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 املقررات الذراسية
Department Principal Courses 

 :املواد اإللزامية التخصصية :  أوًال 
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Course Name 
 

 General Psychology-  2 2علم الىفض العام ن .ث.د 101 1

 Principles of Administration-  2 2مبادئ إلادارة  ن.ث.د 104 2

  Pedagogy Basics-  2 2أصىل التربيت  ن.ث.د 105 3

 Educational Psychology 101 2 2علم الىفض التربىي  ن.ث.د 201 4

 Social Psychology 101 2 2علم الىفض الاحتماعي  ن.ث.د 202 5

 Child Psychology 101 2 2علم هفض الطفىلت  ن.ث.د 203 6

 Training and Preparation 104 2 2إلاعذاد و التذريب  ن.ث.د 209 7

 History of Education 105 2 2جاريخ التربيت  ن.ث.د 210 8

   Comparative Education 105 2 2جزبيت ملارهت  ن.ث.د 211 9

 Curricula Foundations 105 2 2أشض املىاهج  ن.ث.د 212 10

 Psychology of Adolescenc 203 2 2علم هفض املزاهلت  ن.ث.د 301 11

 Evaluation of Measurement 106+101 3 2التلىيم و اللياس  ن.ث.د 303 12

 Human Relations 104+101 2 2عالكاث إوصاهيت  ن.ث.د 304 13

 Educational Sociology 108+105 3 2علم الاحتماع التربىي  ن.ث.د 305 14

 Strategies of Education 212 2 2اشتراججياث التعليم  ن.ث.د 307 15

 Mental Health 301 2 2الصحت الىفصيت  ن.ث.د 401 16

 Theories of Personalities 203+202 3 2هظزياث الشخصيت  ن.ث.د 402 17

 Psychology of Groups Especial 203+202 3 2شيكىلىحيت الفئاث الخاصت  ن.ث.د 403 18

 Behavioral Problems of Children 203+202 2 2املشكالث الصلىكيت لألطفال  ن.ث.د 404 19

 Intelligence and Individual Differences 303 2 2الذكاء و الفزوق الفزديت  ن.ث.د 405 20

 Learning Difficulties 203+202 3 2صعىباث التعلم  ن.ث.د 406 21

 Educational Planning 208+104 2 2جخطيط جزبىي  ن.ث.د 407 22

 Educational Supervision 212+104 2 2إشزاف جزبىي  ن.ث.د 408 23

 Psychological Tests 303+203 3 2اختباراث هفصيت  ن.ث.د 501 24

 Psychology of Ageing 301+202 3 2علم هفض الشيخىخت  ن.ث.د 502 25

  Guidance and Counseling 402+106 3 2التىحيه و إلارشاد الىفس ي  ن.ث.د 601 26

 Education Technology 307 3 2جكىىلىحيا التعليم  ن.ث.د 410 27

 School Management 408+407 3 2إدارة مذرشيت  ن.ث.د 801 28

 Field Exercises 601+209 3 4جذريباث ميذاهيت  ن.ث.د 802 29

+407+207 2 2مشزوع جخزج  ن.ث.د 803 30

408+501 

Graduation Project 
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 :املواد اإللزامية غري التخصصية : ثانيا
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Course Name 

 

 Physiology--  2 2علم وظائف ألاعضاء  ن.ث.د 102 1

 0020fcv--  2 2أشاشياث البحث العلمي  ن.ث.د 103 2

 Descriptive Statistics--  2 2إلاحصاء الىصفي  ن.ث.د 106 3

 English Terminologies 61 2 2 (أ)مصطلحاث إهجليزيت  ن.ث.د 308 4

 The Basics of Sociology--  2 2مبادئ علم الاحتماع ن .ث.د 107 5

 Scientific Research Methods 103 2 2طزق البحث العلمي  ن.ث.د 207 6

 Educational Statistics 106 2 2إلاحصاء التربىي  ن.ث.د 208 7

.  أحذات دراسية 8 خيتار منها الطالب ما و يزيذ على :املواد اوختيارية : ثالثا
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Course Name 

 

  104 2 2علم الىفض إلاداري  ن.ث.د 204 1

 IndustrialPsychology 104 2 2علم الىفض الصىاعي  ن.ث.د 205 2

 Environmental Psychology 101 2 2علم الىفض البيئي  ن.ث.د 206 3

 Criminal Psychology 202 2 2علم الىفض الجىائي  ن.ث.د 302 4

 Educational Theories 211 2 2هظزياث جزبىيت  ن.ث.د 306 5

 Education In Libya 211+210 3 2التعليم في ليبيا  ن.ث.د 409 6

 Time Management 407 3 2إدارة الىكت  ن.ث.د 503 7

 Administration Technology 407 3 2جكىىلىحيا إلادارة  ن.ث.د 504 8

 Education Economies 407 3 2اكتصادياث التعليم  ن.ث.د 505 9

 Syllabus Design 410 3 2جخطيط مىاهج  ن.ث.د 506 10

 Experimental Psychology 501 3 2علم الىفض التجزيبي  ن.ث.د 602 11

 Cognitive Psychology 405+301 3 2علم الىفض املعزفي  ن.ث.د 701 12

 Resource Planning 505 3 2جخطيط مىارد  ن.ث.د 702 13

 Administration and Education 408+407 3 2إدارة و شياشاث التعليم  ن.ث.د 804 14

Policies 

 Vocational Guidance 601+301 3 2جىحيه منهي  ن.ث.د 805 15

 Quality Management 408+407+209 3 2إدارة الجىدة  ن.ث.د 806 16
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 توصيف  مقررات قسم الرتبية أعلم النفس 
 

