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 الرتبيةكلية   

 
أتي كلينينية الرتبينينية يف اجلامعنينية اسنينيتجابة لفلسنيفتها وسياسنينيتها الرتبوينينية، وتتمثنينيل هنينيذه  تني 

ف تلبينينية السياسنينية يف العمنينيل علنينيى تطنينيوير منظومنينية الرتبينينية والتعلنينييم يف اجملتمنينيع الفلسنينيطيري بهنينيد  

االحتياجات ا نينية واملسنيتقبلية هلنيذا اجملتمنيع، عنين طرينيق تربينية اإلنسنياد الفلسنيطيري واسنيتغالل           

 .طاقاته وتنمية قدراته ومهاراته العلمية والعملية

إد تربينينية اإلنسنينياد و سنيني  قدراتنينيه بهنينيدف زينينيادة إنتاجيتنينيه، ال بنينيد أد متنينير عنينيف رفنينيع        

ورة يف الرتبينينية والتعلنينييم والتنينيدريب، لنينيذا فنينيإد  كفاينينية توظينينيف هنينيذا اإلنسنينياد للتكنولوجينينيا املتطنيني 

كلية الرتبية تعتمد التقنيات الرتبوية املعاصنيرة أساسنيًا لتطنيويره وتنفينيذه، كمنيا تسنيتخدم قنيدر        

املستطاع، أحدث طرق التعلنييم وأجننيح أسنياليب القينياس والتقنيويم ملعرفنية منيدف  قنيق األهنيداف          

 .التعليمية

كلية الرتبية تتيح فرصة الدراسة يف اجملاالت  وانطالقًا من مفهوم التعليم املفتوي فإد

التعليمينينية لكنينيل النينيراغب  منينين أبننينياء فلسنينيط  يف النينيوطن والينينيتات، بغنينيض النظنينير عنينين أعمنينيارهم  

وأماكن تواجدهم، ومواقع أعماهلم، عنين طرينيق تقنيديم منيا يسنيتجد يف جمنيال الرتبينية وعلومهنيا         

، ومواكبنينية التطنينيورات علنيى شنينيكل مقنينيررات دراسنيية لضنينيماد اسنينيتمرارية رفنينيع أدائهنيم كمنينيرب    

 .املعاصرة يف ميداد الرتبية والتعليم
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 األهداف العامة للكلية

تنبثنينيق أهنينيداف هنينيذه الكلينينية منينين فلسنينيفة اجلامعنينية، واالحتياجنينيات الرتبوينينية والتعليمينينية الفلسنينيطينية،   

 :وأبرزها

إعنينينيداد الطاقنينينيات البينينينيرية القنينينيادرة علنينينيى مواجهنينينية االحتياجنينينيات األساسنينينيية لقطنينينياع الرتبينينينية     .1

وخباصنينية يف جمنينينياالت إعنينيداد املعلمنيني  وتأهيلنينينيهم للتعلنينييم يف املرحلنينية األساسنينينيية       والتعلنينييم، 

 .واملرحلة الثانوية

اإلسنيهام يف تطنينيوير منظومنية الرتبينينية والتعلنينييم يف فلسنيط   ومناهجهنينيا عنينين طرينيق دعنينيم هنينيذه      .2

األنظمة بنياملواد التعليمينية املتطنيورة شنيكاًل ومضنيمونًا، حتنيى تكنيود أدوات فاعلنية يف إ نياء          

 .نساد الفلسطيري وتطوير قدراته العلمية والعمليةشخصية اإل

توسيع فرص النيتعلم وتنوينيع النيفام  الرتبوينية بهنيدف زينيادة فنيرص االختينيار لنيدف الطنيالب يف            .3

 .مجيع اجملاالت التعليمية ألكف عدد ممكن منهم

تطوير مؤهالت املعلم  العنيامل  يف سنيلا الرتبينية والتعلنييم احلاصنيل  علنيى دبلنيوم كلينيات          .4

 .مع الستكمال دراستهم اجلامعية للحصول على بكالوريوس الرتبيةاجملت

التأهينينينيل الرتبنينينيوي ل،شنينينيخاص النينينيراغب  يف العمنينينيل يف مهننينينية التعلنينينييم ممنينينين حيملنينينيود درجنينينية  .5

البكنينيالوريوس يف املوضنينيوعات األكادميينينية وذلنينيا للحصنينيول علنينيى درجنينية دبلنينيوم التأهينينيل          

