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الفصل األول ( أحكام عامة )
policy
المادة ( ) 1
تعريفـــات
كلية التربيةة إحةدا الكليةات التابعةة لجةـامعة عمةر المختةار ومقرهةا مدينةة البيضةاء وتةدار
طبق ةا أل ألحكةةام القةةانون رقةةم  1لسةةنة  1375و.روالئحتةةا التنفيذيةةة الصةةادرة بةةالقرار رقةةم 1
لسنة 1375و.ر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
 .1عميد كليـــة التربية أومن يكلـف بالقيــام بهذه المهمة هو المسؤول عن إدارة الكلية .
 .2عضو هيئة التدريس هو كل من يكلف بالتدريس داخل كلية التربية بالبيضاء.
 .3العناصةةر المسةةاعدة فةةي العمليةةة التعليميةةة وتيةةمل كةةل مةةن يكلةةف بأعمةةال ذات عالقةةة
بالعملية التعليمية.
 .4الطالب هو كل يةخ

يةدرس بهةذه الكليةة اعتبةاراأل مةن تةاريي تسةجيلا بالدراسةة وحتةى

زوال هذه الصفــــة عنا إما بتخرجا أو بإلغاء تسجيلا.
 .5الممتلكةةات هةةي األمةةوال والمرافةةت واألدوات والمعةةدات والكتةةب وميرهةةا مةةن الممتلكةةات
الجامعية.
 .6الرقم الجامعي :رقم يةدل علةى العةام الجةامعي والفصةل الةذ يبةدأ الطالةب الدراسةة فيةا
إضافة إلى الرقم المتسلسل للطالب في ذلك العام والفصل الدراسي.
 .7الوحدة الدراسية :عبارة عن محاضرة نظـريا لمـدة ساعة واحدة أو درس عملي لمـةـدة
ساعتين أو ثالث أسبوعيا أل خالل فصل دراسي واحد.
تمنح كلية التربية الدرجات العلمية اآلتية:
 .1درجة الليسانس في اآلداب والتربية في إحدا يعب التخص

المبينة في الالئحة

 .2درجة البكالوريوس في العلوم والتربية في إحدا يعب التخص
 .3درجة البكالوريوس في الطفولة والتربية في إحدا يعب التخص
 .4درجة البكالوريوس في الفنون والتربية في إحدا يعب التخص
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المبينة في الالئحة
المبينة في الالئحة
المبينة في الالئحة

مةةدة الدراسةةة فةةي كليةةة التربيةةة أربةةع سةةنوات موزعةةة علةةـى ثمانيةةة فصةةـول دراسةةية يةةدرس
خاللهةةا الطالةةب مةةن  121إلةةي  141وحةةدة دراسةةية (الوحةةدة الدراسةةية عبةةارة عةةن محاضةةرة
لمدة ساعة واحدة أو درس عملي لمدة ساعتين أسبوعيا أل خالل فصل دراسي واحد) .
المادة ()2
لغة الدراسة والتعليم بكليةة التربيــــةـة  -البيضةاء هةي اللغةة العربيـــةـة ويجــةـوز استخـــةـدام
اللغة اإلنجليزيــــــة في تدريس العلوم التطبيقية.
المادة()3
تكةةون الدراسةةة بالكليةةة متسةةقة مةةع الي ة عب التخصصةةية بةةالتعليم الثةةانو

أو الثانويةةة العامةةة

بقسمها (األدبي  /العلمي).
المادة ()4
المقررات الدراسية األساسية تحدد بقرار من وزارة التعليم العةالي والبحةث العلميلكةل تخصة
بما يضمن وحدة مستوا الخريجين والالئحة الداخلية للكلية تبين مفةردات ومحتةوا المقةررات
اإلضافية.
المادة ()5
تبدأ الدراسة في الكلية وتنتهي بقرار من وزارة التعلةيم العةالي والبحةث العلمةي أو مةن تخولةا
كما يحدد القرار عطلة نصف السنة واالمتحانات مع مراعاة األوضاع الخاصة بالكلية.
المادة()6
تحدد رسوم الدراسة بقرار من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو من تخولا ويجب أن
يتضمن القرار كيفية ومواعيد دفع الرسوم وقواعد اإلعفاء منها وال يجوز للمؤسسة التعليمية
النزول عن الحد األدنى للرسوم المقررة .
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الفصل الثاني
الهيكل التنظيمي للكلية

الهيكل اإلدارا للكلية

5

عميد الكلية

رؤساء االقسام

مدير مكتب
اليؤون اإلدارية
والمالية

مسجل الكلية

أوال  :مجلس إدارة الكلية :
يؤلف مجلس الكلية برئاسة العميد وعضوية كل من -:
 .1رؤساء األقسام
 .2مسجل الكلية
 .3مدير مكتب اليؤون اإلدارية والمالية.

يخت

مجلس الكلية بالنظر في المسائل اآلتية -:

أوالأل  :مسائل التخطيط والتنسيت والتنظيم والمتابعة :
 .1رسم السياسة العامة للتعليم والبحوث وتنظيمها وتنسيقها بين األقسام المختلفة.
 .2وضععخ خ ععة اسععت ما وإنشععا المبععانو وم ععم المعامعع والت هيععكاب والم تبععة ععو
ال لية.
 .3إ مام خ ة ال لية للبعثاب واإل اكاب المراسية واإليفام لو المنح المراسية.
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 .4إ مام السياسة ال فيلة بتش يخ المراسة و بعض أقسام ال لية.
 .5إ مام السياسة ال فيلة بتيسير حصو

لبة ال لية لو ال تع والمعر راب ال امعيعة

وبتش يخ أ ضا هيئة التمريس لى التأليف و بعض الموام.
 .6رسم اإل ار العام لنظام العم

و أقسام ال لية والتنسيق بين األقسام المختلفة .

 .7إقععرار المحتععوا العلمععو لمقععرراب المراسععة ععو ال ليععة والتنسععيق بينهععا ععو المععوام
العامة.
 .8إبما الرأا و وضخ الالئحة التنفيرية لل امعاب وإ مام الالئحة الماخلية لل لية .
 .9تنظيم قبو ال ال

و ال لية وتحميم أ مامهم

 .11تنظععيم الععمروس والمحاضععراب والبحععوث والتمرينععاب وأ مععا االمتحانععاب ععو
ال لية.
 .11مناقشة التقرير السنوا وتقارير األقسام وتوصياب المؤتمراب العلمية بال لية.
 .12تنظيم الشؤون اإلمارية و المالية و ال لية.
 .13إ مام مشروع مواكنة ال لية.
 .14متابعة تنفير السياسة العامة للتعليم والبحوث و ال لية .

ثانيا أل  :المسائل التنفيذية :
 .1تحوي ال ال ونق قيمهم من ال لية.
 .2قيم ال ال وإ مام القيم والتس ي .
 .3توكيخ المروس والمحاضراب والتمريناب العملية .
 .4تحميععم مو ععم االمتحانععاب ووضععخ مولع وتوكيععخ أ مالع وتشع ي ل انع وتحميععم
وا باب الممتحنين ونتائج االمتحاناب و ال لية
 .5اقتراح منح المرا اب والشهاماب العلمية من ال لية .
 .6الترشيح للبعثاب والمنح واإل اكاب المراسعية وم ا عتب المتفعرع للمراسعاب العليعا
.
 .7اقتراح تعيين أ ضا هيئة التمريس و ال لية .
 .8النم من ال لية أوإليها .
 .9الترشيح للمهماب العلمية و اإل اراب وإ اكاب التفرغ العلمو
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 .11ر اية الشؤون اال تما ية والرياضة لل ال .
 .11اقتراح قبو التبر اب و إ ار الئحة ال امعة .
 .12يقععوم العميععم بتنفيععر قععراراب م لععس ال ليععة ويبلععت محاضععر ال لسععاب إلععو رئعيس
ال امعة .
 .13يقعوم العميعم بتصعريف أمعور ال ليععة وإمارة شعؤونها العلميعة واإلماريعة والماليععة
وي ون مسؤوال ن تنفير القوانين واللوائح.
 .14للعميم أن يم و إلو اال تماع بم الس األقسام والل عان المشع لة عو ال ليعة و قعا
ألح ام القانون ما ل أن يعرض ليها ما يراه من الموضو اب .

مدير مكتب اليؤون اإلدارية والمالية
يختص باألشراف الماليواإلمارا لى ميخ أنش ة ال لية ويتبع األقسام التالية :
 -1قسم اليؤون اإلدارية والخدمات  :ويهتم بـ
 حصر احتيا اب ال لية من القوى العاملة من موظفين و املينوإخ ار ال امعة بها
 إبالغ ال امعة باحتيا اب ال لية أل ما الصيانة للمبانو والمرا ق واأل هكةواألثاث
 تقععميم ا ععة الخععمماب للعععاملين بال ليععة و قععا ألح ععام القععانون رقععم ( )19لسععنة  1428م
المشار إلي والئحت التنفيرية
 -2قسم يؤون العاملين
 وضخ ملفاب ر ية للموظفين والعاملين
 اتخار إ را اب منح ال كا اتاإل اكاتبأنوا هاوإخ ار ال لية بها
 اتخار إ را اب تحوي الموظفين والعاملين للعالج
 إخ ار ال لية بالتقارير السنوية الخاصة بالموظفين والعاملين
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 مراقبة حضور وانصعراف المعوظفين والععاملين بقعا للقوا عم التعو تقررهعا ال ليعة عو
هرا الشأن
 توكيخ الموظفين والعاملين لو وحماب إمارة ال لية بعم موا قة ميم ال لية .
 إبما الرأا و شان نق ونم وإ ارة موظفو و املو ال لية .
 اتخار إ را اب تسلم العم للموظفين والعما ال مم وإخعال ال عرف لمعن ينهعو ملع
منهم
 إ مام البياناب واإلحصائياب الخاصة بالموظفين والعما .
 -3قسم يؤون أعضاء هيئة التدريس
في إطار تنظيم العمل بهده اإلدارة  ،وسعيا ً منها لتقديم خدمات أفضل ألعضاء هيئة التدريس
 ،وتخفيف األعباء على مقر اإلدارة العامة ألعضاء هيئة التدريس فقد تم إنشاء مكاتب لشئون
أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة تقوم بالمهام التالية:
 .1موافاة الجامعة باحتياجات الكلية من أعضاء هيئة التدريس وفقا ً لالشتراطات التي تحددها
الالئحة التخاذ إجراءات اإلعالن عنها.
 .2إعداد البيانات واإلحصائيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالكلية وإبالغ الجامعة بها ..
اتخاذ
 .3إجراءات تمكين أعضاء هيئة التدريس الجدد من مباشرة أعمالهم وذلك بالتنسيق مع األقسام
العلمية المختصة وإبالغ الجامعة بذلك.
 .4اتخاذ إجراءات إخالء الطرف لمن أنهى عمله من أعضاء هيئة التدريس وإبالغ الجامعة
بذلك .إ
 .5حالة الجداول الدراسية والعبء الدراسي الخاص بأعضاء هيئة التدريس األساسيين
والمتعاونين إلى اإلدارة العامة
 .6أي إجراءات أخرى تتعلق بأعضاء هيئة التدريس بالكلية.
هذا ويدير شؤون هذه المكاتب بكليات الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس القارين بالكلية الذي
يكلففف بنففاء علففى قففرار مففن رئففيس الجامعففة  ،وتعتبففر هففذه المكاتففب بم ابففة همفزة الوصففل بففين
الكليات واإلدارة العامة ألعضاء هيئة التدريس بحيث تفذلل الصفعاا التفي تواجفه عضفو هيئفة
التدريس  ،وتعمل على توفير الوقت له بإتمام إجراءاته وهو يؤدي واجبه العلمي في كليته.
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 -4قسم يؤون العالقات العامة
 تسليم الم اتباب بالملفاب المخصصة لها بعم قيمها
 حفظ صور الم اتباب بالملفاب المخصصة لها
 متابعة اإل را اب التو تتخر بشأن المرسالب الوارمة
 القيام بإ ما االستقبا االستعالماب المترممين لو إمارة ال لية
 القيعععام بخعععمماب االسعععتقبا لضعععيوف ال ليعععة وتنظعععيم وترتيععع ا تما عععاتهم ولقعععا اتهم
بالمسئولين