يهدف هرا اإلالسز ئلى جصوٍد الؼالب باإلافاهُم العامت لعلم الىفع إلعداده ى علن النفش العبم.ث.د (101)

 لدزاطت مىطىعاث علم الىفع اإلاذخلفت ، هما تهدف اإلاادة ئلى زبؽ علم الىفع بخجازب الحُاة الُىمُت ، 
ً
مظخلبال

حُث جفُد دزاطخه في فهم الظلىن وما وزاءه مً عملُاث عللُت  دوافعه  ودًىامُاجه وآزازه، دزاطت عملُت ًمىً 

. على أطاطها الخيبإ بأهماغ الظلىن اإلاذخلفت وطبؼها وجىحيهها والخحىم بها 

يهدف هرا اإلالسز ئلى مظاعدة الؼالب على اهدظاب معلىماث وحلائم ى علن وظبئف األعضبء .ث.د (102)

ت ، وجصوٍدهم باإلاعسفت التي حظاعدهم في اإلاحافظت على صحتهم  عملُت حظاعدهم على فهم الظىاهس الؼبُعُت الحٍُى

 .والخعسف على ألامساض ومظبباتها وػسق عالحها

يهدف هرا اإلالسز ئلى جمىحن الؼالب مً اهدظاب معلىماث ومهازاث :ى أصبصيبث البحث العلوي .ث.د (103)

البحث العلمي اإلاىحه واإلاىظم للحصٌى على بُاهاث ًمىً جىظُفها في حل اإلاشىالث اإلاذخلفت التي جىاحههم في 

س حُاتهم اإلاظخلبلُت   .حُاتهم العملُت وجفُدهم في جحظحن وجؼٍى

يهدف هرا اإلالسز ئلى حعٍسف الدازض بمفهىم ؤلادازة وملخظاها العام في الفىس ى هببدئ اإلدارة .ث.د (104)

ت  ت والظلؼت  (الخعلُمُت واإلادزطُت)ؤلاوظاوي هما جدىاٌو مفهىم ؤلادازة التربٍى ، وتهخم اإلاادة هرلً باللُادة التربٍى

ت   .والعالكاث ؤلاوظاهُت في ؤلادازة ،باإلطافت ئلى الؼاكت ؤلاهخاحُت في العمل التربىي ، وملىماث ؤلادازة التربٍى

 

ذُت والفلظفُت والاحخماعُت والثلافُت ى أصىل الخزبيت.ث.د (105) تهدف اإلاادة ئلى الخعسف على ألاطع الخاٍز

اث التي جىحه العمل التربىي الخؼبُلي  .والىفظُت للتربُت لتزوٍد الؼالب بمجمىعت مً الحلائم واللىاهحن والىظٍس

يهدف اإلالسز ئلى حعٍسف الؼالب باإلحصاء، وأهمُتها وعالكتها بالعلىم ألادسي ى اإلحصبء الىصفي .ث.د (106)

 مً 
ً
 ووصفه زكمُا

ً
اتها اإلاذخلفت ،والخىشَع الاحخمالي وجمثُل الخىشَع بُاهُا ومجاالث الحُاة اإلاخعددة اإلاخغحراث ومظخٍى

ت وزجب، وحظاب معامل الازجباغ  ل البُاهاث ئلى عالماث معُاٍز ت والدشدذ ، وجحٍى  .دالٌ ئحصاءاث الجزعت اإلاسهٍص

ًدىاٌو هرا اإلالسز دزاطت عالكت ؤلاوظان باألفساد الرًً ٌعِشىن معه في ى هببدئ علن االجخوبع .ث.د (107)

دىاٌو العالكت بحن الظلىن الاحخماعي والعمل وعالكت بىاء . اإلاجخمع وعالكت هرا اإلاجخمع باإلاجخمعاث ألادسي  ٍو

الشخصُت بالعمل وأطالُب حعدًل الظلىن في البِئت ،وعالكت العامل أو اإلاىظف باإلاإطظت التي ٌعمل بها،واللُم 

 .الاحخماعُت والاججاهاث الظلىهُت التي جحىم هره العالكت 

يهدف هرا اإلالسز ئلى الخعٍسف بعلم الىفع وعالكخه بالتربُت ومعسفت ملىماث ى علن النفش الخزبىي. ث.د (201)