 .الرتبوي
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 المجاالت الخاصة التي توفرها كلية التربية
يف سنينينيبيل  قينينينيق األهنينينيداف فقنينينيد صنينينيمم  املننينينياه  الرتبوينينينية لتينينينيمل جمموعنينينيات منينينين    

الكفاينينيات واملعنينيارف العلمينينية واخلنينيفات التدريبينينية العملينينية املنتمينينية ل،هنينيداف املخططنينية هلنينيذه     

املننينياه ، حبينيني  تينينيكل كنينيل جمموعنينية منينين هنينيذه املعنينيارف وحنينيدة متكاملنينية يف كنينيل جمنينيال،   

 :وميكن بيانها يف اجملاالت ا تية

 :ل اجملتمع والتنميةل جما .1

وييتمل على املعرفة واخلفة اليت متكن الطالب من متثل العملية الرتبوية للمجتمع، ودورهنيا  

يف وعي اإلنساد لذاته وجملتمعه، ولرتاثه، وكيفية توظيف الرتبية يف إ اء اإلنساد واجملتمع 

 .والبيئة وتقدم احلضارة اإلنسانية

 :ل جمال النمو والتعلم والتعليم .2

ويينينيتمل علنينيى املعنينيارف واخلنينيفات األساسنينيية يف علنينيم النينينفس التطنينيوري والرتبنينيوي النينييت متكنينين    

الطالب من فهم مراحل  نيو وطرائنيق تعلنيم اإلنسنياد وتنمينية طاقاتنيه، ومعرفنية متطلبنيات تنظنييم          

البيئة التعليمينية النييت تزينيد منين  سني  فنيرص وعملينيات النيتعلم والتعلنييم يف فلسنيط  يف ضنيوء            

ة والنفسنينيية والعلمينينية العاملينينية والعربينينية ويف ضنينيوء التحنينيديات املختلفنينية النينييت  املكتينينيفات الرتبوينيني

 .تواجه املتعلم 

 :ل جمال املناهج والكتب املد سية .3

وييتمل على أحدث املعارف واخلنيفات واالسنيرتاتيجيات الالزمنية لتصنيميم املننياه  وختطيطهنيا       

يب  ليلنينينينيها ونقنينينينيدها وتنظنينينينييم وتواهنينينينيا وخفاتهنينينينيا، وتقينينينينييم خمرجاتهنينينينيا التعليمينينينينية، وأسنينينينيال

وتطويرها، يف ضوء فلسنيفة واضنيحة للرتبينية العربينية اإلسنيالمية وأهنيدافها، كمنيا تينيمل علنيى          

للمساعدة على توفري فرص  للمتعلم  ليل الكتب املدرسية وإثرائها بصورة جتعلها ميوقة 

 .النمو املتكامل عقليًا وجسميًا ووجدانيًا

 :ل جمال ط ق التد يس وتقنيات التعليم .4

العادينينينية   ويينينينيتمل علنينينيى أحنينينيدث اخلنينينيفات واألسنينينياليب واالسنينينيرتاتيجيات والنمنينينياذج التعليمينينينية       

اليت تفيد يف إحداث وزيادة التفاعل ب  احملتوف واملتعلم، وتؤدي إىل اكتساب وااللكرتونية 

منهجيتها يف تنظيم البيئة التعليمية وتيسري عملية التعلم وتولينيد الدافعينية هلنيا، وجتوينيد النيتعلم      

  املهارات والكفاينيات الالزمنية لتطنيوير القنيدرة علنيى النيتعلم عننيد املنيتعلم، مبنيا يتناسنيب           و س

  .وقدراته وإمكاناته وسرعته يف التعلم
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 :ل جمال البحث والتقويم .5

ويينينيتمل هنينيذا اجملنينيال علنينيى أحنينيدث املعنينيارف واخلنينيفات واألسنينياليب واالسنينيرتاتيجيات يف إجنينيراء      

صنينينية وإجنينينيراءات تقينينينييم نتاجنينينيات النينينيتعلم يف جماالتهنينينيا البحنينينيوث الرتبوينينينية بعامنينينية واإلجرائينينينية خبا

ومسنينيتوياتها املختلفنينية، والعناصنينينير املكوننينية للنظنينيام الرتبنينينيوي يف فلسنينيط ، بهنينيدف تينينينيخيص       