 -5األمن والحراسة
 إ مام برامج الحراسة ل ا ة مبانو ومنشتب ال لية بالتنسيق مخ ال هاب المعنية
 القيام بإ را الحراسة والتحفظ لو الممتل اب ماخ مبانو ال لية
 -6قسم اليؤون المالية والمخازن
 اإلشراف لو أ ما النظا ة والخمماب العامة بال لية
 اإلشراف المالو واإلمارا لو الحفالب والمؤتمراب والمناسباب المختلفة بال لية
 -7قسم اليؤون الهندسية والصيانة
 تنظععيم حر ععة المر بععاب التابعععة لل ليععة ومسععف س ع الب والملفععاب الخاصععة بهععا وتععولو
ا ما الصيانة الالكمة لها وتصاريح استخمامها وصرف الكيوب والوقوم وغيرها
 القيام بإ ما الصيانة والالكمة للمبانو وت هيكاتها ومتابعتها .
 إبالغ ال امعة باحتيا اب ال لية أل ما الصيانة للمبانو والمرا ق واأل هكةواألثاث.

مسجل الكلية
ويخت

باإليراف علياألقسام التالية :

 .1قسم يؤون الطالب.
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 تلقو مستنماتوأوراق المرشحين للقبو بال لية ومرا عة اإل را اب الوا بة نحوها .
 إتماماإل را اب المتعلقة بانتقا ال ال والتس ي ووقف القيم وإ امت .
 أ ما شؤون ال ال الوا مين.
 إ مام قوائم بأسما ال ال موك ين لو األقسام العلمية.
 إ مام س الب قيم لل ال .
 تحرير الشهاماب التو ت ل من الس الب بقا لألح ام المقررة.
 استخراج الب اقاب ال امعية.
 منح اإل اماب الخاصة باإلس ان ال البو.
 تنظيم الرحالب العلمية لل ال باالشتراف مخ ال هاب المعنية.
 إ ماماإلحصائياب والبياناب الخاصة بال ال .
 .2قسم الدراسة واالمتحانات
 التنسيق مخ األقسام العلمية و وضعخ ال عماو المراسعية وتة يعة المقعرراب المشعتر ة
أل ضا هيئة التمريس.
 البب و لباب النق بين األقسام وانتقا ال ال من ال لية وإليها ورلف بالتنسيق معخ
األقسام المختصة ومس

ال لية.

 إ مام قوائم بأسما ال ال الرين لهم حق العمخو لالمتحانعاب وتحميعم أرقعام لوسعهم
والموام التو لهم الحق و التقمم لالمتحاناب يها.
 تنظيم ال ماو المراسية و ماو القا اب واالمتحاناب المورية والنهائية.
 متابعة األمور المراسية واإلشراف لو االمتحاناب المورية والنهائية.
 إبالغ ال هاب المختصة بنتائج االمتحاناب.
 إ مام تقارير ن سير العملية التعليمية لعرضها لو م لس ال لية.
 .3قسم الخريجين
 تلقو نتائج الخري ين واالحتفاظ بها.
 إبالغ ال هاب المعنية بأسما الخري ين وتقميراتهم.
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 استيفا بياناب النمارج الخاصة بتحرير شهاماب التخرج و شوف مر اب الخري ين.
 تسليم اإل عاماب والشعهاماب و شعو اب العمر اب ألصعحابها بععم ا تمامهعا معن ال هعاب
المختصة
 استخراج ب اقاب االمتحاناب وتسليمها لل ال .
 .4قسم الخدمة االجتماعية
 رصم وبحعث وتحليع الظعواهر المختلفعة ماخع ال ليعة وأثعر رلعف لعو العمليعة التعليمعة
وتقميم التوصياب بشأنها.
 القيام بت ميخ المعلوماب ن ريق االستبياناب وأمواب البحث العلمو األخرى.
 االشعععتراف عععو إ عععمام المراسعععاب والبحعععوث المتعلقعععة بأسعععالي معال عععة االنحرا عععاب
والظواهر اال تما ية غير السوية بال لية.
 تقععميم المقترحععاب والتوصععياب التعععو مععن شععأنها تو يععم العالقعععاب بععين أ ضععا هيئعععة
التمريس والموظفين وال ال

لو مختلف المستوياب.

إدارة اليؤون اإلدارية (األرييف ويؤون األفراد) :
تختص هره اإلمارة ب ما يخـص السامة أ ضا هيئــة التمريـس ومعاونيهم والموظفين
والعما و ال لية من تاريخ استـالم ملهم وحتى سن التقا م

إدارة مكتب العميد :
تقوم هذه اإلدارة بما يلي :
 .1استقبا

ميخ االتصاالب والم اتباب الخاصة بالسيم ميم ال لية.

 .2رض ميخ تلف االتصاالب والم اتباب لى السيم ميم ال لية والرم ليها وتنفيرها.
 .3تنسيق ا تما اب السيم ميـم ال ليـة والبرامج التمريبية الخاصة بال لية .

إدارة المكتبة :
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تهدف مكتبة الكلية إلى ما يلي -:
 .1نشعر المعر عة والعلعم معـن خعال تكويععمها بأحعـمث المعلومعاب معن ال تع والمرا عخ ععو
م ا العلوم المختلفة.
 .2تقـميم أ ضـ الخمماب وتلبيـة احتيا اب المستفيميـن والمترممين لى الم تبة.

اتحاد الطلبة بالكلية
أهدف اتحاد الطلبة:
 .1تنمية القيم الروحية واألخالقية والو يالو نو بين ال ال وتعويـمهم لى القيامة
وإتاحة الفرص لهـم للتعبير المسؤو

ـن آرائهم.

 .2ا تشاف مواه ال ال وقمراتهم ومهاراتهم وصقلها وتش يعها.
 .3نشر وتش يخ ت وين األسر ال البية وم م نشا ها.
 .4نشـر وتنظيم األنش ة الرياضية واال تما يـة وال شفـية والفـنية والثقا ية والعلمية
واالرتفاع بمستواها وتش يخ المتفوقين يها.
 .5تنظيم اإل امة من اقاب ال ال
يت ون اتحام ال

و خممة الم تمخ بما يعوم ـلى الو ن بالخير
ل نة تتش

ال لية سنويا من سبخ ل ان

بريامة رائم من أ ضا

هيئة التمريس يصمر قرار بتعيين من ميم ال لية و ضوية البين يتم انتخابهم من بين ال ال
يمثالن األمين واألمين المسا م لل نة ومن هؤال ال ال

يتم انتخا

أمين إتحام ال لية وأمين

مسا م االتحام.
اليروط الواجب توفرها فيمن يتقدم لعضوية لجان مجالس االتحادات:
 .1أن ي ون متصفا ً بالخلق القويم والسمعة الحسنة.
 .2أن ي ون البا ً مست ماً و رقت غير باق لإل امة يها ألا سب .
 .3أن ي ون مسمماً لرسوم االتحام والمصرو اب المراسية.
 .4أن ي ون من روى النشا الملحوظ و م ا
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م الل نة التو يرشح نفس يها.

 .5أال ي ععون قععم سععبق الح ععم ليع بعقوبععة مقيععمة للحريععة أو تقععرر إسععقا أو وقععف
ضويت بأحم االتحاماب ال البية أو ل انها.
 يشتر لصحة االنتخاباب عو ل عان اتحعاماب عال ال ليعاب والمعاهعم حضعور  %51لعى
األق من ال ال الرين لهم حق االنتخا (المسعممين للمصعرو اب المراسعية) عإرا لعم ي تمع
العمم تؤ

االنتخاباب لمو م آخر و ممى ثالثة أيام لى األ ثر و عى هعره الحالعة يشعتر

لصععحة االنتخععا حضععور  %21لععى األقع مععن النععاخبين ععإرا لععم ي تمع العععمم هععره المععرة
يستبعم تمثي

مم ناخبيها.

لبة الفرق التو لم ي تم

 إرا تعععرر ت ععوين م لععس اتحععام ععال ال ليععة أو المعهععم للسععب السععابق يعععين ميععم ال ليععة أو
المعهم م لسا ً إلمارة شؤون االتحام يضعم ناصعر معن ال عال المتفعوقين عى المراسعة و عى
نشععا االتحععام ممععن تتععوا ر ععيهم شععرو الترشععيح وي ععون لرائععم هععرا الم لععس وألمينععة سععائر
حقوق العضوية ى م لس تنسيق األنش ة ال البية بال امعة.

أهداف أنيطة لجان االتحاد المختلفة:

لجنة األسر:
 .1توثيق الصالب بين ال ال وبعضهم.
 .2توثيق الصالب بين ال ال وأساترتهم.
 .3تنمية القمرة لى التعاون والعم

و م مو اب.

 .4تنمية القمرة لى تحم المسئولية.
لجنة النياط الرياضي:
 .1بث الروح الرياضية بين ال ال وتش يخ المواه الرياضية والعم
 .2تنمية ال ال

لى تنميتها.

سميا ً و قليا ً وروحيا ً وبمنيا ً وتنمية القمرة لى اال تمام لى النفس.

 .3تنمية روح الفريق واإلحساس بالمسئولية وحسن التقمير والرضا
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ن الراب.

 .4مسععا مة ال العع

لععى ا تسععا المهععاراب الفرميععة والرياضععية وممارسععة الحيععاة الصععحية

السليمة.
 .5ت عععوين العالقعععاب اال تما يعععة وت عععوين الصعععفاب القياميعععة السعععليمة واإلسعععهام عععو البحعععث
اال تما و.
لجنة النياط الثقافي:
 .1تنمية المواه األمبية والشعرية بين ال ال .
 .2تنميعععة القعععمرة لعععى ال تابعععة الصعععحيحة معععن خعععال م عععالب الحعععائ وغيرهعععا معععن أنعععواع
الم الب.
 .3إشا ة روح التعاون بين ال ال وكيامة مقمرتهم لى العم ال ما و
لجنة النياط الفني:
 .1ال شف لى المواه الفنية لمى ال ال وتنميتها.
 .2تنميعة قعمراب ال ععال