ألاهداف الخعلُمُت ، ومجاالث الدزاطت في علم الىفع التربىي التي حشخمل على دوزة الىمى والخىظُم الاهفعالي 

م والخىافم الىفس ي  اجه وهرلً الشخصُت واللُاض والخلٍى والعللي ، ئطافت ئلى طُيىلىحُت الخعلُم وهظٍس

 .والاحخماعي والتربىي 

تهدف هره اإلاادة ئلى فهم الظلىن الاحخماعي لألفساد والجماعاث واطخجاباث نعلن النفش االجخوبعي .ث.د (202)

 بىاء مجخمع أفظل كائم 
ً
إلاثحراث احخماعُت ، وهى يهخم بدزاطت الخفاعل الاحخماعي وهخائج هرا الخفاعل ، وهدفه أًظا

 .على فهم طلىن الفسد والجماعت 

يهدف هرا اإلالسز ئلى دزاطت مساحل همى الؼفل مىر بدء فترة الحمل حتى نهاًت ى علن نفش الطفىلت .ث.د(203)

مسحلت الؼفىلت اإلاخأدسة وئللاء الظىء على الخصائص الظلىهُت ليل مسحلت مً مساحل الىمى مع دزاطت مظاهس 

 .الىمى الجظمي ، الىمى العللي ، الىمى الاهفعالي ، الىمى الاحخماعي : الىمى اإلاذخلفت 

 

يهدف هرا اإلالسز ئلى جؼبُم اإلابادئ واإلاعؼُاث الىفظُت في مجاٌ ؤلادازة مً ى علن النفش اإلداري. ث.د (204)
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 .دالٌ دزاطت الدافعُت ،السطا، اللُادة ، ظسوف العمل ، الظالمت في العمل

يهدف هرا اإلالسز ئلى جؼبُم مىاهج بحث علم الىفع وهخائجه في اإلاشىالث ى علن النفش الصنبعي .ث.د (205)

بهم وػسق العمل وظسوفه   .التي جيشأ في اإلاجاٌ الصىاعي بما فيها ادخُاز العمالتوجدٍز

باإلافاهُم ألاطاطُت، وئهظابه اإلاهازاث )يهدف اإلالسز ئلى حعٍسف  الؼالب ى علن النفش البيئي . ث. د (206)

التربُت البُئُت ،اإلادهُت ،اإلاهىُت ،الظياهُت ،التروٍحُت ،وشٍادة كدزة : في علم الىفع البُئي وأهم مجاالجه (العامت

الؼالب على الخعامل مع اللظاًا واإلاشىالث اإلاخعللت بالبِئت بشيل داص وحظلُؽ الظىء على مشىالث البِئت 

اإلاعاصسة التي أصبحذ مداز اهخمام اإلاجخمع الدولي ومفهىم الخىاشن والخدهىز البُئي، وأهمُت جىمُت الىعي البُئي 

 . والتربُت البُئُت

تهدف هره اإلاادة ئلى جصوٍد الؼالب باألطالُب وألادواث اإلاظخذدمت في ئحساء ى طزق البحث العلوي .ث.د (207)

 .البحىر العلمُت ،وأهىاع البحىر العلمُت وهُفُت ادخُاز اإلاىاهج اإلاىاطبت للمشىالث اإلاذخلفت

 ى اإلحصبء الخزبىي .ث. د (208)

الظىاهس اإلابادئ والؼسق اإلاذخلفت للخحلُل الىمي وهُفُت اطخذدامها لدزاطت يهدف اإلالسز ئلى حعٍسف الؼالب ب

ت، و م اطخذدام وهُفُت حمع البُاهاث وئعدادها للخحلُاللىمي، الىفظُت والتربٍى مىاكشت الىصف الىمي عً ػٍس

ت وملاًِع الدشدذ واججاه وشيل جسهص بُاهاث  ت ملاًِع الجزعت اإلاسهٍص هما ًدىاٌو اإلالسز . الظىاهس الىفظُت والتربٍى

تدزاطت الاحخماالث وجؼبُلاتها  ادخباز الفسوض و ، ويهخم بدزاطت العُىاث وهُفُت جحلُلها، الىفظُت والتربٍى

ت وجحلُل الخباًً، مع دزاطت الازجباغ والاهحداز" واي"ادخباز مسبع وؤلاحصائُت،  .  للظىاهس الىفظُت والتربٍى

 ى اإلعذاد والخذريب .ث.د (209)

ب  يهدف هرا اإلالسز ئلى حعٍسف الؼالب بمعلىماث ومفاهُم ومهازاث وهماذج جخعلم باالججاهاث الحدًثت في الخدٍز

مها بُت وجىفُرها وجلٍى بُت وجذؼُؽ وجصمُم البرامج الخدٍز  .واإلاسجبؼت بخحدًد الاحخُاحاث الخدٍز

 :ى حبريخ الخزبيت .ث. د (210)

