
التييتعترتهاييويتعاوت يييااعالالييييع يلتنمدييجعاال ميياعاثااقييلعايييعالا ييي  عالته ا ييلع ييتع
 ملطديعا جع)خطيلعالا وييجعالسمليطد تعا،ااتعارطييهعالاهثريتعلما ييلسعالسمليطد  لتع ياا ديع

عالته  لعاالترم معالريلتتعالتهاتدث لعاقاااعاتألدجعالارماديع تع ملطديع..(.
1) EDUC 93**ع تعالم ياةعاتطب ميتويعالته ا لعاتماالع ظهويتع

دويييالعالاليييييعاره يييلعيليييمعال ظهوييييتعالناد يييلع يييتعالم يييياةعاي يييااععالم يييياةعالاري يييهةع
الم ييييياةععا،خال  ييييلتالم ييييياةععالسيقمييييلتالم ييييياةعع–الت يال ييييلعع–اتطب ميتويييييع)الم ييييياةعالتناوم ييييلع

لالييعاويهاتعإقياااعالمي ياعالاتليا لتعالم ياةعالاموالتعالم ياةعالالتااال..(تعكايع لترهضعا
اوت يااعيلمعالتثيهبعالريلا لعالاري هةعلم يااتعته ا لع يثنلعاو ي شيويعرليت  ي ععااتطم يتويت

اليي مامعالطيلييبع رييهضع  ييلع ثيييحع ييتعاثييياعتطبديي عالم ييياةع ييتعع دويييتيلييمعق ي ييهعال ثيييحع
عإناىعالاؤلليتعالته ا لعالانم ل.

عع::عتا دفعالالي يتعارخت يهول ي  ي
1) EDUC 93**عا ت يا يتعالترممعاتااومهع

دت يااعالاليييعقميمعا ت ييا يتعالترمي معاييعنديث:عال شيأةتعاالترهويفعاتطياهعاثيرتيهتع
اتكمسلعالترم متعاتااوجعالترم متعااريددهعتمد مع ظمعالتااوجع تعالته  لتعإاي لعإلىعت ييااعطيهيع

لرااليلتعااااعان تييجعالته يااتعالثيااةعبادملعلتااوجعالترم متعكاييعدت ييااعاثييرتعيك يهعناا يل:عا
الته ا ييلتعاليييترممعااقييياااعالميياىعالرياميييلتعقاا ييياعالييترممتعاتنمديييجعالكمسيييلعاارخت يييهعبيييديعبييياا جع
الل يلييييلعالته ا ييييلتعاارلييييتخاامعا،ا ييييجعلماييييااهاعالته ا ييييلعاارلييييت ايهع ييييتعالييييترممتعاالثييييااةع

ع.اا ت يا يتعالثااةع تعالاؤلليتعالته ا ل
2) EDUC 93**عالثااةعاارقتاياعالاؤللتع

دوالعالالييعإلىعتزاواعالطم لع يلاريهلعاالاويهاتعالالزالعلمترياجعاي ع ايي يعاياييع
الثيااةع ييتع طييععالترميي معالريييمعاالترمي معالريييلت.ععاوت ييااعاهالييلعاسوييامعالثيااةع ييتعالليي ي يتع

االييتهاتدث يتعالتطبديي عالاختمسييلعانلييالا لعاالريلا ييلتعاالر ي ييهعاالاريييددهعالتييتع لييت اعإلدويييع
الاليتاىعالانميتععالثيااةع يتكايع شاجعاهاللع اييججعاختمسيلعاييع ظيمععالترم م.لااييعثااةع

ثي بعتنمدجعال را يتعالتتعتااثهعانااهةعالته ا لع يتعاثيياعالتخطي  ععاالريلاتعإلىاان م اتع
تعاي ييااععالتمييا معكايييعدت يييااعالالييييعاريييددهعارقتاييياعاخطااتييهععلمثييااة.اانقيياااعاالتطبديي ع

عالاؤللت.)الجاتتتعالخيهثت(تعا عتطب ميتعقام لع تعالثااةعاارقتاياع
3) EDUC 93**عاهاليتع ما لع تعالسكهعالته ااعالاري هع

دوالعالالييعإلىعتزاواعالاترماديع يلاره لعبوا لعالسكهعالته يااعالاري يهتعااليت ريبع
قيتعا يييج:ع ايييججعالسكيييهعالته يييااعخ ي  ييهعاي رييييااعاااييياد ه.عكاييييعاوت ييييااعاهالييلعاااييياع

الريييلاتعاالره ييتعاالسملييطد تعالاري ييهع،شييوهعالاسكييهويعالته يياوديع ييتعليي ييعالسكييهعال ظييهاع
االتطب مييتع، رييياعالرام ييلعالته ا ييلتعاالييت  ي عالااييياديعاارتثيليييتعاالميي معالته ا ييلعايييعتميي ع

ته يااعالاري يهعا ي عيلي عال ايججتعاي عت ا يلع ياهاتعالطم يلعقميىع ويمعاتنمديجعا مياعالسكيهعال
عقما لعاااااق لتعاارلتسياةعا ويع تع ظيا يعالترم اتعالسملطد ت.