لعى إبععراك مشع الب البيئععة والم تمعخ التععـلوث البيئعو أو العععاماب

الصحععـية غيععر السععليمة اإلممععان وضعععف اإلنتععاج  ,ومحاولععة ععرح الحلععو مععن خععـال
المعرض والمسرحيـاب واألسالي الفنية األخرى.
 .3قضا وقب الفراغ ب ريقة سليمة ومثمرة ومفيمة من خال حفـالب السعمر والمسعرحياب
وغيرها.
 .4إحساس ال ـال بالمناسعباب الو نيعة والقومعـية وإتاحعـة الفعرص للتعبيعر عن أحاسيسعهم
ومشا رهم الو نية مـن خال األ ما الفنية
لجنة النياط االجتماعي والرحالت:
 .1تنمية الروح والضواب اال تما ية بين ال ال .
 .2إشا ة روح اإلخا والتعاون
 .3النمو الثقا و لل ال من خال كيارة المعالم التاريخية والسياحية بالو ن.
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مادة ( ) 6
تت ون لية التربية من األقسام التالية :
 .1قسم اللةة العربيــة والمراساب اإلسالمية
 .2قسم اللةة اإلن ليكيـة
 .3قسم التربية الخاصة
 .4قسم معلم الفص
 .5قسم رياض األ فا
 .6قسم الرياضيــاب
 .7قسم األحيــــــــــا
 .8قسم الحــــــــاسو
 .9لوم التربية النو ية
أا قسم آخر يتم استحماث يوا ق لي م لس ال لية و م لس ال امعة.
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مادة ( ) 7
تمنح لية التربية مر ة الليســانس و التربية و التخصصاب التالية:
 .1قسم اللةة العربيــة والمراساب اإلسالمية
 .2قسم اللةة اإلن ليكيـة.
 .3قسم التربية الخاصة .
 .4قسم رياض األ فا .
 .5قسم معلم الفص .
 .6قسم لوم التربية النو ية (التربية الفنية).
ما تمنح مر ة الب الوريوس و التربية و التخصصاب التالية:
 .1قسم الرياضيــاب
 .2قسم األحيــــــــــا
 .3قسم الحــــــــاسو
مادة ( ) 8
تهمف المراسة ال امعية و لية التربية إلى تحقيق ما يأتو:
أوالأل :األهداف التعليمية والتربوية:
 .1إ مامحملةالثانويةالعامة وما يمستواها وخري يال امعاتومنفو مستواهملمهنةالتعليم.
 .2ر عالمسععععععععععععععتويالمهنيوالعلميللعاملينفيميمانالتربيةوالتعليمعن ريقعقم الموراتالتمريبيععععععععععععععةلهم ,
وتعريفهمباالت اهاب التربويةالحميثةالمعاصرة.
 .3إ ماماألخصععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععائيينوالقامة يم اليالعماللتربويوالتعليميلتم ينهم مععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععن
المساهمة يت ويرالعمليةالتعليمية يالبيئةالمحلية.
 .4نشراالت اهاتالتربويةالحميثة وت بيقاتها يم االلعماللميمانيلإلسهامفو ت ويرالف رالتربوا.
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 .5تو يةال الببمشععععععععععععععععععععععععععععع التالم تمخ ومورالتربية يحلها ن ريق العم رغبعععععععععععععععععععععععععععععة و
رسمشخصيتهوتنميةقمراتهوتوظيفهالحلمش التالبيئة.
 .6إثععرا البيئععة العلميععة والثقا يععة بمععا هععو ميععم ومسععتحمث لتحسععين العمليععة التربويععة والتعليميععة
والمهنية.
 .7االلتععكام بمععا مععن شععأن التميععك والحماثععة ععو تقععميم المقععرراب والبععرامج التعليميععة واألنش ع ة
التربوية والمهنية راب ال ومة العالية باألقسام العلمية والتربوية المختلفة بال لية.
 .8ا تمام ت بيق نظام تقويمو تعليمعو شعام وم عوم لت عوير ا عة الخعمماب اإلماريعة والبعرامج
العلمية والتربوية والمهنية واألنش ة ال البية.
ثانيا أل:أهداف البحث العلمي:
 .1تو ي وتش يخ الباحثين من أ ضا هيئعة التعمريس ب ليعاب التربيعة وغيعرهم للمراسعاب العليعا
وتقععميم األبحععاث والمراسععاب العلميععة إلي ععام الحلععو المناسععبة للمش ع الب التربويععة والعلميععة
واال تما ية.
 .2إ مام ال وامر العلمية المؤهلعة معن الخعري ين والخري عاب معم مين بمهعاراب البحعث العلمعو
وال فا اب العلمية.
 .3تشعع يخ البعععاحثين معععن أ ضعععا هيئعععة التعععمريس بتقعععميم نو يعععة متميعععكة معععن األبحعععاث العلميعععة
ال ما ية والفرمية والمشعار ة بهعا عو المعؤتمراب والنعمواب العلميعة والمحليعة والموليعة التعو
تتوا ق مخ لسفة واحتيا اب الم تمخ.

ثالثا أل:خدمة المجتمع وتنمية البيئة:
 .1القيععام بالععمور القيععاما الفعععا

ععو ح ع مش ع الب الم تمععخ المرتب ععة بالتخصصععاب ال امعيععة

باألقسام العلمية والتربوية ب لية التربية.
 .2اإلسهامفيوضعحلواللمش التالبيئيةباالشترا معالمؤسساتاألخرىمنأ

النهوضبالم تمعالمحلو

 .3تم يم قنواب االتصا العلمو والخممو والتقنو مخ ال امعاب والهيئاب والمؤسسعاب التربويعة
والعلمية والرياضية المحلية والمولية بهمف تبعام الخبعراب وتنميعة روح االبت عار والمبعامرة
بالمشار ة و األبحاث العلمية المشتر ة والبرامج الت بيقية لخممة الم تمخ وتنمية البيئة.
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 .4إ مام البرامج والموراب التمريبيعة للخعري ين والخري عاب بهعمف صعق المهعاراب والقعمراب
والخبععراب الراتيععة لهععم بمععا يععؤهلهم لالنخععرا بن ععاح ععو سععوق العمعع ومسععايرة مت لباتعع
المستقبلية.

مادة ( ) 9
 ت ون المراسة بال لية و قا ً لنظام الفصو المراسية بواقخ صلين مراسيين عو الععام المراسعو
الواحعم يعععرف أولهمععا بفصع الخريعف والثععانو بفصع الربيعخ .وي ععوك تنظعيم صع مراسععو
صعيفو إرا م ععب الحا ععة إلععى رلععف بنععا ً لععى لع أحععم األقسععام العلميععة بعععم موا قععة الل نععة
العلمية بال لية و ال امعة

لى أال تق ممة المراسة الفعلية ب

ن ثمانية ( ) 8أسابيخ.

 ي وك تحوير هرا النظعام إلعى النظعام السعنوا و عق معا تقعرره الل نعة العلميعة بال ليعة وتعتمعمه
الل نة العلمية لل امعة.
 يت ععون عع

صعع مراسععو مععن ثمانيععة شععر أسععبو ا ً ( )18بمععا ععو رلععف ترتععو التسعع ي

واالمتحاناب لى أال تق

ترة المراسة الفعلية ن أربعة شر ( ) 14أسبو ا ً.

 يبمأ العام المراسو بنا ً لى قرار وكارة التعليم والبحث العلمو.
 ت ون هناف

لة بين صلو الخريف والربيخ لممة ال تق

ن أسبو ين.

مادة ( ) 11
مععمة المراسععة اال تياميععة بال ليععة هععو أربععخ سععنواب مراسععية ( 8صععو مراسععية ) وي ععون الحععم
األقصى لتخرج ال ال هو ( 6سنواب مراسية ) ( 12صالً مراسيا ً ).
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الفصل الثالث
القبول والقيد واالنتقال
مادة ( ) 11
ييترط لقبول الطالب بالكلية ما يأتي :
 .1أن ي ععون ال ال ع حاصععال لععى الشععهامة الثانويععة العامععة أو التخصصععيةأو مععا يعاملهععا مععن
الشهاماب المعترف بها من هة اال تراف المختصة .
 .2أن ي ون الئقا صحيا ً وقامراً لى متابعة المروس العملية والنظرية.
 .3أن ي ون حاصالً لى النسبة المئوية المقررة و ق ضواب التنسي المقررة.
 .4أن يقوم بم خ الرسوم المقررة.
 .5أن ي ون حسن السيرة والسلوف.
لمية أو تأميبية.

 .6أال ي ون قم تم صل من أا لية ألسبا
 .7أن ي تاك امتحان المقابلة الشخصية بن ـاح.

 .8أن ي تاك بن اح اختباراب القمراب التخصصية و األقسام الت بيقية بال لية .
 .9أال يكيم مر ال ال

نم االلتحاق بال لية ن  25سنة .
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مادة ( ) 12
 يعتم توكيععخ ال لبععة بال ليععة لععى األقسععام و عق تخصصععاتهم ورغبععاتهم مععخ مرا ععاة احتيا ععاب
الم تمخ.
 يقععوم ال الع

ععو بمايععة ع

صع مراسععو بت ميععم قيععمه و ق عا ً للنمععورج الخععاص بععرلف خــععـال

مـــمة ال تت ـــــاوك أسعبو ين  ,ويععم ال الع غائبعا ً بععم هعره المعمة معا لعم يقعمم مبعرراً مقبعوالً
لةيابع ععو مععمة ال تت ععاوك األسععبوع الثالععث مععن بععم ت ميععم القيععم لععى أن يقععوم ال الع بععم خ
غرامة التأخير حس ما تنص لي التشريعاب النا رة.
 ي ععوك لل الع إيقععاف قيععمه بعععم موا قععة أمععين القسععم المخععتص خععال شععهر مععن بمايععة الفصع
المراسو ورلف لمرة واحمة ق

يلة ترة مراست وي وك لعميعم ال ليعة لل ليعة الموا قعة لعى

إيقاف القيم للمرة الثانية و حالة قبول للعرر المقمم من ال ال  ,وال تحس ممة إيقعاف القيعم
ضمن ممة المراسة.
مادة ( ) 13
ت ون صفة قيم ال ال بال لية صفة ال ال النظامو أا يشتر التفـرغ ال ام للمراسة.

مادة ( ) 14
ي ععـوك لعميععم ال ليععة بعععم موا قععـة القسععم المخععتص قبععـو

لبععة منتقلععين مععن ليعاب أو امعععاب

أخرى معترف بها ورلف و حموم اإلم اناب المتاحة لألقسام و قا ً للشرو اآلتية:
 .1أال ي ون ال ال مفصوالً تأميبيا ً من ال لية المنتق منها.
 .2أن يلتعععكم ال الععع الراغععع

عععو االنتقعععا بتقعععميم المسعععتنماب الم لوبعععة معتمعععمة معععن هعععاب

االختصاص لى أن تحتوى لى المقـرراب التو مرسها ومحتوياب هره المقـرراب.
 .3تسععتبعم عع المقععرراب التععو أ تاكهععا ال العع بتقععمير أقعع مععن يععم ( ) %61ويشععتر أن
يت ابق المحتوى العلمو للمقرراب المعاملة بنسعبة ال تقع
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عن  %75معن محتعوى المقعرراب

المعاملة بها.
 .4يمرس ال ال المنتق المقرراب التو لم يسعبق لع مراسعتها أو التعو لعم تععام لع ورلعف و قعا ً
للبرنامج الالكم للتخرج بالقسم المختص.
 .5المقرراب التو تمب معاملتها يتم حسابها ضمن المعم الترا مو العام لل ال .
مادة ( ) 15
 .1ي وك لل ال أن ينتقـ من قسم إلى آخعر بععم موا قعة القسعمين المعنيعين وبالتنسعيق معخ قسعم
التس ي بال لية وقسم المراسة واالمتحاناب و مو م ال يت اوك الفصع الخعامس و عو حالعة
قبو ال ال بالقسم ال ميم يتم حرف المقرراب التعو ال تت عابق معخ الخ عة المراسعية بالقسعم
المنتق إلي

ما ال ي وك لل ال

االنتقا أ ثر من مرة واحمة خال

تعرة مراسعت ال امعيعة

مهما انب األسبا .
 .2تش

ل نعة معن ع قسعم يعتم انتقعا ال الع إليع للبعب عو معامالتع بععم إحالتهعـا معن قسعـم