ت  ذُت للفىس التربىي همددل ليل مً أزاد أن ًفهم الاججاهاث التربٍى يهدف هرا اإلالسز ئلى معسفت الجروز الخاٍز

ت الحدًثت واإلاعاصسة  .والىظم التربٍى

يهدف هرا اإلالسز ئلى حعٍسف الؼالب بىظم الخعلُم في دٌو العالم اإلاذخلفت واللىي ى حزبيت هقبرنت.ث.د (211)

م دزاطت عُىت مً هظم الخعلُم في البلدان اإلاخلدمت والىامُت وملازهتها بىظام الخعلُم  والعىامل اإلاإزسة فيها عً ػٍس

في بالدها لخبصحر الؼالب بجىاهب الدشابه والادخالف بُنهما ، وذلً مً أحل الخىصل ئلى فهم معلٌى للمشىالث 

سه بما ًخالءم مع الظسوف اإلاحلُت  ت والخعلُمُت التي ٌعاوي منها هظامىا الخعلُمي ، ومحاولت حعدًله وجؼٍى التربٍى

 .وؤلاكلُمُت والعاإلاُت في شمً العىإلات

اهدظاب .معسفت جؼىز الفىس التربىي : ٌظعى هرا اإلالسز ئلى جحلُم ألاهداف الخالُت ى أصش الونبهج.ث.د (212)

 .ؤلاإلاام باإلافهىم الخللُدي واإلاعنى الحدًث للمىاهج الخعلُمُت.أهم اإلافاهُم اإلاخعللت بالتربُت والخعلُم والخعلم

 .معسفت أهىاع اإلاىاهج الخعلُمُت وجىظُماتها.الىكىف على ألاطع العامت للمىاهج الخعلُمُتو

يهدف هرا اإلالسز ئلى دزاطت مسحلت اإلاساهلت ومسحلت السشد وئللاء الظىء ى علن نفش الوزاهقت .ث.د (301 )

الىمى الجظمي ،الىمى :على الخصائص الظُيىلىحُت ليل مسحلت مً هره اإلاساحل مع دزاطت إلاظاهس الىمى اإلاذخلفت

 .ودزاطت الخغحراث مً مسحلت الؼفىلت للمساهلت . العللي ،الىمى الاهفعالي ،الىمى الاحخماعي 

يهدف هرا اإلالسز ئلى حعٍسف الدازض بخؼبُلاث علم الىفع في اإلاجاٌ الجىائي ى علن النفش الجنبئي .ث.د (302)

 .، وجؼىزه والظلىن ؤلاحسامي ، واإلاظإولُت الجىائُت لروي الاطؼساباث الىفظُت والعللُت

 ى الخقىين والقيبس .ث. د (303)
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م التربىي وأهداف ول منهما ،والفسق بحن  يهدف هرا اإلالسز ئلى حعٍسف الؼالب باإلابادئ ألاطاطُت في اللُاض والخلٍى

ت لهرا  م ،ومبادئ في ؤلاحصاء وهبرة عً العملُاث العللُت وهُفُت كُاطها ، والخؼبُلاث التربٍى اللُاض وبحن الخلٍى

 .الفسع في عملُت الخعلم والخعلُم 

ت والعملُت لخؼبُم مبادئ ى عالقبث إنضبنيت .ث.د (304) يهدف هرا اإلالسز ئلى جصوٍد الؼالب بالجىاهب الىظٍس

 .الظلىن ؤلاوظاوي التي اهدشفتها فسوع علم الىفع اإلاذخلفت في ئػاز حماعت العمل

ت مً وحهت الىظس ى علن  االجخوبع الخزبىي .ث.د (305)  يهدف هرا اإلالسز ئلى جفظحر  العملُت التربٍى

الاحخماعُت وبُان طسوزة التربُت وأهمُتها ليل مً الفسد واإلاجخمع على الظىاء، وذلً مً دالٌ دزاطت ؤلاوظان 

اإلافسد عىدما ًددل مع ئوظان آدس في عالكاث وحعامالث ئوظاهُت وجفاعل مع ألاهظمت التي ًلسها اإلاجخمع ، مع  

الترهحز على دزاطت العالكت بحن الىظام التربىي وبحن اإلاجخمع وافت ،ومساحل الظلم الخعلُمي ، مع جىطُح ػبُعت 

ت  .وأهمُت ألادواز التي جلىم بها مذخلف مإطظاث الخيشئت الاحخماعُت في العملُت التربٍى

ت العمل التربىي في ى نظزيبث حزبىيت .ث.د (306) ت وزٍؤ يهدف هرا اإلالسز ئلى حعمُم فهم العملُت التربٍى

ً جصىز لتربُت طلُمت لدي الؼالب في عالم جخجاذبه الصساعاث وجدظازع فُه  عمىمُخه وجيامله ألحل جيٍى

