الدبلومة اإلتحارايةة يى الاربةة ختصص املناهج التعلةمةة
الدبلومات األساسية
دبهىيت انًناهج انذساسُت
-1يحذداث انًنهج انتشبىي .
-2أهذاف انًناهج انتشبىَت.
-3بناء انًنهج انًذسسً.
-4أنىاع انًنهج انذساسٍ.
-5تمىَى انًنهج انذساسٍ.

EAN KV-1

دبهىيت نظشَت انًنهج
انتؼهًًُ بُن اننظشَت انؼهًُت
واننظشَت انتشبىَت
-1نظشَت انًنهج كًشكهت
تشبىَت.
-2هنذست انًنهج انتؼهًًُ.
-3نظاو انًنهج انتؼهًٍُ.
-4األهذاف انتشبىَت.
-5ػناصش انًنهج انذساسً.
EAN KV-2

دبهىيت انًناهج انتؼهًُُت
وطشق انتذسَس
-1يحتىي انًنهج انذساسٍ.
-2انًؼهى وانًنهج انًذسسٍ.
-3تمنُاث تؼهى انًنهج
انذساسٍ.
-4األنشطت انتؼهًُُت فً
انًناهج انذساسُت.
-5انتحذَاث انتً تىاجه انًنهج
انذساسٍ.
EAN KV -3

دبهىيت األصىل انتشبىَت
فٍ بناء انًناهج انتؼهًُُت
-1أهذاف وأهًُت انًناهج
انتشبىَت.
-2األسس االجتًاػُت نهًناهج
انتشبىَت.
-3األسس اننفسُت نهًناهج
انتشبىَت.
-4األسس انفهسفُت نهًناهج
انتشبىَت.
-5انمُاس وانتمىَى فٍ انًنهج.

EAN KV-4

الدبلومات المتخصصة
دبهىيت انًنهج انتشبىي
انحذَث وانًؼاصش
-1تنظُى انًنهج انتشبىٌ فًُا لبم
انًؼاصشة.
-2تخطُط انًنهج انتشبىي
انًؼاصش.
-3تصًُى انًنهج انتشبىي
انًؼاصش.
-4تنظُى انًنهج انتشبىي
انًؼاصش.
-5تطىَش انًنهج انتشبىي انحذَث.

EBN KV-1

دبهىيت يهاساث انتفكُش
واإلنتاجُت اإلبذاػُت فً
انًنهج انًذسسً
-1تؼهُى انتفكُش بُن اننظشَت
وانتطبُك.
-2اتجاهاث تؼهُى انتفكُش.
-3انتفكُش اننالذ فً انًنهج
انذساسً.
-4انتفكُش انتأيهٍ فً انًنهج
انذساسً.
-5حم انًشكالث فً انًنهج
انذساسً.

EBN KV-2

دبهىيت انًنهج انذساسً
وانتنًُت انًتكايهت
-1انًنهج وطبُؼت اننًى اإلنسانٍ.
-2انًنهج انذساسً وانتنًُت
انًؼشفُت.
-3انًنهج انذساسً وتنًُت انؼمم.
-4انًنهج انذساسً وانتنًُت
انىجذانُت.
-5تطىَش انًنهج وانتنًُت
انبششَت.

EBN KV-3

دبهىيت انًذخم انذسايً
فً انًنهج انذساسً
-1انًذخم انذسايً وينظىيت
انًنهج انذساسً.
-2انًذخم انذسايً فً انًنهج
انًذسسً وروي االحتُاجاث
انخاصت.
-3أدواس انًؼهى فً إطاس انًذخم
انذسايٍ
-4انًذخم انذسايٍ ونىاتج انتؼهى.
-5نًارج تطبُمُت ػهً انًذخم
انذسايٍ.

EBN KV-4

الدبلومات المتقدمة
دبهىيت تطىَش انًناهج
انتؼهًُُت فً ضىء بشايج
جىدة انتؼهُى
-1جىدة انتؼهُى.
-2أساسُاث تطىَش انًنهج.
-3تخطُط انًنهج انًطىس.
-4تنفُز انًنهج انًطىس.
-5تمىَى انًنهج انًطىس.
ECN KV-1

دبهىيت اإلبذاع فً تحذَث
انًناهج انتشبىي
-1اإلبذاع وتحذَث أدواس انًنهج
انتشبىٌ.
-2اإلبذاع وتحذَث تنظًُاث
انًنهج .
-3اإلبذاع وتحذَث تخطُط انًنهج.
-4اإلبذاع وتحذَث تصًُى انًنهج
-5اإلبذاع وتحذَث أسانُب انتمىَى.

ECN KV-2

دبهىيت يناهج انتؼهُى بُن
انىالغ وانًستمبم(بُن
انتمهُذ وانتجذَذ)
-1انحذاثت وتخطُط انًنهج.
-2انبحث انؼهًٍ وتطىَش انًناهج
انتؼهًُُت.
-3انًؼهى وتطىَش انًناهج
انتؼهًُُت.
-4تطىَش انًناهج فٍ ػصش
انؼىنًت.
-5انًنهج انذساسً وانًستمبم.

ECN KV-3

دبهىيت انًناهج انتشبىَت
انىظُفُت
-1فهسفت وأهذاف انًنهج.
-2انًنهج انتشبىٌ ويمىياث انفكش
اإلنسانٍ.
-3انًنهج انتشبىٌ وإشكانُاث
انًجتًغ.
-4انًنهج انتشبىٌ ولضاَا
االلتصاد وانتكنىنىجُا.
-5إشكانُاث انًنهج انتشبىٌ.

ECN KV-4