المراسة
واالمتحاناب .
مادة ( ) 16
 .1ي

لى ال ـال التس ي

و المقرراب المراسية أوالً بأو

ورلف حس اال تمامية

العلميـة للمقرراب المراسية المعتممة من قب األقسام المختصة و ميم لل لية
 .2يم ن التعمي

و تس ي ال ال بالحرف أو اإلضا ة لبعض المقرراب المراسية خال

األسبوع الثانو من بماية المراسة بشر موا قة المرشم العلمو لل ال وأمين القسم
وا تمام قسم المراســة واالمتحاناب ولقسم المراسة واالمتحاناب الحق و إضا ة سا تين
مراسيتين لل ال

و الفص النهائو مون غيره وق المعم المسموح ب لل ال

 .3ي وك لل ال التس ي

و أا مقرر مراسو والمقرر التمهيما ل معا و حـــالة

رسوبــــــــ و األخيـــــر (التمهيما ) شر أن يؤمى رلف إلى تخر
ويشتر موا قة

و رلف الفص

من أستار المقرر ومرشم ال ال وأمين القسم بما ال يتعارض مخ

ال ماو المراسية .
 .4ال يحق لل ال مراسة مقرر رق التمريس العامة إال بعم ان اكه ( ) 28وحمة مراسية.
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 .5يشتر
للتس يــ

لى ال ال الن اح و مقرراب التقويم والقياس والتقنياب التربوية و قا ة البحث
و التربية العمليــــة إال إرا ان مم الوحماب غير المن كة ال يكيم ن () 54

وحمة مراسية من م موع مم الوحــــــماب ال لو لموام القسم
التربية العملية و ص الخريف من

لى أن يبمأ التس ي

ام مراسو  ,ورسو ال ال

و

و التربية العملية

ال يمنخ من مخول لالمتحاناب النهائية و المقرراب النظريـــــة والعملية
 .6ال ي وك لل ال التس ي

و أق من ( ) 14وحمة مراسية و

تعـرر رلف أو ألن لم يتبق لل ال هرا العمم الست ما
الفص

ما ال ي وك التس ي

 .7يحق لل ال المتحص

ص مراسو إال إرا

المقرراب لتخر

و أ ثر من ( ) 18وحمة مراسية و

و رلف

ص مراسو

لى معم ترا مو ام ( ) %75أ لــى تس يـــــــ () 3

وحــــــــماب مراسيــــــة إضا ية لى الحم األ لى
 .8يحق لل ال تس ي (  ) 12وحمة مراسية و الفص الصيفو حم أ لو و (  ) 8وحماب
مراسية حم أمنى
 .9ال يعـــم ال ال

متحصالً لى مر ة الليســانس و التربية أو مر ة الب الوريوس و

التربية إال بعم ا تياك مامة التربية العملية بن اح

مادة ( ) 17
ي ــوك لل ـال بعم انتهـا تــرة تعمي التس ي بالحعرف أو اإلضعا ة وحتعى نهايعة األسعبوع
قب األخير من المراسة االنسحا من أا مقرر مراسو ورلف و قا للضواب اآلتية:
 .1ي عون االنسعحا معن مقعرر مراسععو واحعم قع خعال الفصع المراسعو بشعر أال ي عون قععم
انسح

معن رلعف المقعرر عو صع سعابق وأال يعؤما االنسعحا إلعو نقعص عمم الوحعماب لعى

الحم األمنى لتنكي الموام ( 14وحمة ) .
 .2يشتـــعـر لالنسحعـا موا قععـة المرشــعـم العلمععـو لل عـال

ورئعيس القسععم العلمعو وا تمــععـام

قسم التس يــــ والمراسـة واالمتحـانـاب.
 .3يبقععو أثععر االنسععحا

ععو شععف مر ععاب ال ال ع مععن خععال رصععم الحععرف (م ) ععو نتي ععة
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المقـــــــرر الرا انسح

وال يمخ

من خال رلف الفص

و حسا المعم الترا مو.

الفصل الرابع
نظام الدراسة واالمتحانات

مادة ( ) 18
يععمرس ال ال ع للحصععو
التربية مقرراب ال تقع

لععى اإل ععاكة التخصصععية الب ععالوريوس ععو التربيععة أو الليسععانس ععو
عن ( ) 121وحعمة مراسعية وال تكيعم عن  141وحعمة مراسعية يحعممها

القسم المختص وي ون من ضمنها معامة التربيعة العمليعة ( 4وحعماب ).بعمون احتسعا المقعرراب
الثقا ية العامة ( ال ةرا يا – التاريخ – الفلسفة – المين – اللةة العربية ) .
مادة ( ) 19
تصنف المقررات الدراسية إلى التالي:
 .1مقرراب إ بارية خاصة بال امعة.
 .2مقرراب إ بارية خاصة بال ليـــــــة.
 .3مقرراب إ بارية خاصة بالقســــــم.
 .4مقرراب اختيارية وهو موام يختارها ال ال
24

مما قم يعرض القسم المختص ويخصص

لها القسم المعنى وحماب معتممة بحيث ال تق
ال ال الترا مو وإرا رس ال ال

ن  4أربخ وحماب وتحس

و معم

و المقرر االختيارا يحق ل إ امت أو التس ي

و

مقرر اختيارا آخر بميالً ن بشر موا قة القسم المختص.
مادة ( ) 21
تتععولى ليععة التربيععة إ ععمام ملي ع بمععا ال يتعععارض مععخ أح ععام هععره الالئحععة يبععين نظععام المراسععة
والمقرراب المراسية ونظام االنتقا من ص إلى ص آخر
المعمو بها وي

ما يبين األح عام األساسعية للعوائح

إ الن و م ان معلوم.
مادة ( ) 21

يعتم متابعععة حضعور وغيععا ال عال و ععق اآلليعة التععو يضععها القسععم المخعتص بالتنسععيق معخ قسععم
المراسة واالمتحاناب بما يضمن سير المراسة لى الو

الصحيح.

مادة ( ) 22
ععو حالععة ت ععرار غيععا ال ال ع

ععن المراسععة مون ععرر يقبل ع القسععم يو ع لل ال ع إنععرار بععرلف

وتحس نسبة الةيا من بماية الفص المراسو ويمخ
المتــعـرت

و هره النسعبة التسع ي المتعأخر والةيعا

لعى أح عام تأميبيعة والةيعا ال معا و ويسعتثنى معن رلعف معن عان غيابع لععرر يقبلع

القسم المختص.
مادة ( ) 23
إرا حالب ظروف ارئة مون تة ية ( ) %75من مفرماب المقرر المراسو يلةو م لعس القسعم
المقرر ل ميخ ال لبة المسع لين بع ورلعف بععم موا قعة الل نعة العلميعة لل ليعة وإ عامة تسع ي هعرا
المقرر و أو

ص مراسو يعرض ي .
مادة ( ) 24

25

أ-

تقسم درجات المقررات الدراسية حسب طبيعتها كاآلتي:

 .1مقرراب نظرية ليس بها ملو ي ون توكيخ مر اتها اآلتو-:
 %31االمتحاناب الموريـــــة .
 %11أ ما الفص (وا باب وتقارير – امتحاناب

ائية سريعة – مشار ة )

 %61امتحان نهاية الفص .
 .2مقرراب نظرية -ملية بأقسام ( :التربية البمنية – التربيعة الموسعيقية – التربيعة الفنيــــعـة )
ي ون توكيخ مر اتها اآلتو :
 %15لالمتحاناب ال كئية النظرية.
 %15لالمتحاناب ال كئية العمليـة.
 %11أ ما ال ال والمشار ة والحضور.
 %61امتحان أخر العام – ( %31ملو  %31-نظرا )
 .3مقععرراب نظريععة -مليععة بأقسععام( :ال يميععا -األحيععا -الفيكيععا -الرياضععياب-الحاسععو ) ي ععون
توكيخ المر اب التالو:
 %15لالمتحاناب العملية ال كئية.
 % 25لالمتحاناب النظرية ال كئية.
 %11لالمتحاناب العملية النهائية.
 %51لالمتحاناب النظرية النهائية.
 .4مقرراب ملية ليس لها ان نظرا ي ون توكيخ مر اتها اآلتو-:
 %31االمتحــــانــاب الــموريــة.
 %11تقاريـر الت ـار وأما ال ال

و المقرراب.

 %11أ معععا الفصععع (وا بعععاب وتقعععارير ومناقشعععة التقعععارير -امتحانعععاب
مشار ة )
 %51امتحــان نهاية الفصـــ .
 .5يتم توكيخ مر اب التربية العملية و ق اآلتو:
 %41لإلشـــــــراف التربــــــوا.
 %51لإلشـــــــراف العلمـــــــو.
 %11لإلشـــــــــــراف اإلمارا واال تما و (إمارة الممرسة ).
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ائيعععة سعععريعة –

 أما بخصوص تنكي مامة التربية العملية لل ال الرين سيتخر ون عو الفصع السعابخ قعيحق لهم تنكيع هعره المعامة عو خريعف الفصع الخعامس لعى ا تبعار أن هعره المعامة تعمرس
خال

صلين مراسيين بحيث ي ون كؤها األو منفصعالً خعال

الثانو متصالً خال

ص الربيخ  .ويشعتر ا تيعاك ال الع

صع الخريعف و كؤهعا

تعرة التربيعة العمليعة المنفصعلة

حتى يمرس التربية العملية المتصلة لى أن يحمم مستوى اال تياك بمعر ة القسم العلمو .
ب -تش

ل نة رئيسية لتنفير برنامج التربية العملية مش لة من:
 .1ممير م ت

قسم المراسة واالمتحاناب رئيسا ً و ضوية

 .2م .رئيس قسم التربية الخاصة.
 .3مس ـــــ ال ليــــة
 .4مم  2موظفين من قسم المراسة واالمتحاناب
ومهامهععا  :حصععر المععمارس التععو سععيتم يهععا ت بيععق هععرا المقععرر المراسععو  .ومتابعععة ال ععال
وأ ضا هيئة التمريس و ت بيعق هعرا المقعرر المراسعو وتوكيعخ المعمارس لعى األقسعام حسع
تخصصاتها .
تش

ل نة ر ية ب

قسعم لعى أن ي عون أمعين القسعم رئيسعا ً لهعا تخعتص بتوكيعخ ال عال

أ ضا هيئة التمريس بالقسم وتوكيخ ال ال

لى الممارس التو يتم يها الت بيق .

وال يعم ال ال نا حا ً و مامة التربية العملية إال إرا تحص

لى تقمير يم ما وق (.)% 65

وي وك لل ال قب التخرج إ امة بعض الوحعماب التعو حصع
يكيم ن ( سب) وحماب مراسية خال

لعى

يهعا لعى تقعمير مقبعو بمعا ال

ترتع المراسعية للر عخ معن معملع الترا معو بشعر

عمم

الم البة بالمر ة السابقة مهما انب المر ة ال ميمة.
مععا ي ععوك لل لبععة المتفععوقين المتحصععلين لععى معععم ترا مععى  %75مععا ععوق التس ع ي
مقرر التربية العملية بشر أن ت ون الوحماب الباقية للتخرج ال تكيم ن  61وحمة مراسية.

مادة ( ) 25
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ععو

 .1تعقععم االمتحانععاب ال كئيععة خععال الفصع المراسععو ابتععما ً مععن األسععبوع السععامس مععن بععم
المراسععة وتسععتمر لمععمة ثالثععة أسععابيخ متواصععلة ويععتم تحميععم مو ععم االمتحانععاب ال كئيععة
بمعر ععة مععامة ال ليععة وبالتنسععيق مععخ األقسععام المختصععة و ق عا ً ل بيعععة القسععم و ع مقععرر
مراسو.
 .2إرا غا ال ال

ن حضور االمتحان النهائو و ال ان النظرا و ان قم تحص

لعى

مر اب الن اح و ال ان العملو واالمتحاناب ال كئيعة بمعا يعواكا  % 51معن المر عة
النهائية للمقرر يعم ال ال نا حا ً و المقرر .

