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 وصف المادة:
تعريفففل ارسار فففيف هير وفففيريا  ارتيريفففيت ارتفففد ي ففف ا ينيوفففي ايفففساس ار عن فففيف  تفففسريهوا  هففف   

ارخس ة  اثتيءري  ع ارعتيية ه وو ا اسارة ارترهيفة ار  فتسي ة و  كرفه هوفسل   فييسة ارسار فيف ينف  
روكفففر ار يلفففس رفففسيوام  فففع ابرت فففيا هيرترهيفففة ارع نيفففة  هرا  وفففي  يفففر  ت فففيكج يير يفففة تطففف ير هعفففس ا

 بيساس ار عن يف  تسريهواو
 

 :نتاجات التعمم
 يتوقع تحقيق نتاجات التعمم التالية:

  ويريا  ا س فد ايساس  تسريب ار عني فو عرفة  و1
 سرا ة ابت يريت  ارتط رات ارحسيثة فد   يرد ابيساس  ارتسريبو و2
 هرا ج ايساس ار عن يف فد ابرسف  ارعيرا ارعرهدوت س  و3
  ا ع هرا ج ارتسريب اثتيء ارخس ة فد ابرسف  ارعيرا ارعرهدوت س  و4
 تطنعيت   ت هنيةوطرح  و5
 

 ثالثا: مفردات المادة
   س ة فد ايساس  تسريب ار عن يف و1

 ار را ع:    
Dunkin, Section 6. 

 س ر ار عنا ار  ت هندم ك ي  س اتد 
 ايساس ار عن يف : فن وته  ارسافه  هرا  هو و2

 ار را ع:    
 ( 4ار سر ة ارككية : اروص  )

Elliott Reconstructing Teacher Ed. Ch.8 

Dawani: A Knowledge Base 

 ارترهية ارع نية فد هرا ج ا يساس ار عن يف و3
 ار را ع:    

Dunkin, Section 6, PP.681 – 649 

 



 رخس ة: فن وته  ارسافه  هرا  ه:تسريب ار عن يف اثتيء ا و4
 ار را ع:    

Dunkin, Section 6 PP.730 – 746 

Ben Harris, Ch.3 

 (3م 1ار سر ة ارككية: اروص  )     
Elliot, Ch. 1 , 2 

 هرا ج ابيساس  ارتسريب  يال توي ه ا ع ار سارس   تير وي: و5
 
 اررهط هيف ارتيري  ارع ند    -
 تت ية اروكر ارتي س  ار هتكر رسى ار عن يف  ارتال يك    -

 ار را ع:
Dawani , A Knowledge Base 

Meyers, Critical Thinking 

 21تط ير هرا ج ايساس  تسريب ار عن يف ر سارس ار رف  و6
 رؤية   ت هنية رن عنا ابرستد  ارعرهد -

 ار را ع:
 ارغساه  زيته  رهسه: تط ير هرا ج ابيساس ر سارس   

Meyers, Critical Thinking 

 رابعا: متطمبات المادة:
 سرا ة ار را ع ار حسسة ر  اضيع ارخطةو و1
 ايساس ارت يرير اب ه يية ار طن هةو و2
 ا تحيف تصل اروص و و3
 ايساس هحث فصندو و4
 اب تحيف ارتويلدو و5
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( م  ر ة هحث: اه  زيتةم فريسم اه  رهسهم 1995يساس ار عن يف ر سارس ارغس )تط ير هرا ج ا و6
 (م ار ي عة ابرستيةو21يهس اهلل:  ؤت ر تحسييت ار عنا ارعرهد فد ار رف )

(م   ت ييت ابحتراق ارتو د رسى  عن د ار سارس ارحك  ية 1988ك ي  س اتد  ز الؤهم ) و7
  يتوفد ابرسفم   نة ارعن ا ارتره يةم ارك

 (م  زارة ارترهية م ي يفو1998 – 1989خطة ارتط ير ارتره ي ارعشرية ) و8
( ارس ر ار  ت هند رن عنا فد ار طف ارعرهدم  ؤت ر ارترهية ارراهع يشرم 1984ك ي  س اتدم ) و9

 ارك يتو

 
 
 

 
 
 