ميكالته والوقوف على جوانب القصور فيه، والعمل على  سينه وتطويره يف ضوء التغذية 

علنينيى التحلينينيل اإلحصنينيائي   الراجعنينية املسنينيتمدة منينين نتنينيائ  عملينينيات القينينياس والتقنينيويم املسنينيتندة       

 .املناسب

 :ل جمال املع فة العلمية للنمو املهين .6

ث املعنينيارف واملبنينيادي العلمينينية النظرينينية والتطبيقينينية املرتبطنينية بطبيعنينية    ويينينيتمل علنينيى تنينيوفري أحنينيد  

املقررات التعليمية يف املناه  الدراسية ، وتعميق فهنيم الطالنيب ملوضنيوع ختصصنيه، ومتكيننيه      

األساسنينيية ومهنينيارات االستقصنينياء والبحنيني  والنينيتفكري اخلنينياص   منينين امنينيتالك حقائقنينيه ومفاهيمنينيه

حبقل التخصص األكادميي، وتوظيفها خلدمنية املنظومنية االجتماعينية واالقتصنيادية والرتبوينية      

واألخالقينينية وحنينيل املينينيكالت يف الواقنينيع الفلسنينيطيري، كمنينيا يينينيتمل علنينيى مجلنينية منينين املعنينيارف    

فاينيات الرتبينية املسنيتدمية ملواصنيلة     واملهارات والقيم واالجتاهات الالزمة إلكسنياب الطالنيب ك  

 .التعلم والنمو مدف احلياة

 :ل جمال ت بية الطفولة املبك ة والرتبية األساسية األوىل .7

ويينينيتمل علنينيى أحنينيدث املعنينيارف واملكتينينيفات العلمينينية واخلنينيفات العاملينينية يف جمنينيال تنظنينييم تعلنينيم  

لعقلينينينينية اإلدراكينينينينية األطفنينينينيال، وإ نينينينياء طاقنينينينياتهم وقنينينينيابليتهم املتمثلنينينينية يف القنينينينيوف اجلسنينينينيمية وا

والوجدانية واالجتماعية واألخالقية باستخدام اللعب وغريه منين الطنيرق املناسنيبة، إلكسنيابهم     

املفنينياهيم واملهنينيارات الالزمنينية لبننينياء وتينينيكيل شخصنينيية الطفنينيل  الفلسنينيطيري املرغنينيوب فيهنينيا،         

ال وتكوين قيمة واجتاهاته، وفهم آثار البيئة العربينية واإلسنيالمية يف تينيكيل قنيدرات األطفني     

 .وتطورهم

 :ل  جمال تطوي  شخصية األطفال .8

وييتمل على املكتيفات السيكولوجية والتجارب العلمية اليت تفيد يف تنظيم تعلم الطفنيل،  

وإتاحنينينية الفنينينيرص لتطنينينيوير طاقاتنينينيه وإمكاناتنينينيه النينينييت تتمثنينينيل يف القنينينيدرات العقلينينينية والوجدانينينينية   

وتعنيديل سنيلوكه باجتنياه إعنيادة     واألخالقية واجلسمية، ملختلف مراحل  وه، وتطوير مهاراتنيه  

 .تيكيل وبناء اإلنساد الفلسطيري القادر على مواجهة التحديات والتقدم احلضاري

 :ل جمال الرتبية اخلاصة .9

وييتمل علنيى أحنيدث املعنيارف واخلنيفات العاملينية يف مينيداد الرتبينية لنيذوي احلاجنيات اخلاصنية،           

المينينيذ ذوي صنينيعوبات النينيتعلم، وتطنينيوير  والت( جسنينيميًا وعقلينينيًا ونفسنينييًا  ) لتعلنينييم فئنينيات املعنينيوق   
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قنينيدراتهم الذاتينينية، والقينينيام بنينيأدوار اجتماعينينية مفينينيدة ألنفسنينيهم وألسنينيرهم وجملنينيتمعهم، و قينينيق  

ذواتهم، وكذلا إتاحة فرص التعليم والنمو املتكامل لفئات املوهوب  منين الطنيالب لتحقينيق    

 .ذواتهم إىل أقصى ما تستطيعه قدراتهم، وبالطرق اليت تناسبها

 
 