مادة ( ) 26
يتععولى أسععتار ع مععامة إ ععرا االمتحانععاب ال كئيععة وإ ععالن نتائ هععا لل ععال مععخ السععماح ل ميععخ
ال ال باإل الع لى أوراق اإل ابعة لالسعتفامة معن معر عة أو ع القصعور عو إ ابعاتهم و ليع
تقععميم شععف بالنتععائج ععامالً إلععى القسععم المخععتص لععى أن يتععولى القسععم ا تمامهععا وإ النهععا لععى
ال ال

ثعم إحالتهعا إلعى قسعم المراسعة واالمتحانعاب قبع بمايعة االمتحانعاب النهائيعة بأسعبوع لعى

أقصى تقمير.
مادة ( ) 27
ي عوك بموا قعة القسععم العلمعو المخععتص عو المععوام التعو تت لع مهعاراب شععفهية إ عرا امتحانععاب
شفهية تحب إشراف اثنين من أ ضا هيئة التمريس لى األق .

مادة ( ) 28
نطات تقسم الدرجات يكون على النحو التالي:
التقمير
ممتاك
يم ماً
يم

النسبة
من  %85إلى %111
من  %75إلى أق من %84
من  %65إلى أق من %74
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مقبو
ضعيف
ضعيف ماً
وال يعم ال ال نا حا ً إال إرا تحص

من  %51إلى أق من %64
من  %35إلى أق من %51
أق من %35
لى نسبة  %51ما وق من م موع مر اب المامة.
مادة ( ) 29

يحتس

المعـم الفصلو والمععم الترا معو لل الع و عق معا نصعب ليعـ المعـامة رقـعـم ( )1معن

هره الالئحة.
مادة ( ) 31
تعتمم النتعائج النهائيعة الفصعلية معن ميعم ال ليعة لل ليعة أمعا قعوائم الخعري ين عو ع
ا تمامها من قِب

صع

يعتم

ميم ال ليةورئيسال امعة.
مادة ( ) 31

يشع

ميععم ال ليعة ععو نهايععة ع

صع مراسععو ل نعة لتسععيير االمتحانععاب النهائيعة تسععمى ل نععة

االمتحانععاب والمراقبععة وتتععولى ا ععة األمععور المتعلقععة بسععير االمتحانععاب وتنظيمهععا ولل نععة أن
تستعين بمن تعراه مناسعبا ً معن أ ضعا هيئعة التعمريس أو المعوظفين عو وضعخ ال عماو والمراقبعة
لسير االمتحاناب.
مادة ( ) 32
تخعتص ل نعة االمتحانعاب والمراقبعة ب ع معا يتعلععق بسعير االمتحانعاب وتنظيمهعا ولهعا لعى و ع
الخصوص-:
 .1إ مام ال مو العام لالمتحاناب بالتنسيق مخ األقسام العلمية.
 .2إ مام ماو المالحظة والمراقبة بالتنسيق مخ األقسام العلمية واإلمارية بال لية.
 .3استالم شف المر اب ل ع معامة بععم توقيعع معن أسعتار المعامة وا تمعامه معن رئعيس القسعم
المختص.
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 .4رصم المر اب بمنظومة التس ي واالمتحاناب.
 .5إ عععـمام نمـعععـارج ضعععب الةععع
حـــاالب الةــ

واإلخعععـال بسعععير نظـعععـام االمتحانعععـاب والمراقبـعععـة وإحالعععة

إلى ميم ال لية التخار اإل را الالكم و ق أح ام هره الالئحة

 .6أا اختصاصاب أخرى ت لف بها لى أن يضمن رلف بقرار تش يلها

مادة ( ) 33
يش ع

ميععم ال ليععة ععو نهايععة ع

ص ع مراسععو ل ان عا ً أخععرى للمرا عععة و مسععا مة ل نععة تسععيير

االمتحاناب واإلشراف ليها.
مادة ( ) 34
إرا ععان ال ال ع ملتكم عا ً بمراس عت وقععم أمى مت لبععاب أ مععا الفص ع
إهما وتةي

مععا ينبةععو مون تةي ع أو

ن أما االمتحان النهائو و أا مقرر ثم تقمم بأحم المبرراب اآلتية:

( ان يوم االمتحان المتةي

ن نكيال بالمستشفو ...و اة أحعم أقـعـارب معن العرين ترب هــعـم بع

صلة قرابـــة معن المر عة األولعى أو المر عة الثـــانيـــعـة ورلعف خعال
أيـععـام مععن تععاريخ االمتحععان المتةيعع

تعرة ال تكيـعـم عن أربععة

نعع  ...بععأى ععرر صععحو آخععر تقبلعع ل نععة االمتحانععاب

والمراقبة ) ...
فإنا يمنـح عنـدئـذ فرصـة امتحـان تكميلـي وفقـا أل للضـوابـط اآلتيـة:
 .1يرصم لل ال الحرف (ب ) و نتي ة المقرر خال الفصع الحعالو

معا يثبعب رلعف عو

شف المر اب نم تخر .
 .2يس ع

ال ال ع

ععو هععرا المقععرر نععم أو

ععرض تـععـا لعع وال يعلــــععـكم بحضـــــععـور

المحاضراب المراسيـــــة و هرا المقرر.
 .3يمععنح ال ال ع

رصععة الععمخو إلععى االمتحععان النهععائو الت ميلععو ععو الفص ع التععالو مععخ

احتفاظ بمر اب أ ما الفص

و ال ان النظرا والعملو إن و م .

 .4ي وك أن تمنح رصة بنظام الت ميلو و مقرر واحم أو مة مقرراب.
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 .5ال يععتم احتسععا مر ععة المقععرر ضععمن المعععم الفصععلو والترا مععو لل ال ع المتةيع

ععن

االمتحان النهائو بعرر من األ رار الوارمة بهره المامة.

مادة ( ) 35
يجـــوز للطالب التقــــدم بطلةب لمراجعةة أورات إجابتةا فةي المةواد التةي رسـةـب فيهــةـا فيمةا ال
يزيد عن مادتين وفت اإلجراءات والضوابط اآلتية:
 .1يقمم ل المرا عة إلى مس

ال لية خال ممة ال تكيم ن أسبوع من إ الن النتي ة.

 .2يتم تش ي ل نة للمرا عة من ثالثة أ ضا هيئة تمريس لى األقع
المرا عة بحضور ال ال
 .3يبلت ال ال

و لعى الل نعة إ عرا

و لى الل نة ر خ تقريرها مسببا ً إلى ميم ال لية.

شخصيا ً أو ن ريق لوحة اإل الناب بال لية من قبع القسعم المخعتص بمو عم

ا تماع ل نة المرا عة و و حالعة عمم حضعور ال الع

عو المو عم المحعمم تعقعم الل نعة

ا تما ها وتتم المرا عة.
 .4إرا ثبب صحة إم ا ال ال

يتم تععمي النتي عة وتعومع نسعخة معن التقريعر بملعف ال الع

وأخععرى لععمى ل نععة المراسععة واالمتحانععاب وي ل ع مععن أسععتار المععامة تقععميم تقريرم تععو
لتبريـر هرا التعمي .
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الفصل الخامس
اإلنذار والفصل من الدراسة
مادة ( ) 36
ينذر الطالب في الحاالت اآلتية:
 .1إرا انق ععخ ععن المراسععة مون سععب مشـععـروع لمععمة أس عبو ين متععـواصلين (إنععرار الةيععـا
يع ى لل ال لمرة واحمة خال الفص المراسو
 .2إرا ق معمل الفصلو ن ( %51تقمير ام ضعيف ).
 .3إرا ق معمل الترا مو العام ن ( %35تقمير ام ضعيف ماً ).

مادة ( ) 37
يفصل الطالب وينتهي حقا في الدراسة على حساب المجتمع في الحاالت التالية :
 .1إرا انق خ ن المراسة مون سعب

مشعروع لمعمة صعلين مراسعيين متتعاليين أو سعنة مراسعية

املة ورلف حس النظام المراسو المتبخ و ال لية أو المعهم .
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 .2إرا أ يم تنسيب وتحص

لى تقمير ام ضعيف ماً عو نهايعة أا معن السعنتين األوليعين أو

و صلين مراسيين من الفصو األربعة األولى .
 .3إرا أ يععم تنسععيب ورس ع سععنتين مراسععيتين متتععاليتين أي عا ً ععان متوس ع تقععميره العععام أو إرا
حص

لى الحم األ لى من اإلنراراب بالنسبة للنظام الفصلو .

 .4إرا قضععى ضعععف المععمة المقععررة بالنسععبة لل الع الععرا اختععار االسععتمرار ععو المراسععة ععن
ريق م خ الرسوم المراسية للتخصص .

و يعاد تنسيب الطالب في الحاالت التالية :
 .1إرا حص ال ال

لى تقمير ام ضعيف ماً و نهاية أا من السنتين المراسعيتين األولعين

أو و صلين مراسيين من الفصو األربعة األولى .
 .2إرا رس ال ال سنتين مراسيتين متتاليتين أيا ً ان متوس تقميره الععام وإرا حصع

لعى

الحم األ لى من اإلنراراب بالنسبة للنظام الفصلو .
 .3ي وك لل عال المتعثعرين عو السعنواب النهائيعة والحعاالب الموضعحة عو الفقعرتين (أ) -
االستمرار و المراسة بنفس ال لية شر القيعام بعم خ الرسعوم المراسعية ال املعة للتخصعص
التو يحممها قرار من وكارة التعليم والبحث العلمو .
.
مادة ( ) 38
يسمح لل ال باالستمرار و المراسعة لفرصعة مراسعية اسعتثنائية ال تكيعم عن صعليين مراسعيين
ورلععف بنععا ً لععى توصععية مععن مععامة ال ليععة بشععر أن يععؤما رلععف القععرار إلععو إنهععا ال العع
لمت لباب التخرج .
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الفصل السادس
المخالفـات التــــأديبية
مادة ( ) 39
لى ال ال االلتكام بأما وا بات العلمية لى أحسن و

والحفــاظ لى رامـــة ال ليعة بعأن

يسععلف ععو تصععر ات مسععل ا ً يتفععق مععخ وضععع با تبععاره البععا ً امعي عا ً وأن تتفععق تصععر ات مععخ
القوانين واللوائح والنظم المعمو بها و مؤسساب التعليم العالو واألصو والتقاليم ال امعية.
مادة ( ) 41
يخضخ ال ال للتأمي إرا ارت

عالً يش

مخالفة للقــــوانين أو اللــوائح واألنظمة المعمــعـو

بها و ال ليعة ماخع ال ليعة أو عو أا م عان معن ملحقاتهعا وتقعخ المخالفعة بارت عا
القوانين واللوائح أو االمتناع ن أما وا

عع تحظعره

 ,ويظـــ ال ال خاضعا ً ألح ام التأميع معن تعاريخ

تس يل بالمراسة وحتى كوا هره الصفــة بتخر ــــ أو إلةا تس يل .
مادة ( ) 41
ال يجـوز للطالب ارتكاب المخالفــات اآلتيـة-:
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 .1اال تما

لى أ ضا هيئة التمريس أو ال ال أو العاملين بال لية.

 .2اال تما

لى أموا ال لية أو المرا ق التابعة لها.