 إلحاػت 
ً
 وحدًثا

ً
اتها كدًما اإلاظخحدزاث بشيل ًىمي؛ وذلً مً دالٌ دزاطت اججاهاث التربُت وفلظفتها وهظٍس

ت وأبعادها وزطم   لفهم ػبُعت العملُت التربٍى
ً
اإلاعىُحن في مجاٌ التربُت بخغحراتها وجؼىزاتها عبر العصىز ، طعُا

طُاطاث الخعلُم بىعي وفهم عمُم ًإدي ئلى جحدًد ألاطع التي ًيبغي أن جلىم عليها التربُت الحدًثت في طىء 

 .اإلاظخحدزاث والاججاهاث اإلاعاصسة إلاىاهبت ججلُاث العىإلات ومىاحهت جحدًاتها

ة الخعسف على اإلافاهُم ألاطاطُت الطتراججُاث الخعلُميهدف هرا اإلالسز ئلىنبصخزاحجيبث الخعلين .ث.د(307)

ع الجُدو  .الخعسف على أهم اإلاعاًحر واإلابادئ ألاطاطُت لعملُت الخدَز

 .الخعسف على دصائص اإلاعلم الىاجح ، وأبعاد شخصِخه  

ع   .الخعسف على أهم الاججاهاث الحدًثت في أطالُب الخدَز

 .مساعاة اطتراجُجُاث الخذؼُؽ العلمي اإلاىطىعي للدزض

ظُت وجحدًد ألاهداف في طىء مبادئ الخذؼُؽ ت بالجىاهب العملُت في العملُت الخدَز  .زبؽ الجىاهب الىظٍس

ت ذاث ى هصطلحبث إنجليزيت .ث.د (308)  مً اإلاصؼلحاث ؤلاهجلحًز
ً
يهدف هرا اإلالسز ئلى حعلُم الؼالب عددا

ت والىفظُت  .الصلت بالعلىم التربٍى

 ى الصحت النفضيت .ث.د (401)

ًبحث هرا اإلالسز في حعٍسف مفهىم الصحت الىفظُت ومظاهسها والخىافم الىفس ي مً وحهت هظس اإلادازض الىفظُت 

ت والعىامل اإلاإزسة فيها دىاٌو . اإلاذخلفت ، هما ًبحث في الظلىن الظىي والظلىن الشاذ ومظاهس الشخصُت الظٍى ٍو

مفاهُم ؤلاحباغ والصساع الىفس ي والظغىغ الىفظُت ودوزها في ادخالٌ الصحت الىفظُت هما ٌعسض هماذج مً 

 .اإلاشىالث والاطؼساباث الىفظُت والعللُت

 ى نظزيبث الشخصيت.ث.د (402)

ت اإلاخىفسة في علم الشخصُت حتى ًخمىً مً أن ٌظخيبؽ  تهدف هره اإلاادة ئلى ئإلاام الؼالب بمذخلف الىظم الىظٍس

اث بصىزة هظامُت جمىىه مً   مً اللظاًا واإلاىطىعاث التي ًمىً على أطاطها اإلاىاشهت بحن هره الىظٍس
ً
لىفظه عددا

اث ألاطاطُت للشخصُت  .الحصٌى على ملدمت في الىظٍس

يهدف هرا اإلالسز ئلى حعٍسف الؼالب بأهىاع الاطؼساباث التي حشمل ى صيكىلىجيت الفئبث الخبصت .ث.د (403)

مصؼلح غحر العادًحن هما ًدىاٌو دصائص جلً الفئاث والىطائل والؼسق اإلاذخلفت لخلدًم الخدماث الىفظُت 

ت الخعلُمُت ليل فئت مً جلً الفئاث باإلطافت ئلى الخؼسق إلاظبباث ؤلاعاكت والاججاهاث الحدًثت ودصائصها  والتربٍى

 .في زعاًت الفئاث الخاصت

ًخظمً هرا اإلالسز الخعٍسف بماهُت طلىهُاث ألاػفاٌ وهُف ًخم ى الوشكالث الضلىكيت لألطفبل .ث.د(404)
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اهدظابها في ئػاز مً العىامل اإلاإزسة على الظلىن وما هي أهم اإلاشىالث الظلىهُت الشائعت لدي ألاػفاٌ وهُفُت 

 .الخعامل معها

هدف اإلالسز حعٍسف الؼالب بمعنى الرواء وػبُعخه وػسق البحث في ى الذكبء والفزوق الفزديت .ث.د (405)

اث الىصفُت، هما ًخظمً الخعسف على  اث العملُت والىظٍس اث اإلافظسة له وأهمها الىظٍس مجاٌ الرواء وهرلً الىظٍس

بعع الادخبازاث التي جلِظه هما ًدىاٌو هرا اإلالسز مفهىم الفسوق الفسدًت، وألاطباب ذاث العالكت بالفسوق 

ت إلاظامحن ومفاهُم الفسوق الفسدًت، وػسق مالحظتها  .  الفسدًت، وجىشَعها في اإلاجخمع، والخؼبُلاث التربٍى