 :جمال التطبيق العملي امليداني ل .11

ويينينيتمل هنينيذا اجملنينيال علنينيى مينينيروع تطبيقنينيي عملنينيي، يوجنينيه لبحنيني  ودراسنينية مينينيكلة علمينينية أو  

تربوينينينية تواجنينينيه العنينينيامل  يف احلقنينينيول الرتبوينينينية، حينينيني  حينينينياول الطالنينينيب منينينين خاللنينينيه اسنينينيتثمار     

هنينيو أو األساسنييات املعرفينينية واملهنينيارات العملينية ومننينياه  النينيتفكري حلنينيل املينيكلة النينييت تواجهنينيه    

تواجه املنظومة االجتماعية، لذا يكتسب الطالب من خالل البح  يف امليروع خفات عملية 

ومهارات أساسية وكفايات علمية وتربوية، متكنه منين  قينيق تكامنيل املعرفنية النظرينية منيع       

التطبيقية لديه يف جمال التخصص، ومن شخصنة ممارساته الرتبوية بوصنيفه عامنيل تغنييري يف    

 .جمتمعه
 

 :خصصات التي توفرها الكليةالت
 

 .املرحلة األساسية األوىل .1

 .تعليم الرتبية اإلسالمية .2

 .اللغة العربية وأساليب تدريسها .3

 .اللغة اإلجنليزية وأساليب تدريسها .4

 .الرياضيات وأساليب تدريسها .5

 (.يطري مستقباًل ) الفيزياء وأساليب تدريسها  .6

 (.يطري مستقباًل ) الكيمياء وأساليب تدريسها  .7

 (.يطري مستقباًل ) األحياء وأساليب تدريسها  .8

 .تعليم العلوم .9

 .تعليم االجتماعيات .11

 التأهيل الرتبوي دبلوم .11
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 المقررات األساسية لكلية التربية

ساعة معتمدة لتخصص املرحلة األساسنيية األوىل باسنيتثناء مقنيرر    ( 23)يدرس الطالب أول 

ساعة معتمدة للتخصصات ( 29) تصميم التدريس الذي يدرسه ضمن خطة تدريس ختصصه و

 .األخرف يف الكلية

 عنوان املقرر رقم املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 الساعات األةبوعية
املتطلب  

 السابق
 عملي نظري

 1112 1 2 3 احلاسوب يف التعليم 1288

 - - 3 3 املنهاج الرتبوي 5113

 - - 3 3 علم النفس الرتبوي 5114

 - 1 2 3 معليتكنولوجيا الت 5212

5214 
طرائنينينينينيق التنينينينينيدريس والتنينينينينيدريب   

 - - 3 3 *العامة

 - - 2 2 إدارة الصف وتنظيمه 5311

 5212 - 3 3 **تصميم التدريس 5312

5321 
القينينينينينياس والتقنينينينينيويم يف النينينينينيتعلم   

 والتعليم
3 3 - - 

 - 2 1 3 الرتبية العملية 5419

 
أسنينينينينينينينينينياليب تنينينينينينينينينينيدريس منينينينينينينينينينيادة 

 5214 - 3 3 ***التخصص

  4 25 29 اجملموع

ويدرسود بداًل منه  وأساليب تدريسها يستثنى من دراسته طلبة ختصص اللغة اإلجنليزية* 

 .Communication Skills 5259مقرر 

يستثنى من دراسته طلبة ختصص اللغة اإلجنليزينية ويدرسنيود بنيداًل مننيه مقنيرر أسنياليب       ** 

 (.1)تدريس لغة إجنليزية 

 .ل ختصصانظر توصيف مقررات أساليب التدريس لك*** 
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 توصيف المقررات األساسية لكلية التربية

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: احلاسوا ل التعليم 1288

 احلاسوب 1112متطلب سابق 

املكوننيات،  : يتناول هذا املقرر تطنيور اسنيتخدامات احلاسنيوب يف التعلنييم ونظنيام احلاسنيوب      

ة، تفاعل املسنيتخدم منيع احلاسنيوب،    الصيغ واألشكال املختلفة الستخدامات احلاسوب التعليمي

لغة التنيأليف، تطبيقنيات احلاسنيوب يف التعلنييم، بنيرام  تعليمينية بلغنية بيسنيا،         : تقنيات الفجميات

معاجلنينية وتنسنينييق الكلمنينيات والنصنينيوص، قواعنينيد البياننينيات، معاجلنينية و لينينيل املعلومنينيات والنينيفام  