 .3اإلخال بنظام المراسة واالمتحاناب.
 .4ارت ا أا سلوف مناف لألخالق أو يمس النظام العام واآلما العامة.
مادة ( ) 42
يعم من المخالفاب اال تما

لى أ ضا هيئـعـة التعـمريس أو الععاملين أو ال عال أ معا الشع ار

أو الضر أو اإليرا أو الس أو القرف أو التهميم.
ويتحقععق اال تــــععـما إرا تععم بصععورة لنيععة وبحضععور المعتـععـمى لي ع سععوا ارت ع الفعــــععـ
شفـــاهة أو تــابــــة أو باإلشارة.
مادة ( ) 43
يععم من المخالفاب اال تما

لى أموا ال ليعة ع اسعتيال أو إتعالف للمععماب أو األمواب التابععة

لل ليـععـة أو إحععمى المرا ععق التابعععة لهععا سععوا بإتال هععا أو ب علهععا غيععر صععالحة لالسععتعما

لي عا ً أو

كئيا ً وتقخ المخالفة سوا ً تمب بصورة ممي أو باإلهما .
مادة ( ) 44
يعد من المخالفات اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات ما يلي:
 .1تــــعععـكوير المحعععرراب الرسعععمية مثععع الشعععهاماب واإل عععاماب أو الوثعععائق سعععـوا ً انعععب
صــامرة ن ال ليــــــة أو ن غيرها إرا انب راب صلة بإ را اب المراسة.
 .2انتحا الشخصية سوا لتحقيق مصلحة للفا

أو لةيعره ويععم انتحعاالً للشخصعية مخعو

ال بـــمالً عن الع أخـعـر ألما االمتحـعـان وتسعرى العقــعـوبة لعى ال عالبين و ع
من سهـــ رلف أو ان شري ا ً ي من ال ال .
 .3إثارة الفوضى أو الشة و رقلة سير المراسة أو االمتحاناب بأا صورة انب.
 .4التععأثير لععى األسععاترة أو العععاملين يمععا يخععص سععير االمتحانععاب أو التقيععيم أو النتععائج أو
غيرها مما يتعلق بشؤون المراسة واالمتحاناب.
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 .5ممارسة أ ما الة

و االمتحاناب أو الشروع يها بأا صورة من الصعور ويععم معن

قبي ع الشععروع ععو الة ع

إمخععا ال ال ع إلععى قا ععة االمتحانععاب أا أوراق أو أمواب أو

أ هكة راب القة بالمنهج المراسو موضعوع االمتحانعاب معا لعم ي عن مرخصعا ً بإمخالهعا
من قب ل نة االمتحاناب.
 .6يعم من ضمن المخالفاب المخلة بنظام المراسة واالمتحاناب اسعتعما ال الع

أل هعكة

االتصا الالسل ية (الهاتف المحمو ) أثنا سير المراسة واالمتحاناب.
 .7االمتنععاع ععن اإلمال بالشععهامة أمععام ل ععان التحقيععق أو م ععالس التأميعع المعشعع لة و قععا ً
ألح ـــام هره الالئحــة.
 .8أا مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالتعليم العالو.
مادة ( ) 45
يعد سلوكا أل منافيا أل لألخالت والنظام العام واآلداب العامة األفعال اآلتية-:
 .1اال تما

لى العرض ولعو تعم برضعا ال عرف األخعر و عو حالعة الرضـعـا يععـم ال ـعـرف

األخر شري ــا ً و الفع و رلف خم

الحيا العام.

 .2تعا و المخمراب أو المس راب أو التعام بها بأا صورة من الصور.
 .3تماو األشيا الفاضحة أو توكيعها أو رضها.
 .4عع مععا مععن شععأن اإلخععال بالشععرف و قععا ً للقععوانين النا ععرة أو المسععاس بععاآلما العامععة
واألخالق اإلسالمية .
 .5ارتما الكا المنا و لآلما العامة واألخالق اإلسالمية واستعما مـــــوام الكينعة التعو
مععن شععأنها لفععب األنظععار و ع مععا مععن شععأن اإلخععال بععاأل راف واآلما اال تما يععة
واإلسالمية.
مادة ( ) 46
يععم التعمام الوارم و الموام (41ــعـ ) 42لعى سعبي المثعا ال الحصعر ويععم السعلوف محظعوراً
مامام مخالفا ً للتشريعاب والنظم المعمو بها و ال امعاب والمعاهم العليا.
36

الفصل السابع
العقوبـات التــأديبيـة
مادة ( ) 47
يعاقع ال الع باإليقععاف ععن المراسععة لمععمة ال تقع

ععن أربعععة صععو مراسععية إرا ارت ع أحععم

األ عا المنصوص ليها و المامة ( ) 39من هعره الالئحعة .ويفصع ال الع معن ال ليعة إرا عان
ائماً.
مادة ( ) 48
يعاق ال ال باإليقاف ن المراسعة لمعمة ال تقع

عن صعلين مراسعيين إرا ارت ع أحعم األ ععا

المنصوص ليها و المامة ( ) 41وتضا ف العقوبة نم العوم.
و و ميعخ األحعوا ال ي عوك عومة ال الع لمواصعلة المراسعة إال إرا م عخ قيمعة األضعرار التعو
أحمثها بأموا ال امعة.
مادة ( ) 49
يعاقب على المخالفات المنصو

عليها في المادة ( ) 44على النحو التالي-:

 .1يعاقع باإليقععاف ععن المراسععة لمععمة ال تقع
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عن صععلين مراسععيين وال تكيععم لععى أربعععة

صععو مراسععية ععـ مععن ارت ع المخالفععاب الععوارمة ععو الفقععرتين (  ) 2 -1ويفص ع
ال ال من المراسة صالً نهائيا ً نم العوم.
 .2يععـــاق ال ال بالحرمان من مخعو االمتحانعاب ليعا ً أو كئيعا ً إرا أرت ع المخالفـعـاب
المحـعـممة عو الفقعرتين ( )4 -3و عو ميعخ األحعوا يععم امتحانع ملةيعا ً عو المعامة التعو
ارت

نعم ارت ابع للمخالفعاب المعر ورة بعالفقرتين (3

يها المخالفة معا يعاقع ال الع

– )4أثنا سير المراسة باإليقاف ن المراسة لممة ال تق

ن صلين مراسيين وال تكيعم

ن أربعة صو مراسية.
من ارت

 .3يعاق

المخالفعة العوارم بيانهعا عو الفقعرة ( ) 5بإلةعا نتي عة امتحاناتع عو

الفص المراسو ويفص ال ال
 .4يعاقع

صالً نهائيا ً نم العوم.

لععى المخالفععاب المنصععوص ليهععا ععو الفقععرتين (  ) 7 -6بالحرمععان مععن حقععوق

ال ال النظامو أو اإليقاف ن المراسة ممة ال تكيم لو صلين مراسيين.
مادة ( ) 51
ي وك لل نة المراقبة أو المشر ين لى قا ة االمتحاناب تفتعي

ال الع

إرا و عمب قعرائن تعم و

لالشتباه بأن و حياكت أوراقا ً أو أمواب أو أ هكة لها القة بالمقرر موضوع االمتحان.
ما ي وك لهم إخعراج ال الع
ارت ا أ ما الة

معن قا عة االمتحانعاب إرا خعالف تعليمعاب االمتحانعاب أو بعمأ عو

و و ميخ األحوا امتحانات ملةية.
مادة ( ) 51

يعاق ع بععالوقف ععن المراسععة لمععمة ال تق ع
مراسععية ع

ععن صععلين مراسععيين وال تكيععم لععى أربعععة صععو

الع ارت ع إحععمى األ عععا المنصععوص ليهععا ععو المععامة ( ) 42ويفص ع ال الع

نهائيا ً نم العوم.
مادة ( ) 52
يتــــــرت

لى اإليقــــاف ن المراسة حرمعـان ال ــــعـال معن التقعمم إلعى االمتحــعـاناب يلـعـة

ممة الـــوقــف وال ي وك لل ال االنتقا إلى أا لية أو معهم آخر أثنا ممة سريان العقوبة.
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الفصل الثــامن
اإلجراءات التـأديبيـة
مادة ( ) 53
لععى ع مععن يعلععم بوقععوع مخالفععة للقععوانين واللععوائح واألنظمععة المعمععو بهععا ععو ال ليععة أن يقععمم
بالغا ً ن هره المخالفة يتضمن تقريراً م توبا ً ن الواقعة إلى مامة ال لية أو رئيس ال امعة.
مادة ( ) 54
ور اإلبالغ ن الواقعة يتعين لى ميم ال لية لل لية ت ليف ل نة للتحقيق من ثالثة أ ضعا معن
هيئة التمريس ي ون أحمهم مقرر الل نة.
مادة ( ) 55
يععتم إ ععالم ال الع بععالتحقيق قبع مو ععمه بيععوم امع

لععى األق ع

وال يحسع اليععوم الععرا تععم ي ع

اإل الم وي وك أن يتم التحقيق وراً و حاالب الضرورة واالستع ا .
مادة ( ) 56
بعم االنتها من التحقيق أو مم حضعور ال الع للتحقيعق بعالرغم معن إ المع بع يقعمم الم لعف
بالتحقيق تقريره إلى ال هة التو لفت .
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مادة ( ) 57
ور االنتها من التحقيق يتم تش يـــ م لس للتـــأمي بقـعـرار معن ميعم ال ليعة لل ليــعـة ويت عون
مععن ضععوين مععن أ ضععا هيئععة التععمريس مععن روا الخبععرة والمرايععة وبحضععور منععمو
الراب ة ال البية ويعتم إ عالم معن تمعب إحالتع
المثو أمام ورلف خال ممة ال تق
بينها و و حا

ععن

لعى الم لعس المعر ور بالمو عم العرا ينبةعو يع

ن ثالثة أيام وال يحتس اليعوم العرا تعم يع اإل عالم معن

عمم الحضعور يصعمر الم لعس قعراره غيابيعا ً ,وال ي عوك لمعن اشعترف عو ل نعة

التحقيق أن ي ون ضواً بم لس التأمي .
مادة ( ) 58
يصــمر م لس التأمي

قرارات بعم سماع أقوا ال ال

وي عوك للم لعس استم ــعـا الشهــعـوم

ما ي وك ل استم ا من قام بالتحقيق.
مادة ( ) 59
يتم اإل عالن عن مو عم التحقيعق أو التأميع بلوحعة اإل النعاب عو ال ليعة ويععم رلعف قرينعة لعى
العلم ب .
مادة ( ) 61
يصععمر م لععس التأميع قراراتع بأغلبيععة أصععواب األ ضععا

وال تعععم نا ععرة إال بعععم ا تمامهععا مععن

ميعم ال ليعة ,أمععا القعراراب الصععامرة عن الم لععس بالفصع

عال تعععم نا عرة إال بعععم ا تمامهعا مععن

رئععيس ال امعععة وتبلععت ا ععة ال امعععاب والمعاهععم العليععا ععو ليبيععا بععالقرار للحيلولععة مون تس ع ي
ال ال المفصو

و أا منها.
مادة ( ) 61

يعلن قرار م لس التأمي بلوحة اإل الناب و ال ليــــة وتسلم نسخــة منــــــعـ وتعومع نسعخة
ثانية بالملف الشخصو لل ال .
مادة ( ) 62
تنقضععو الععم وى التأميبيععة بو ععاة ال الع أو انسحععـاب مععن ال ليــــــععـة وال يععؤثر انقضععا الععم وى
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التـــأميبية أو الح م يها لى الم اوى ال نائية أو الممنية الناشئة ن الواقعة.
مادة ( ) 63
تععععم قعععراراب الم لعععس التأميبيعععة التعععو تصعععمر بقــعععـا ً ألح ـــعععـام هعععره الالئحـــعععـة نهائيــعععـة بععععم
ا تمامهــا وال ي وك ال عن يها إال بال رق القضائية المقررة بمو

التشريعاب النا رة.