 ى صعىببث الخعلن.ث.د (406)

هدف اإلالسز حعٍسف الؼالب باالطؼساباث التي جلع في العملُاث العللُت أو الىفظُت ألاطاطُت واالهدباه وؤلادزان 

ً اإلافاهُم والخرهس وحل اإلاشىالث وهُفُت جأزحرها على الخالمُر في عدم كدزتهم على حعلم اللساءة والىخابت ، وجيٍى

م ، والحظاب هما ًدىاٌو ألاهىاع اإلاذخلفت لهره الصعىباث وػسق حشخُصها وهُفُت الخعامل معها مً دالٌ فٍس

 .العمل اإلاخذصص

اث اإلاخعللت بمجاٌ الخذؼُؽ التربىي ،وأهىاع ى حخطيظ حزبىي .ث.د (407) ًدىاٌو هرا اإلالسز اإلافاهُم والىظٍس

م اطخذدام ػسق وئدازاث  الخذؼُؽ ومساحله واإلاهازاث الالشمت لللُام ببعع العملُاث الخذؼُؼُت عً ػٍس

ومفاهُم الخذؼُؽ التربىي ، هما ًدىاٌو دوز التربُت في الخىمُت الاكخصادًت والاحخماعُت،والخذؼُؽ للتربُت وعالكخه 

باإلهفاق على الخعلُم ،والخللُل مً الفاكد وزفع الىفاًت ؤلاهخاحُت ،و الخذؼُؽ في طىء اإلاخؼلباث اإلاجخمعُت 

وطىق العمل،ومساحل الخذؼُؽ التربىي ودصائصه ومخؼلباجه ، هما ًدىاٌو اإلالسز الخذؼُؽ الاطتراجُجي وعملُاجه 

 .ومخؼلباجه وجؼبُلاجه في مإطظاث التربُت باإلطافت، ئلى واكع الخذؼُؽ التربىي في الدٌو العسبُت

يهدف هرا اإلالسز ئلى الخعسف على مفاهُم ؤلاشساف التربىي وأطظه وجؼىز هره ى إشزاف حزبىي.ث.د (408)

هما ًدىاٌو اإلالسز أطع . اإلافاهُم مع ؤلاإلاام بعىامل جؼىز ؤلاشساف التربىي في هظم الخعلُم في الدٌو العسبُت 

ؤلاشساف الىاجح وأهماػه ومجاالجه ووظائفه وأطالُبه وهفاءاث اللائمحن علُه ، واطخعساض بعع الخؼبُلاث 

وأػساف العملُت ؤلاشسافُت دادل اإلادزطت والدوز اإلاىىغ بيل  (الخؼىزي اإلاخىىع)اإلاعاصسة لإلشساف على الخدَزع 

ً مً دازج اإلادزطت ومدي جيامل ألادواز ؤلاشسافُت اإلاذخلفت  باإلطافت .ػسف وعالكت هره ألاػساف باإلاشسفحن الصائٍس

ئلى دزاطت ألاهماغ والخجازب العاإلاُت اإلاخؼىزة ومىاكشت واكع ؤلاشساف التربىي في هظم الخعلُم العسبُت ، والحلٌى 

س هرا الىاكع  .التي ًمىً أن حظاعد في جؼٍى

يهدف هرا اإلالسز ئلى حعٍسف الؼالب باللىي والعىامل اإلاإزسة في الخعلُم في لُبُا ى الخعلين في ليبيب.ث.د (409)

واإلاخمثلت في اللىي والعىامل الظُاطُت والاكخصادًت والاحخماعُت والثلافُت ، وئإلاام الؼالب بالىظام الخعلُمي في 

 .وحتى وكخىا الحاطس (التروي)لُبُا ابخداء مً العهد العثماوي 

 ى حكنىلىجيب الخعلين .ث.د (410)

ٌظعى هرا اإلالسز ئلى حعٍسف الؼالب بمجاالث جىىىلىحُا الخعلُم اإلاذخلفت وجمىُىه مً جىمُت مهازاث الباحثحن في 

مجاٌ جىىىلىحُا الخعلُم وجىىىلىحُا اإلاعلىماث ومعاوهتهم في ئهخاج أدواتهم البحثُت وئحساء البحىر الخعلُمُت في 

 .مجاٌ جىىىلىحُا الخعلُم واإلاعلىماث وزفع اإلاظخىي اإلانهي بحن اإلاشخغلحن في هره اإلاجاالث 

ب الؼالب على اطخذدام ادخبازاث الرواء، الشخصُت ، ى اخخببراث نفضيت.ث.د (501) هدف هرا اإلالسز ئلى جدٍز

خظمً هرا اإلالسز اإلابادئ واإلافاهُم الخاصت باالدخبازاث وبىائها وهرلً . اإلاىطىعُت، وؤلاطلاػُت ، في علم الىفع ٍو

