ اٌّعرّغ

 ِثادئ ذدريض ػٍُ ٔفض إٌّو

 تزاِط فزديح وذأهيٍيح ٌذوى االؼرياظاخ اٌساطح ِدفً إٌي ذمويُ كوى االؼرياظاخ اٌساطح

  أطاطياخ اٌؽاطة اآلٌي 
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 ِظطفٝ & إ٠ٙبة

 

 اإلعالم التربوىـ قسم  لثةالثا مقررات الفرقة
 الفصل الدراسى الثانى الفصل الدراسى األول

 ٔظوص وذزظّح إػالِيح اٌّظزغ اٌشؼزى

 أفاللياخ اإلػالَ طياطاخ اإلػالَ اٌرزتوى

 وإفزاظ ا اٌظؽافح اإلٌىرزؤيح اٌّدرطي اٌّظزغفي ٔظزياخ اإلفزاض 

 ٍزاديو واٌرٍفشيوْاٌىراتح ٌ أدب ػزتي ؼديس ) اٌشؼز واٌمظح واٌزوايح(

 اٌّظزغ اٌرؼٍيّي ) ِظزؼح إٌّاهط ( وإفزاظ ا اٌظؽافح اٌّدرطيح

 اٌدراِا اٌؽزويح اٌّدرطيح وتزاِع ا اإلكاػح

 دراِا اإلكاػح واٌرٍفشيوْ
 –) ِظزغ  ذظّيُ ِالتض واوظظوار

 طيّٕا ( –ذٍيفشيوْ 

 ( 2اطرسداَ اٌؽاطة اآلٌي في اٌرسظض )  وطزق ذدريض اٌرسظض ِٕاهط

 اٌردرية اٌّيدأي ػٍُ ٔفض ذؼٍيّي ) ٔظزياخ ذؼٍُ (

  اٌردرية اٌّيدأي

 مقررات الفرقة الرابعة ـ قسم اإلعالم التربوى 
 الفصل الدراسى الثانى الفصل الدراسى األول

 طوذياخ وإٌماس ٔظوص إػالِيح تاٌٍغح األورتيح

 اإلػالَ اٌدوٌي  ِٕاهط اٌثؽس اإلػالِي

 ذسطيظ اإلػالَ اٌرزتوى إٌمد واٌدراِا

 طزق ذدريض اٌرسظض
اٌثزاِط اٌرؼٍيّيح واٌصمافيح في وطائً 

 اإلػالَ

 ذؽٍيً ِظزؼي ) ذؽٍيً ٔظوص ( اإلضاسج واٌديىور اٌّظزؼي

 األطوي اٌفٍظفيح واالظرّاػيح ٌٍرزتيح ػٍُ ٔفض اظرّاػي وطؽح ٔفظيح

وذّٕيح  ػٍُ ٔفض ذؼٍيّي )لدراخ ػمٍيح (

 ِواهة
 ٌّيدأياٌردرية ا

 اٌّشزوع اٌردرية اٌّيدأي

 األٔشطح اٌّدرطيح اٌرزويؽيح واٌؼالظيح اٌّشزوع

 ذىٕوٌوظيا االذظاي 
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 ِظطفٝ & إ٠ٙبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم 
 تكنولوجيا التعليم
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 ِظطفٝ & إ٠ٙبة

  
 تكنولوجيا التعميمـ قسم  األولى مقررات الفرقة
 الفصل الدراسى الثانى الفصل الدراسى األول

 اٌفوذوغزافيأطاطياخ اٌرظويز  رؼٍيُِدفً إٌي ذىٕوٌوظيا اٌ

 ِمدِح في اٌثزِعح ِمدِح اٌؽاطثاخ

 اإلكاػح واٌرظعيالخ اٌظوذيح اٌرؼٍيّيحراؼف واٌّؼارع ّاٌ

 اٌطثاػح وإٌظخ واٌرعٍيد ِمدِح ٔظُ اٌرشغيً

 حاٌّظغزاخ اٌفيٍّي ( 1أٔراض رطوِاخ ذؼٍيّيح ) 

 (1ظٕثيح )لزاساخ تاٌٍغح األ واٌّوضوػيح اٌف زطح اٌوطفيح

 اإلٔظاْؼموق  ِدفً اٌؼٍوَ اٌرزتويح 

 ذذوق فٕوْ )ِوطيمي( اٌؼٍوَ إٌفظيح إٌي ِدفً

 (1ِزاوش ِظادر اٌرؼٍُ ) اٌوطفي اإلؼظاسِثادئ 

 ِدفً إٌي ذمويُ األطوياس وغيز األطوياس ِدفً إٌي اٌرزتيح اٌساطح

 مقررات الفرقة الثانية ـ قسم تكنولوجيا التعميم 
 الفصل الدراسى الثانى راسى األولالفصل الد