مادة ( ) 64
ي بعععق قعععرار وكارة التربيعععة والتعلعععيم ( الل نعععة الشععععبية العامعععة رقعععم ( ) 286لسعععنة  1374و.ر
الموا ععق (() 2116سععابقا ً) بشععأن الئحععة المراسععة واالمتحانععاب والتأمي ع بال امعععاب ومؤسسععاب
التعليم العالو ما لم يرم و شأن نص و هره الالئحة.
المقررات العامة (متطلبات الجامعة) التي يدرسها جميع طلبة الكلية
ب

المقـــــــــــرر

رمك المقرر

مم الوحماب

مم السا اب

1

لةة ربية I

م ج111

1

2

2

لةة ربية II

م ج112

1

2

3

لةة إن ليكية I

م ج113

1

2

4

لةة إن ليكية II

م ج114

1

2

5

مبامئ الحاسو والبرم ة

م ج111

2

2

6

أساسياب البحث العلمو

م ج112

1

2

7

الثقا ة اإلسالمية

م ج 111

1

1
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المت لبــــاب

م ج111

م ج113

مصفوفة المقررات التربوية والمهنية التي يدرسها جميع الطلبة بكلية التربية.
ب

رمك المقرر

مم الوحماب

مم السا اب

ب م111

2

2

2

لم النفس العام

ب م112

2

2

3

لم نفس النمو

ب م113

2

2

4

لم النفس التربوا

ب م114

2

2

5

أسس المناهج التربوية

ب م115

2

2

6

القياس والتقويم التربوا

ب م116

2

2

ب م117

2

2

ب م 115

ب م118

2

2

ب م  + 115ب م
117

ب م119

1

2

ب م 117

ب م111

4

4

ب م 119

1

7
8
9
11

المقـــــــــــرر
أصو التربية

رق تمريس امة
تقنياب تربوية
رائق تمريس خاصة
التربية العملية 1
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المت لبــــاب

ب م  + 111ب م
112
ب م  + 111ب م
112
ب م  + 115ب م
114

11

التربية العملية 2

ب م111

2

2

ب م 112

12

اإلمارة التعليمية

ب م112

1

2

ب م113

13

الصحة النفسية

14

اإلحصا الوصفو

15

مشروع التخرج

1

2

يعتبر من ضمن
وحماب التخصص
و قسم

المواد الدراسية الخاصة بكل قسم من أقسام الكلية
 -1قسم اللغة العربية
توزيع المقررات الدراسية بقسم اللغة العربية
السنة األولى
أوال  :الفصل الدراسي األول
 .1الصرف 1
 .2النحو 1
 .3األم ال اهلو
 .4أصو القرا ة وال تابة
 .5مراساب قرآنية 1
 .6اللةة االن ليكية
 .7ممخ إلى لوم البالغة
 .8أصو التربية

ثانيا :
.1
.2
.3
.4
.5

الفصل الدراسي الثاني
النحو 2
الصرف 2
الم تبة العربية
أم صمر اإلسالم
النقم القميم
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 .6العروض والقا ية 1
 .7مبامئ الحاسو
 .8لم النفس العام
السنة الثانية
أوال  :الفصل الدراسي األول
 .1الصرف 3
 .2النحو 3
 .3األم األموا
 .4العروض والقا ية 2
 .5لم المعانو
 .6مص لحاب ان ليكية
 .7لم نفس النمو
 .8رق التمريس العامة
ثانيا :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الفصل الدراسي الثاني
النحو 4
الصرف 4
لم األصواب
مراساب قرآنية 2
باسو 1
أم
لم النفس التربوا
اإلمارة التعليمية

السنة الثالثة
أوال  :الفصل الدراسي األول
 .1الصرف 5
 .2النحو 5
 .3األم العباسو 2
 .4الممارس النحوية
 .5لم البيان
 .6لم الماللة
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 .7أسس المناهج
 .8تقنياب تربوية

ثانيا :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

الفصل الدراسي الثاني
النحو 6
الصرف 6
األم الوسي
تحلي النص
األم األنملسو
أساسياب البحث العلمو
رق البحث الخاصة
الصحة النفسية

السنة الرابعة
أوال  :الفصل الدراسي األول
 .1الصرف 7
 .2النحو 7
 .3لم اللةة
 .4األم الليبو
 .5النقم األمبو الحميث
 .6المعا م
 .7لم البميخ
 .8اإلحصا
 .9ترة إ مام العملو

ثانيا :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الفصل الدراسي الثاني
النحو 8
الصرف 8
األم الحميث
األم المقارن
لم األسلو
التقويم والقياس

يعبة الدراسات اإلسالمية
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السنة األولى
أوال  :الفصل الدراسي األول
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

النحو 1
ق العباماب 1
القرآن ال ريم وأح ام 1
العقيمة
أصو القرا ة وال تابة
لوم الحميث 1
أصو التربية
اللةة االن ليكية

ثانيا  :الفصل الدراسي الثاني
 .1أصو الفق 2
 .2الصرف 1
 .3الحميث النبوا 1
 .4تاريخ التشريخ اإلسالمو
 .5تفسير القرآن ال ريم 1
 .6البالغة
 .7مبامئ الحاسو
 .8لم النفس العام

السنة الثانية
أوال  :الفصل الدراسي األول
 .1الصرف 2
 .2القرآن ال ريم وأح ام 1
 .3لوم الحميث 2
 .4ق العباماب 2
 .5أصو الفق 2
 .6مص لحاب ان ليكية
 .7لم نفس النمو
 .8رق التمريس العامة
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ثانيا :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الفصل الدراسي الثاني
النحو 2
تفسير القرآن ال ريم 2
الحميث النبوا 2
أح ام األسرة 1
األم
اإلمارة التعليمية
لم نفس التربوا

السنة الثالثة
أوال  :الفصل الدراسي األول
 .1أح ام األسرة 2
 .2النحو 3
 .3تفسير القرآن ال ريم 3
 .4الحميث النبوا 3
 .5ق العباماب 3
 .6تقنياب تربوية
 .7أسس المناهج التربوية
ثانيا :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الفصل الدراسي الثاني
أصو التفسير ومناهج المفسرين
لوم القرآن ال ريم
المعامالب المالية
ال ناياب
أساسياب البحث العلمو
رق البحث الخاصة
الصحة النفسية

السنة الرابعة
أوال  :الفصل الدراسي األول
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4 ق العباماب
4 النحو
السيرة النبوية
المواريث
اإلحصا
ترة إ مام العملو

.1
.2
.3
.4
.5
.6

 الفصل الدراسي الثاني: ثانيا
4  تفسير القرآن.1
 الفق المقارن.2
4  الحميث النبوا.3

. التقويم والقياس.4

2- English Department
FIRST SEMESTER
1.
2.
3.
4.
5.

Eng 102: English Grammar I-A
Eng 103: Reading Comprehension I-A
Eng 104: Listening and Speaking I-A
Eng 105: Writing I-A
Eng 106: Phonetics I-A

SECOND SEMESTER
1.
2.
3.
4.
5.

Eng 107: English Grammar I-B
Eng 108: Reading Comprehension I-B
Eng 109: Listening and Speaking I-B
Eng 110: Writing I-B
Eng 111: Phonetics I-B

THIRD SEMESTER
1.
2.
3.
4.

Eng 212: English Grammar II-A
Eng 213: Reading Comprehension II-A
Eng 214: Listening and Speaking II-A
Eng 215: Writing II-A
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5. Eng 216: Linguistics II-A

FOURTH SEMESTER
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eng 217: English Grammar II-B
Eng 218: Reading Comprehension II-B
Eng 219: Listening and Speaking II-B
Eng 220: Writing II-B
Eng 221: Linguistics II-B
Eng 222: Introduction to English Literature

FIFTH SEMESTER
1.
2.
3.
4.
5.
6.

English Grammar III-A
Eng 323:Linguistics: Morphology and Word Formation
Eng 324: Listening and Speaking III-A
Eng 325: Writing III-A
Eng 327: Novel and Short Story
Eng 328: Translation

SIXTH SEMESTER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

English Grammar III-B
Eng 330: Listening and Speaking III-B
Writing III-B
Eng 331: Methodology of Language Teaching
Eng 332: Drama
Eng 333: Research Methods
Elective Course: Survey to World Literature in English

SEVENTH SEMESTER
1.
2.
3.
4.
5.
6.

English Grammar IV-A
Eng 434: Teaching English Language Skills
Eng 435: Instructional Strategies (Practicum)
Eng 437: Language Testing
Eng 438: Reading "Poetry"
Eng 439: History and Varieties of English
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7. Writing IV-A

EIGHTH SEMESTER
English Grammar IV-B
Eng 442: Research Project
Eng 443: Vocabulary Development
Applied Linguistics
Elective Course: Teaching English to Young Learners
Writing IV-B
Teaching Practice

 -3قسم التربية الخاصة
توزيع حسب الفصول الدراسية
مواد الفصل الدراسي األول
 -1ممخ إلى التربية الخاصة.
 -2مبامئ الرياضياب.
 -3مبامئ العلوم ال بيعية.
 -4لةة ربية .1
 -5لةة إن ليكية.
 -6أصو التربية
مواد الفصل الدراسي الثاني
 -1التربية الصحية والممرسية.
 -2إ اقة سمعية.
 -3إ اقة رهنية.
 -4مبامئ الحاسو والبرم ة.
 -5لم النفس العام.
 - 6الثقا ة اإلسالمية.
مواد الفصل الدراسي الثالث
 -1لم نفس ا تما و.
 -2إ اقة بصرية
 -3إ اقة حر ية -سمية
 -4لم النفس الفسيولو و
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 -5لم نفس النمو.
 -6رق التمريس العامة
 -7لةة إن ليكية ( 2مص لحاب)
مواد الفصل الدراسي الرابع
 .1مبامئ لةة اإلشارة
 .2اض راباب الن ق وال الم
 .3اض راباب السلوف
 .4إرشام نفسو لروى االحتيا اب الخاصة
 .5لم النفس التربوا
 .6اإلمارة التعليمية
 .7اللةة العربية 2
مواد الفصل الدراسي الخامس
 .1نظرياب الشخصية
 .2صعوباب التعلم
 .3مهاراب التواص للفئاب الخاصة
 .4االختباراب النفسية
 .5تقنياب تربوية
 .6أسس مناهج تربوية
مواد الفصل الدراسي السادس
 .1لم النفس اإل ليني و
 .2تصميم برامج خاصة
 .3القياس والتشخيص
 .4اض راباب التوحم
 .5الصحة النفسية
 .6أساسياب البحث العلمو
مواد الفصل الدراسي السابع
 .1قا ة البحث
 .2رق التمريس لروى االحتيا اب الخاصة
 .3الفروق الفرمية
 .4اإلحصا 1
 .5التربية الرياضية التأهيلية
 .6التربية العملية 1
مواد الفصل الدراسي الثامن
 .1ر اية الموهوبين
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.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

العالج النفسو
التقويم والقياس
اإلحصا 2
ت بيقاب لةة اإلشارة
التربية العملية 2
تعليم الم فو ين ( براي )
بحث التخرج .

 -4قسم رياض األطفال
مواد السنة الدراسية األولى
الفصل الدراسي األول
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الممخ إلى رياض األ فا .
صحة ال ف .
مبامئ الرياضياب.
اللةة العربية (.)1
اللةة االن ليكية (.)1
أصو التربية.