 .املساندة، تقييم الفجميات التعليمية

 (نظ ي 3) ةاعات معتمدس 3: املنهاج الرتبوي 5113

يركز هنيذا املقنيرر علنيى مفهنيوم املنهنياج الرتبنيوي، عناصنير املنهنياج الرتبنيوي، أسنيس املنهنياج،            

 .تصميم املنهاج وتقوميه، تطبيق املنهاج وتطويره، الكتاب املدرسي ودليله

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: علم النفس الرتبوي 5114

رتبنينيوي، السنينيلوك اإلنسنينياني والنينيتعلم، أهنينيداف  يتننينياول هنينيذا املقنينيرر منينيدخل إىل علنينيم النينينفس ال 

التعليم والتعلم، نظريات التعليم والتعلم، شروط التعلم والعوامل املؤثرة فيه، النيذكاء واإلبنيداع   

ودور املعلنينيم يف تنمينينية القنينيدرات اإلبداعينينية، الفنينيروق الفردينينية ورعايتهنينيا، مبنينيادي النينيتعلم والتعلنينييم        

 .الفعال 

 (عملي 1نظ ي،  2)ت معتمدة ساعا 3: تكنولوليا التعليم 5212

يهنينيدف هنينيذا املقنينيرر إىل تنمينينية احلصنينييلة املعرفينينية واملهارينينية اخلاصنينية بتكنولوجينينيا التعلنينييم،    

التقنينينيات التعليمينينية يف عملنينيييت التعلنينييم والنينيتعلم، وذلنينيا منينين خنينيالل  وميكنينين الطالنينيب منينين توظينينيف

مينينية والوسنينيائط تعرضنينيه للمفنينياهيم الرئيسنينية يف تكنولوجينينيا التعلنينييم، وألنينيواد منينين األنينينيطة التعلي   

 .املتعددة واملنهاج التكنولوجي والتصميم التعليمي واحلاسوب واالنرتن 

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: ط ائق التد يس والتد يب العامة 5214

ودورهنينيا يف إجننينياي عمنينيل املعلنينيم، وطرائنينيق    " طريقنينية التنينيدريس  " يتننينياول هنينيذا املقنينيرر مفهنينيوم    

اسنينينيًا لطرائنينينيق التنينينيدريس والتنينينيدريب املختلفنينينية،  النينينيتفكري والنظرينينينيات النينينييت ميكنينينين أد تعتنينينيف أس 

واملهمات اليت يقوم بها املعلنيم قبنيل الينيروع يف عملينية التعلنييم يف أثنائهنيا وبعنيدها، وشنيري مفصنيل          
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ألشنينيهر طرائنينيق التنينيدريس والتنينيدريب العامنينية واإلجنينيراءات الكفيلنينية بزينينيادة فعالينينية هنينيذه الطرائنينيق       

 .عليم والتدريبوكفاية املدرس واملدرب يف توظيفها لتحقيق أهداف الت

Communication Skills  5259  3  (نظ ي 3)ساعات معتمدة 

The course provides a safe environment to develop confidence in 

both spoken and written English. Areas of study include 

communication in two-person, group and public speaking activities 

through verbal and non-verbal means. In addition to learning 

principles of effective behavior in these settings, students participate 

in activities to reinforce various skills as conversation, group 

discussion, and debating 

 (نظ ي 2)( تمدةساعة مع 2)إ ا ة الصف وتنظيمه   5311

يتننينياول املقنينيرر املفنينياهيم واملننينياه  واالسنينيرتاتيجيات الضنينيرورية إلدارة الصنينيف منينين حينيني     

النظرية والتطبيق، ودراسة و ليل بعض امليكالت اإلدارية الصفية ووضع احللول هلنيا، وذلنيا   

ول كمنيا يتننيا  .  ملا هلذه اجلوانب من أهمية قصوف وأثنير كنيبري علنيى نتنيائ  عملينية النيتعلم والتعلنييم       

املعرفة واالجتاهنيات واملهنيارات والكفاينيات اإلدارينية الصنيفية الضنيرورية، والقنيدرة علنيى توظيفهنيا          

املقنيرر يف مضنيمونه    صممموقنيد  .  بفعالية يف ادارة الصفوف املدرسنيية يف احلينياة العملينية التعليمينية    