باإلالاًِع الىفظُت ودزاطت صدق وزباث ول مً هره الادخبازاث وفاعلُت الفلساث واإلاعاًحر وػسق اشخلاكها 

 .والعىامل اإلاإزسة على جؼبُلها،و هُفُت ئدساج هخائج هره الادخبازاث وشسوغ جؼبُلها وػسق جلىُتها

يهدف هرا اإلالسز ئلى دزاطت مسحلت الشُذىدت والخغحراث اإلاصاحبت لها عً ى علن نفش الشيخىخت .ث.د (502 )

دىاٌو دزاطت طُيىلىحُت هره اإلاسحلت وأهم مشاول هره اإلاسحلت الصحُت والىفظُت . اإلاساحل الظابلت،ٍو

 .والاحخماعُت
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 ومفاهُم ئدازة الىكذ في اإلاإطظاث أطعبيهدف اإلالسز ئلى حعٍسف الؼالب ى إدارة الىقج .ث.د (503)

.  الخعلُمُت والعىامل اإلاإزسة فيها  وألاطالُب وآلالُاث التي مً شأنها جفعُل ئدازة الىكذ في اإلاإطظاث الخعلُمُت

 ى حكنىلىجيب اإلدارة .ث.د (504)

وصفاتها  (آلالُت وغحر آلالُت)هدف اإلالسز جصوٍد الؼالب بمعلىماث حٌى ماهُت جىىىلىحُا ؤلادازة وأهمُتها 

هما ًخللى . ومصادزها ومصاًاها وعُىبها، وهُفُت اطخذدامها ، في مذخلف مجاالث الاجصاٌ ؤلادازي  والخعلُمي

 على ئعداد وجىظُف جلىُاث ؤلادازة اإلاخعددة في مجاٌ العمل ؤلادازي الخعلُمي
ً
 عملُا

ً
با  .الؼالب جدٍز

ى اقخصبديبث الخعلين  .ث.د (505)

يهدف هرا اإلالسز ئلى حعٍسف الؼالب بمفهىم اكخصادًاث الخعلُم ودوزها في اإلاجاٌ التربىي واإلاجاٌ 

ف الؼالب باإلاعاًحر  الاحخماعي،وجمىحن الؼالب مً معسفت العائد الاكخصادي للخعلُم وهُفُت الخذؼُؽ له وحعٍس

اث ومساحل الخعلُم اإلاذخلفت  ألاطاطُت في اكخصادًاث الخعلُم وهُفُت وطع اإلاحزاهُاث اإلاذخلفت وجىشَعها على مظخٍى

. 

ت ى حخطيظ هنبهج .ث.د (506) يهدف هرا اإلالسز ئلى حعٍسف الؼالب بمفهىم اإلاىهج  وأهمُخه في العملُت التربٍى

،وجذؼُؽ وبىاء اإلاىهج واطتراجُجُاث جحظِىه ، ومحدداث جذؼُؽ وبىاء وجىظُماث اإلاىهج  ، وعىاصس اإلاىهج ، 

م ع والخلٍى  .وادخُاز وجىظُم اإلاحخىي وػسق الخدَز

يهدف هرا اإلالسز ئلى جىطُح ألاطالُب  اإلاذخلفت للخىحُه وؤلازشاد ى الخىجيه واإلرشبد النفضي.ث.د (601 )

ت لهره ألاطالُب  اإلافاهُم ألاطاطُت لالججاهاث ؤلازشادًت اإلاذخلفت ومىاكشت . الىفس ي وألاطع الىظٍس
ً
خظمً أًظا ٍو

ألاطالُب العالحُت ليل اججاه بما في ذلً ألاهداف العالحُت والعالكت بحن اإلاعالج والعمُل وألادواث العالحُت 

 .وؤلازشادًت ليل اججاه

ع الري ػسأ على علم الخجزيبيى علن النفش .ث.د (602) الهدف مً هرا اإلالسز ئدزان الؼالب أن الخؼىز الظَس

الىفع ئهما وان مسحعه ألاطاس ي ئلى ئدداٌ الخجازب حتى ًخم ئإلاامهم باإلاىهجُت العلمُت وألاطلىب العلمي في 

 هُف جصمم الخجسبت ،وهُف جذخاز مشيلت البحث وهُف جخم صُاغت  الفسض وهُف 
ً
دىاٌو أًظا ب ، ٍو الخجٍس

س النهائي  م الىخائج وهخابت الخلٍس جحدد اإلاخغحراث ، وهُف جحدد دؼىاث ئحساء الخجسبت وحمع البُاهاث وجحلُلها وجلٍى

. 