4) EDUC 93**عتنمدجعالارماايتعااتخيجعالمهاهاتعالته ا لع
ااثيييرتععالمييهاهتدت يييااعالامييههعاسوييامعالمييهاهتعاالسييهيعبييديعاتخيييجعالمييهاهعاي ييااععاتخيييجع

اخطييااتعاتخيييجعالمييهاهتعاالراااييجعالاييؤ هةع ييتعالمييهاهعالته ييااتعايليييلدبعت ا ييلععالته ييااتالمييهاهع
عاويهاتعاتخيجعالمهاهع تعالاؤلللعالته ا ل.
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5) EDUC93**عاتثيليتعاري هةع تعارشهالعالته ااعع
دويالعالاليييعإليىعترهويفعالطم يلع اثييرتعارشيهالعالته يااعااليتا يتهتعاارتثيلييتع

ارشيييهالعالته يييااعايليييمعالاشيييكالتعالتيييتعتااثويييهتعا  يييييعا يييياهعالليييمطلعالت ظ ا يييلعلثوييييزع
لماشيهلعالته ييااتعاا ي شيلعاماايييتعالاشييهلعالته يااعال يييث تعكايييع ريهضعالالييييعل شييهالع
الته ااعقيعطهو عالا نىعالتكيامتتعاااهعال ناثعانثها  لع تعتطياوهعارشيهالعالته يااتعكاييع

شها  لتعااريددهعارخت يهعلماظي فعانشها  لتعإاي لعإلىعال ااعدت يااعيليلدبعتما معالرام لعان
الاو يييتعاتييياهوبعالاشيييه ديعالته ييياوديتعاقيييهضعلتثييييهبع ريييضعالييياااع يييتعاخت ييييهعاتييياهوبع

عالاشه دي.عايخدهًاعارشهالعالته ااعا  ياةعالتغددهع تعالاؤلليتعاال ظمعالته ا ل.
6) EDUC 93**عالنيلا  لاتطب ميتويععإااهةعالاشيهو عالته ا لع

ااهتويع تعالاؤلليتعالته ا لتعاااهةعن يةع دوالعالالييعإلىعترهلعاسوامعالاشيهو عاا 
ااهةعالاشيهو عب ثيحتعاا  شيءعا  ملع الاشيهو عاالتخط  عارلتهاتدثتعلماشيهو تعاك س لعإقاااعاا 

ااهةعالاشيييتهويتعالاشيييهاعتعاك س يييلاد ييييعالاشيييهاععاا  ميييلع طيييييع عإعااهةعاخييييطهعالاشيييهاععاا 
غال يهتعكاييالاشهاعععااتي رلعلدهلماشهاعتعااره لعيلا لعقام يتعالاها  لعاالتنكمع دت ييااععاا 

ااهتوييتالالييعاسوامعالاشيهو عال ن  لعاطيهيعتااوموييعاتكياويعالسيهيعال ن  يلع إايي لعإليىععاا 
عتكمدفعالطم لعبإقاااعاشهاععخيصعبإناىعالاؤلليتعالته ا ل.

7) EDUC 93**عالحعالته ااعتثيهبعقيلا لع تعان ع
عهابههاتيياععهتاخ ي  ييعالته ييااتايليياالعار ييالحععااثيرتييهتدت يييااعاسوييامعان ييالحع

اثييرتعااتثيليتيهعتمدي معنهكييتعاععالته يااتان يالحععهاليتا يتاععتعااتطم يتع ثينهتاهاهات
ارتثيليييتعالريلا ييلع ييتعان ييالحعالته ييااتعايلييمعالخبييهاتعاالتثيييهبععالته ييااتعيلييمان ييالحع

تعاي عتميا مع.(  م اا.ع–تهك يعع–عايلدزوي- ه لي-يلاي  يع–)ياهوكيعالته اا.عالريلا لع تعان الحع
عامتهنيتعل  الحعالته ااع تع ملطدي.
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