الفصل الدراسي الثاني
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تغذية الطفل.
التربية المينية واال تما ية.
التربية الموسيقية واألناشيم.
ممخ إلى الثقا ة اإلسالمية.
مبامئ الحاسو .
لم النفس العام.

مواد السنة الدراسية الثانية – الفصل الدراسي الثالث
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

رسوم األ فا ومراح نموها.
لم النفس اال تما و.
ر اية ال فولة.
تنمية المفاهيم والمهاراب اللةوية.
رق التمريس العامة.
لم نفس النمو.
مص لحاب اللةة االن ليكية.
التربية البيئية لأل فا .

موام السنة المراسية الثانية – الفص المراسو الرابخ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

التنشئة اال تما ية.
أسس ومهاراب االتصا .
تشريعاب ومؤسساب ال فولة.
تنمية المفاهيم والمهاراب العلمية.
لم النفس التربوا.
إمارة تعليمية.
اللةة العربية (.)2

موام السنة المراسية الثالثة – الفص المراسو الخامس
 .1مناهج رياض األ فا .
 .2مش الب ال فولة المب رة.
 .3لم نفس ال فولة.
 .4ثقا ة ال ف .
 .5االختباراب النفسية لل ف .
 .6تقنياب تربوية.
 .7أسس المناهج التربوية.

مواد السنة الدراسية الثالثة – الفصل الدراسي السادس
 .1أم ال ف وإبما ات .
 .2التربية الحر ية لل ف .
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.3
.4
.5
.6
.7

لم نفس اللع .
لم نفس ال ف غير العاما.
رق التمريس لرياض األ فا .
الصحة النفسية.
أساسياب البحث العلمو.

مواد السنة الدراسية الرابعة – الفصل الدراسي السابع
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

الصحة النفسية لل ف .
صعوباب التعلم.
قا ة بحث.
المهاراب اليموية والفنية.
اإلحصا الوصفو.
القياس والتقويم التربوا.
التربية الحر ية (.)2
التربية العملية (.)1

مواد السنة الدراسية الرابعة – الفصل الدراسي الثامن
.1
.2
.3
.4
.5
.6

مسرح ال ف .
إمارة رياض األ فا .
إرشام ال ف وتو يه .
التربية الحر ية (.)2
مشروع التخرج.
التربية العملية (.)2

 -5قسم األحياء
المقررات الدراسية بقسم األحياء
الفصل الدراسي األول-:
 .1نباب ام 1
 .2حيوان ام 1
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.3
.4
.5
.6

يميا امة1
اللةة العربية 1
اللةة االن ليكية
أصو التربية

الفصل الدراسي الثاني -:
 .1نباب ام 2
 .2حيوان ام 2
 .3يميا امة 2
 .4مبامئ الحاسو
 .5لم النفس العام
 .6الثقا ة اإلسالمية
الفصل الدراسي الثالث -
 .1اإلحيا المقيقة
 .2لم الال قارياب
 .3يميا ضوية 1
 .4لم الخلية
 .5لم نفس النمو
 .6رق التمريس العامة
 .7اللةة االن ليكية  ( 2مص لحاب)
الفصل الدراسي الرابع -:
 .1لم األنس ةواأل نة
 .2الش الظاهرا وتشريح النباب
 .3يميا ضوية 2
 .4لم البيئة العامة
 .5لم النفس التربوا
 .6اإلمارة التعليمية
 .7اللةة العربية 2
الفصل الدراسي الخامس -:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الب تريا والفيروساب
لم الحشراب
سيولو و النباب
لم الوراثة
تقنياب تربوية
أسس المناهج التربوية
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الفصل الدراسي السادس -:
لم الفقارياب
لم ال فيلياب
لم تصنيف النباب
يميا حيوية
الصحة النفسية
أساسياب البحث العلمو
رق التمريس الخاصة

الفصل الدراسي السابع -:
 .1لم الف رياب
 .2لم وظائف أ ضا الحيوان
 .3إحصا وصفو
 .4الصحة النفسية
 .5التربية العملية (1ترة إ مام )
الفصل الدراسي الثامن -:
 .1لم ال حال واالرشو نياب
 .2لم ال يولو يا واالحا ير
 .3القياس والتقويم
 .4التربية العملية
 .5بحث التخرج

 -6قسم الحاسوب
مصفوفة مقررات قسم الحاسوب التخصصية
أوالأل  :المواد العلمية المساعدة (18وحدة معتمدة)
ر .م
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اسم المقرر
رقم المقرر
ر .ض 111رياضة I
ر.ض  111رياضة II
ر .ض 211إحصاء واحتماالت
ر.ض 213جبر خطي
ر.ض 411تحليل عدد
ر.ض 312بحوث عمليات
مجموع الوحدات

الوحدات
3
3
3
3
3
3
18

المواد التخصصية ( 66وحدة معتمدة)
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متطلبات المقرر
ر.ض 111
ر.ض 111
ر.ض 213

مالحظات

ر .م

رقم المقرر

اسم المقرر

الوحدات

متطلبات المقرر

م.ح 111
م.ح 111
م.ح 112
م.ح113
م.ح114
م.ح 211
م.ح211
م.ح 212
م.ح 214
م.ح 215
م.ح 216
م.ح311
م.ح 311
م.ح 312
م.ح 313
م.ح 314
م.ح 315
م.ح 411
م.ح 412
م.ح 414
م.ح 416
م.ح 419
م ح 411
م ح 411

أساسيات حاسوب
تطبيقات حاسوب
برمجة  Iبلغة c++
برمجة  IIبلغة c++
تراكيب منفصلة
تصميم منطقي I
تصميم منطقي II
البرمجة الموجهة نحو الهدف
هياكل البيانات والخوارزميات I
هياكل البيانات والخوارزميات II
الرسم بالحاسوب
قواعد البيانات I
قواعد البيانات II
تحليل وتصميم نظم
هندسة برمجيات
فيجول بيسك
فيجول بيسك نت
ذكاء اصطناعي
مقارنة لغات
يبكات حاسوب
نظم تيغيل
قاعة بحث
الرسم بالحاسوب  -متقدم
البرمجة بلغة التجميع
مجموع الوحدات

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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م.ح 112
م.ح 111
م.ح 211
م.ح 113
م.ح103
م.ح 214
م.ح 113
م.ح311
م.ح 113
م.ح113
م.ح314
م.ح113
م.ح 113
م.ح211
م.ح 113
م.ح -312م.ح314
م ح 216
م ح 211

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.21
.21
.22
.23
.24

مالحظا
ت

 -7قسم الرياضيات
 -1المقرراب المراسية
المقرراب المراسية األساسية لقسم الرياضياب ((م موع الوحماب  114وحمة))
رمز المقرر

رمز المقرر
بالعربي

اسم المقرر

عدد
الوحدات

المقررات المطلوب
اجتيازها

المقررات المطلوب
اجتيازها بالعربي

MM101
MM102

رض 101
رض 102

مقدمة في الحسبان
هندسة تحليلية مستوية

3
3

-

-
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MM103
MM104
MM105
MM106

رض
رض
رض
رض

MM201

رض 201

إستاتيكا

MM202

رض 202

جبر خطي II

3

MM203
MM204
MM205
MM206

رض 203
رض 204
رض 205
رض 206

حسبان ومبادئ تحليل II
رياضة مدرسية I
معادالت تفاضلية عادية I
ديناميكا

3
2
3
3

 MM207رض 207

تحليل حقيقي I

3

 MM208رض 208
 MM209رض 209
 MM301رض 301

رياضة مدرسية II
تاريي الرياضيات
تحليل مركب I

2
2
3

 MM302رض 302

جبر مجرد I

3

 MM303رض 303

تحليل حقيقي II
معادالت تفاضلية عادية
II

3
3

 MM305رض 305

تحليل متجهي

3

 MM306رض 306

جبر مجرد II

3

 MM307رض 307
 MM401رض 401

تحليل مركب II
تبولوجيا

3
3

 MM402رض 402

معادالت تفاضلية جزئية

3

معادالت تكاملية
طرت رياضية
ميروع تخرج
مبادئ إحصاء
مبادئ احتماالت
إحصاء رياضي
تحليل عدد

3
3
2
3
3
3
3

103
104
105
106

 MM304رض 304

MM403
MM404
MM405
ST101
ST102
ST301
MM400

رض 403
رض 404
رض 405
اح 101
اح 102
اح 301
رض 400

جبر خطي I
حسبان ومبادئ تحليل I
هندسة تحليلية فضائية
أسس رياضيات

3
3
3
3
3
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MM101
MM102
MM105MM104
MM106MM103
MM104
MM203
MM201
MM106MM203
MM204
MM203
MM106MM103
MM207
MM103MM205
MM203MM105
MM202MM302
MM301
MM303
MM305MM304
MM402
MM402
ST101
ST102
MM205

رض 101
رض 102
رض  -104رض
105
رض  -103رض
106
رض 104
رض 203
رض 201
رض  -203رض
106
رض 204
رض 203
رض  -103رض
106
رض 207
رض  -205رض
103
رض  -105رض
203
رض  -302رض
202
رض 301
رض 303
رض  -304رض
305
رض 402
رض 402
اح 101
اح 102
رض 205

 -8قسم علوم التربية النوعية
السنة األولى:
الفصل الدراسي األول
 .1المدخل إلي التربية الفنية
 .2الفن في الحضارات القديمة
 .3الرسم ()1
 .4التصوير المائي ()1
 .5التيريح الفني
 .6اللغة العربية ()1
 .7اللغة اإلنجليزية ()1
 .8أصول التربية

الفصل الدراسي الثاني
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8

أسس التصميم
المنظور
الرسم ()2
التصوير المائي ()2
األيغال البيئية واليعبية
مدخل إلي الثقافة اإلسالمية
مبادئ الحاسوب
علم النفس العام

السنة الثانية
الفصل الدراسي الثالث
 .1فنون األطفال
 .2الفن في العصور الوسطى
 .3الرسم ()3
 .4التصوير الزيتي ()1
 .5التيكيل المجسم 1
 .6طرت التدريس العامة
 .7علم نفس النمو
 .8مصطلحات اللغة االنجليزية
الفصل الدراسي الرابع
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8

التصميم الزخرفي
الخط العربي
الرسم ()4
التصوير الزيتي ()2
التيكيل المجسم 2
علم النفس التربو
إدارة تعليمية
اللغة العربية ()2

السنة الثالثة
الفصل الدراسي الخامس
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8

مناهج التربية الفنية
الفن اإلسالمي
الرسم ()5
أيغال معادن ()1
تصميم وتنفيذ الوسائل التعليمية
القياس والتقويم التربو
أسس المناهج التربوية
علم النفس التربو

الفصل الدراسي السادس
.1
.2
.3
.4
.5
.6

طرت تدريس التربية الفنية
أيغال الخيب
النسيج
أيغال معادن ()2
معارض ومتاحف
أساسيات البحث العلمي
7الصحة النفسية

الفصل الدراسي السابع
 .1التذوت الفني والجمالي
 .2الفن العصر الحديث
 .3تصوير جدار
 .4خزف ()1
 .5الطباعة ()1
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 .6اإلحصاء ()1
 .7تقنيات تربوية
 .8التربية العملية ()1

الفصل الدراسي الثامن
 .1سيكولوجية اإلبداع في التربية الفنية
 .2خزف ()2
 .3الطباعة ()2
 .4ميروع التخرج (تصميم وتنفيذ عمل فني)
 .5اإلحصاء ()2
 .6التربية العملية ()2

 .7التربية المقارنة
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