 ( (visual basic تزِعح تاٌٍغاخ اٌؽديصح ؼاطة آٌي ) اطرسداَ ٔوافذ ( 

 ِؼاٌعح إٌظوص واٌعداوي االٌىرزؤيح إٔراض اٌظور اٌفوذوغزافيح

 ٔظُ ذظٕيف ؼاطة آٌي )تيشن ِرمدَ(

 (2إٔراض رطوِاخ ذؼٍيّيح )  اٌّزاظغ اٌؼاِح واٌساطح

 وإٔراظه اٌىراب اٌّدرطي (1) ذشغيً + اطرسداَ (أظ شج ػزع ) 

 (2)أظ شج ػزع ) ذشغيً + اطرسداَ (  (2ِزاوش ِظادر اٌرؼٍُ )

 لزاساخ تاٌٍغح اٌؼزتيح   ػٍُ ٔفض إٌّو

 ذدريض  ِثادئ (2لزاساخ تاٌٍغح األظٕثيح )

 ذىٕوٌوظيا اٌرؼٍيُ ػٓ تؼد ذزتيح وِشىالخ اٌّعرّغ

  ذذوق فٕوْ )ذشىيٍيح(

 
 
 
 
 

www.fe
dv

.bu
.ed

u.e
g



 دٌيً وٍيح اٌرزتيح إٌوػيح
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 ِظطفٝ & إ٠ٙبة

 

 تكنولوجيا التعميمـ قسم  الثالثة مقررات الفرقة
 الفصل الدراسى الثانى الفصل الدراسى األول

 اٌرؽٍيً اٌّوضوػي ٌّظادر اٌّؼزفح ِٕظوِح اٌؽاطة اآلٌي 

 ذطثيماخ اٌؽاطة اآلٌي في اٌرؼٍيُ ار وتٕاس اٌّعّوػاخيأطض افر

 ( 1) ٌرؼٍيّيحفيديو واٌرٍفشيوْ ااٌإٔراض تزاِط  اٌوطائظ اٌّرؼددج

 ٔظُ اٌّؼٍوِاخ اٌثثٍيوظزافيح افريار اٌوطائً اٌرؼٍيّيح واطرسداِ ا

 لواػد اٌثيأاخ ذظّيُ اٌّوالف اٌرؼٍيّيح

 (1طزق ذدريض ِعاي اٌرسظض )  ػٍُ ٔفض ذؼٍيّي ) ٔظزياخ ذؼٍُ (

 األطوي االظرّاػيح واٌصمافيح ٌٍرزتيح اٌرسظض  ِٕاهط 

 اٌّيدأياٌردرية  اٌردرية اٌّيدأي

 اضطزاتاخ اٌرواطً األٔشطح اٌّدرطيح اٌرزويؽيح واٌؼالظيح

 مقررات الفرقة الرابعة ـ قسم تكنولوجيا التعميم 
 الفصل الدراسى الثانى الفصل الدراسى األول

 ذظّيُ اٌّوالغ االٌىرزؤيح ذطثيماخ اٌؽاطة في اٌّىرثاخ

 ظ شج ػزع اٌّواد اٌرؼٍيّيحطيأح أ وذطثيماذ ا االٌىرزؤيذىٕوٌوظيا اٌرؼٍيُ 

 طيأح اٌؽاطة اآلٌي شثىاخ اٌؽاطة اآلٌي

 فيديو واٌرٍفشيوْ اٌرؼٍيّيحاٌإٔراض تزاِط 

(2) 
 طزق ذسطيظ اٌثزاِط

 (2طزق ذدريض ِعاي اٌرسظض )  ػٍُ ٔفض اظرّاػي وطؽح ٔفظيح

 ٔظُ رػايح كوى االؼرياظاخ اٌساطح
وذّٕيح  (ػٍُ ٔفض ذؼٍيّي ) لدراخ ػمٍيح

 ّواهةاٌ

 ِشزوع اٌذواس اإلططٕاػي وإٌظُ اٌسثيزج

 اٌردرية اٌّيدأي ِشزوع

  اٌردرية اٌّيدأي
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