ال ووتنيواه بطريقنينية التخطنينييط العلمنينيي املنهجنينيي املرتابنينيط األجنينيزاء، متبعنينيا أسنينيلوب النظنينيام حبينيني   

ينفصل املفهوم عن املنه  أو النظرية، وال تنفصل اإلسرتاجتية أو الوسيلة عنين اهلنيدف، ولكنهنيا    

 تصبح جزءا متكامال مع عناصر هذا املقرر ووتواه
 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: تصميم التد يس 5312

 التعليمتكنولوجيا  5212متطلب سابق 

، واخللفية النظرية لعلم تصميم التعليم، يركز هذا املقرر على ماهية تصميم التعليم    

و اذجه، و ديد األهداف الرتبوينية العامنية واألهنيداف السنيلوكية اخلاصنية، و لينيل الينيروط        

اخلارجية والداخلية للتعليم، و ليل احملتوف التعليمي، ومبنيادي تنظيمنيه، وتصنيميم االختبنيارات     

د التعليمينينية، الوسنينيائل، واألنينينيطة   التحصنينييلية، و دينينيد اسنينيرتاتيجيات التعلنينييم، و دينينيد املنينيوا    

 .الرتبوية، وتصميم املنيطات العقلية، وتصميم عمليات التقويم التيكيلي، والتقويم اجلمعي
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 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: القياس والتقويم ل التعلم والتعليم 5321

قينينياس  يتننينياول هنينيذا املقنينيرر املفنينياهيم األساسنينيية يف عملينينية القينينياس والتقنينيويم،  ودور ال           

التخطنينييط ( 1)والتقنينيويم يف التنينيدريس، وجمنينياالت القينينياس وأسنينياليبه، وبننينياء اختبنينيار التحصنينييل       

، وإخنينينيراج االختبنينينيار   (3)، وبننينينياء اختبنينينيار التحصنينينييل    (2)لالختبنينينيار، وبننينينياء اختبنينينيار التحصنينينييل    

 .وتصحيحه، وخصائص االختبار اجليد، وأساسيات اإلحصاء يف عملية القياس والتقويم

  ELT Methodology (1) 53533(نظ ي 3) ةساعات معتمد 

This course aims at acquainting the students with the various 

methods and approaches of teaching English as a foreign language. 

Student should be exposed to both the psychological and linguistic 

orientation of each method / approach with concentration on current 

practices, mainly communicative language teaching methods. 

 (عملي 2نظ ي،  1)ساعات معتمدة  3: الرتبية العملية 5419

 .لتخصص اللغة االجنليزية وأساليب تدريسها فقط ELT (2) )5451متطلب سابق 

اينينينيات الالزمنينينية ملهننينية التعلنينينييم، وغنينينيرس  يركنينيز هنينينيذا املقنينيرر علنينينيى إكسنينينياب الطالنينيب الكف   

اجتاهات اجيابية حنوها، كما يهدف إىل إتاحة الفرصة أمام الطالب لتطبيق املفاهيم واملبادي 

والنظرينينينيات الرتبوينينينية تطبيقنينينيا أدائينينينيا علنينينيى حننينينيو سنينينيلوكي يف املينينينيداد احلقيقنينينيي هلنينينيذه املفنينينياهيم    

لب للكفايات الرتبوية النييت  والنظريات الذي يتمثل يف املدرسة بيكل يؤدي إىل اكتساب الطا

تتطلبها طبيعة األدوار املتعددة واملتغرية للمعلم حبي  يصبح يف النهاينية قنيادرا علنيى ممارسنية هنيذه      

وهلنينيذا يتوجنينيب علنينيى الطالنينيب أد  يقضنينيي فنينيرتة تدريبينينية ونينيددة يف    . الكفاينينيات بكفاينينية وفاعلينينية 

أسنيابيع،  ( 6)ة موزعنية علنيى   سنياعة تدريبيني  ( 121)مدارس املرحلة األساسية والثانوية واليت تبلنيغ  

وتيتمل الرتبية العملية على . ميارس فيها احلياة املهنية اليومية ملعلمي املرحلة األساسية والثانوية

اجلانب النظري واجلانب العملي بينيكل متكامنيل، ويتنيدرج تنفينيذ اجلاننيب العملنيي منين مرحلنية         

 . مارسة الكليةاملياهدة إىل مرحلة املياركة اجلزئية، وأخريًا إىل مرحلة امل
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 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: أساليب تد يس الرتبية اإلس مية 5424