س الفهم العلمي مً الخفىحر ؤلاوظاوي بما ًخظمىه ى علن النفش الوعزفي .ث.د (701) يهدف هرا اإلالسز ئلى جؼٍى

مً معالجت للمعلىماث ،والحىم والخعسف والخعلم وادتزان اإلاعسفت اإلاىدظبت ،والخرهس وحل اإلاشىالث واجذاذ 

ً وذلً مً دالٌ عسض  اللسازاث وفهم اللغت واهدظابها وهُفُت جيىن اإلافاهُم وؤلادزان للبِئت والراث وآلادٍس

اث الىفظُت  اجه ومبادئه، ووجأػحر هرا وله طمً الىظٍس وجىطُح مىاهج البحث في هرا اإلاجاٌ،ومفاهُمه وهظٍس

 .العامت وطمً مجاالث علم الىفع العامت والخؼبُلُت

 بىاء كىة العمل  ومفاهُم جذؼُؽ وأطعبيهدف اإلالسز ئلى حعٍسف الؼالب ى حخطيظ هىارد .ث.د (702)

م جحدًد الاحخُاحاث مً ألافساد وجىشَعهم على الىظائف  اللادزة على جحظحن ؤلادازة في مىظماث ألاعماٌ عً ػٍس

س كابلُتهم اإلاهىُت  م أدائهم واطخذدام الحىافص لخؼٍى بهم وجلٍى بعد جحلُلها واعخمادها في الىظائف الخذصصُت، وجدٍز

.  وئًجاد بِئت العمل اإلاحسهت لالهخماء ئلى العمل

اث ى إدارة هذرصيت.ث.د (801 ) ًدىاٌو هرا اإلالسز وشأة ؤلادازة اإلادزطُت ومفهىمها وأهمُتها ودصائصها والىظٍس

ألاطاطُت في ئدازة اإلادزطت وأهماغ ؤلادازة وأزس ول همؽ على اإلاىاخ اإلادزس ي وؤلادازة اإلادزطُت وجحدًد وجحلُل 

ت لإلدازة اإلادزطُت واطخيخاج أهم مبادئها اإلاخعللت باإلاىظىز اإلاظخلبلي، والخعسف على ػبُعت مجاٌ  ألاطع الفىٍس

اطدشساف مظخلبل ؤلادازة اإلادزطُت ،وجحلُل الىماذج اإلاىهجُت للدزاطاث اإلاظخلبلُت في ؤلادازة اإلادزطُت، وهلد 

 .اإلاىظىز اإلاظخلبلي لإلدازة اإلادزطُت

 ى حذريببث هيذانيت.ث.د (802)
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خم  يهدف هرا اإلالسز ئلى جصوٍد الؼالب بذبراث مُداهُت وعملُت في واحد أو أهثر مً مجاالث علم الىفع، ٍو

. جحدًدها والدشاوز فيها مع مجلع اللظم 

 

 ى هشزوع الخخزج .ث.د (803)

 في أي مىطىع 
ً
ب الؼالب على أطالُب البحث العلمي والتربىي، حُث ًلدم الؼالب بحثا يهدف ئلى جدٍز

ت   .مً مىطىعاث الخذصصاث التربٍى

ادة وعي الؼالب بالىظام التربىي في لُبُا والىظم ى إدارة وصيبصبث الخعلين .ث.د (804) يهدف هرا اإلالسز ئلى ٍش

ت بُنها ت في الىػً العسبي والعالم وعمل ملازهاث جسبٍى دىاٌو دزاطت. التربٍى ت وبيُت الىظام : ٍو مفهىم الىظم التربٍى

ت، واإلاىاهج الخعلُمُت، والخؼت  ت، وألاهداف ،والظُاطاث التربٍى التربىي والعىاصس اإلايىهت له، والفلظفت التربٍى

م ،والىخب الخعلُمُت لخىفُر اإلاىهج، والظلم الخعلُمي، واإلاظازاث  الدزاطُت ،وػسائم الخدَزع، وأطالُب الخلٍى

س  ت مً أحل الخفظحر والىلد والخؼٍى  .الخعلُمُت في الىظام التربىي، وعمل ملازهاث بحن الىظم التربٍى
يهدف هرا اإلالسز ئلى حعٍسف الؼالب باإلافاهُم الىفظُت ألاطاطُت للخىحُه اإلانهي ى حىجيه ههني.ث.د (805)

ت والعملُت لعملُت الادخُاز والخىحُه اإلانهي في بِئت العمل عمىما وجمىحن الؼالب مً فهم  ومذخلف الجىاهب الىظٍس

 .دوز الخىحُه اإلانهي  في جحظحن أداء الفسد واطخذدام ئمياهُاجه والخذؼُؽ إلاظخلبله 

وألادواث  وأهمُتها  ئدازة الجىدة عامت عًبمفاهُم يهدف اإلالسز ئلى حعٍسف الؼالب ى إدارة الجىدة.ث.د (806)

لخحظحن ألاداء الخىافس ي في ظل العىإلات ؤلاهخاحُتوالخلىُاث اإلاظخذدمت في ئدازتها وكُاض ألاداء الىىعي والىفاءة 

. ة ئهخاحُتء على الازجلاء بلدزتها الخىافظُت بفعالُت وهفااإلاإطظاث الخعلُمُتوهُفُت كدزة 

 

 

 

 