 طرائق التدريس والتدريب العامة 5214متطلب سابق 

يتناول هذا املقرر مفهوم املنهاج وأهدافنيه وخصائصنيه، ومصنيادر التعلنييم والنيتعلم يف الرتبينية       

ينية لتحلينيل وتنيوف الوحنيدات الدراسنيية      اإلسالمية، وأساليب تدريسها وذلا بعرمل  اذج تطبيق

و نينياذج تطبيقينينية حلصنينيص دراسنينيية ملوضنينيوعات يف القنينيرآد الكنينيريم والعقينينيدة واحلنينيدي  النبنينيوي    

 .والفقه والسرية النبوية واألخالق والتهذيب

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: أساليب تد يس العلوم االلتماعية 5438

 مةطرائق التدريس والتدريب العا 5214متطلب سابق 

يعنينياجل هنينيذا املقنينيرر أسنينياليب تنينيدريس االجتماعينينيات للصنينيفوف يف منينيرحليت التعلنينييم األساسنينيي   

والثنينينيانوي، منينينين حينينيني  التخطنينينييط لتعلنينينييم االجتماعينينينيات و دينينينيد املبنينينيادي للتعلنينينييم والنينينيتعلم فيهنينينيا  

واسنينينيتخدامات مصنينينيادر النينينيتعلم، واسنينينيرتاتيجيات تعلنينينيم موضنينينيوعات خاصنينينية يف االجتماعينينينيات منينينيع  

 .تقدمتطبيقات عملية على كل ما 

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: أساليب تد يس اللغة الع بية 5449

 طرائق التدريس والتدريب العامة 5214متطلب سابق 

يركز هذا املقرر على الطنيرق العامنية لتنيدريس اللغنية العربينية، وطريقنية الوحنيدة يف تنيدريس         

الوحنينيدات  اللغنينية العربينينية، و لينينيل بعنينيض مننينياه  منينيرحليت التعلنينييم األساسنينيي والثنينيانوي، وبعنينيض       

والدروس واالختبنيارات والتقنيويم يف منيرحليت التعلنييم األساسنيي والثنيانوي، ومينيكالت يف تعلنييم         

 .اللغة العربية واألنيطة الصفية وغري الصفية يف تدريس اللغة العربية

ELT Methodology (2): 5450  3 (عملي 2نظ ي،  4)ساعات معتمدة 

This is a practical course, based on (5353) ELT methodology (1) 

and following it. It aims at providing the students with the knowledge 

and skills necessary for teaching the various classroom teaching 

learning activities. This includes preparing supplementary materials. 

Audiovisual (A.V). aids and classroom tests. Student will have to 

observe and carry out actual classroom lessons. 
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 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: أساليب تد يس ال ياضيات 5469

 طرائق التدريس والتدريب العامة 5214متطلب سابق 

املفنياهيم  : يعاجل هذا املقرر املعرفة الرياضية والبننيى الرياضنيية، وطنيرق تنيدريس كنيل منهنيا      

اهلندسية واجلفية، التعميمات الرياضية، اخلوارزميات اجلفية واملهارات، الفهنياد الرياضنيي،   

 .املساحات واحلجوم، الوسائل التعليمية واأللعاب واأل اط الرياضية

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: أساليب تد يس العلوم 5498

 ةطرائق التدريس والتدريب العام 5214متطلب سابق 

يتناول هذا املقرر طبيعنية العلنيم بينيكل عنيام، وطبيعنية مبحني  منين مباحني  العلنيوم بينيكل           

خنينينياص، وأهمينينينية ذلنينينيا يف  دينينينيد أهنينينيداف تنينينيدريس العلنينينيوم، واألسنينينيس النفسنينينيية لتعلنينينييم العلنينينيوم    

والرتكيز على تكود املفاهيم يف العلوم، والتخطيط لتدريس العلوم، ومصادر املواد والوسنيائل  

ها، القينيام بزينيارات ميدانينية موجهنية للتعنيرف علنيى التفنياعالت الصنيفية،         التعليمية وكيفية توفري

ودور املعلم كمخطط ومنفنيذ وإعنيداد دروس  وذجينية، ومسنياعدة املعلنيم يف تنيدريس جمموعنيات        

 .صغرية، واإلشراف على أ اط التعلم لدف هذه اجملموعات

 


