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 ة العلوم التربويةكلي

 :نبذة عن الكلية

 :هيختصصات  دسةنشئت الكلية منذ تأسيس اجلامعة، ومتنح درجة البكالوريوس يف ُأ

مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم ، املرحلة االساسية االوىل ، الرتبية اخلاصة ، تعليم )

دبلوم التأهيل الرتبوي ، : )هي ثالثة دبلوماتكما متنح (.  االجتماعيات وتعليم الرتبية االسالمية

رشاد الرتبوي دبلوم التأهيل الرتبوي يف جمال الرتبية اخلاصة ودبلوم التأهيل الرتبوي يف جمال اال

وخترج املعلمني  ، وفرعي تربية خاصة (تربية)فرعي أساليب تدريس ، اضافة اىل ( والنفسي

بأحدث اسرتاتيجيات التعليم  امللمني وتربويًا والرتبويني واملختصني املؤهلني أكادمييًا

 إتار عن النمطية وقيادة املواقف التعليمية يف والتكنولوجيا والقادرين على التفكري بعيدًا

  .ومواجهة املشكالت وإنتاج املعرفة عن تريق البح  العلمي معاجلة
 :الرؤية

اإلبداع والتميز يف تزويد اجملتمع بالكفاءات والقيادات املؤهلة علميًا ومهنيًا وحبثيًا يف طتلف 

تعليم ميادين العمل الرتبوي والنفسي واإلرشادي، حنو دور ريادي بارة يف بيئات وأنظمة الرتبية وال

 .والتعلم الرمسية وغري الرمسية
 :الرسالة
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واملرشدين، يف جماالت العلوم الرتبوية املعلمني الرتبويني وإعداد وتأهيل تاقة بشرية مؤهلة من 

والنفسية واإلرشادية، املواكبة للتطورات الرتبوية واملهنية والتقنية املغايرة، واإلسهام الفاعل 

من خالل تقديم برامج تعليمية وإرشادية وتدريبية ، التطبيقي واملتميز يف جمال البح  العلمي

متنوعة ومتكاملة ومتميزة مبحتواها العلمي التطبيقي، وفق أفضل ممارسات التعليم املفتول، 

والتعليم املدمج، وتعزيز بيئة البح  العلمي النوعي يف إتار من التفاعل اجملتمعي، والتعاون 

 ".  أحدث معايري اجلودة والتميز والشراكة وتبادل اخلربات، وفق

 :األهداف

 :تنبثق أهداف هذال الكلية من فلسفة اجلامعة، واالحتياجات الرتبوية والتعليمية الفلسطينية، وأبرةها

يف  واملختصني رفد اجملتمع بالطاقات البشرية املؤهلة من الرتبويني واملعلمني واملرشدين .7

ادية املواكبة للتطورات الرتبوية واملهنية والتقنية جماالت العلوم الرتبوية والنفسية واإلرش

 .املغايرة
باملواد ها اإلسهام يف تطوير منظومة الرتبية والتعليم يف فلسطني ومناهجها عن تريق دعم .2

التعليمية املتطورة شكاًل ومضمونًا، حتى تكون أدوات فاعلة يف إمناء شخصية اإلنسان 

 .لعمليةوتطوير قدراته العلمية وا ،الفلسطيمت
 .اإلسهام الفاعل واملتميز يف جماالت البح  العلمي والرتبوي والنفسي واإلرشادي التطبيقي .7
تطوير البيئة التعليمية وبيئات وأنظمة الرتبية والتعليم الرمسية وغري الرمسية وفق أحدث  .1

 .معايري اجلودة والتميز
فاعلية مهنيًا  أكثرلهم املهارات واالجتاهات االجيابية حنو املهنة اليت جتعإكسابهم  .9

 .وشخصيًا

تعزيز العالقة مع اجملتمع احمللي ومؤسساته يف إتار من الشراكة اإلسرتاتيجية مع  .6

 .املؤسسات احمللية والعاملية
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 :الدرجات الممنوحة
، إضافة إىل درجة فرعي درجة البكالوريوس يف كافة الربامج لديها كلية العلوم الرتبوية متنح

واجلداول  .لطلبة ختصصات غري الرتبية، ودبلومات التأهيل الرتبوي (تربية)أساليب تدريس 

 :ومتطلبات اجلامعة والكلية جاآلتية تبني توةيع الساعات املعتمدة على الربام

 توزيع الساعات المعتمدة على البرامج
 

 البرنامج 

 االكاديمي

 

 نوع المقرر

 (  المتطلبات)

المرحلة األساسية 
معلم " األولى

 "صف

تعليم التربية 
 اإلسالمية

 التربية الخاصة تعليم االجتماعيات
مصادر التعلم 

 وتكنولوجيا التعليم

 الساعات المعتمدة الساعات المعتمدة الساعات المعتمدة الساعات المعتمدة الساعات المعتمدة

 منفرد
رئيسي 
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 منفرد
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  متطلبات الجامعة

 :ساعة معتمدة( 22)متطلبات الجامعة االجبارية 

م رق
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 األسبوعيةالساعات 
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 --  3 3 تعلم كيف تتعلم 1111

 - 1 2 3 احلاسوب 1112

 - - 3 3 تاريخ القدس 1114

- -  1 1 العمل التطوعي 1119

 - - 3 3 (1)اللغة العربية  1111

 - - 3 3 (1)اللغة االجنليزية  1113

 - - 3 3 فلسطني والقضية الفلسطينية 1219

 - - 3 3 الثقافة االسالمية  1216

-  1 21 22 اجمل وع

 

 متطلبات الجامعة االختيارية

 : ساعات معتمدة من املقررات االتية ( 3)يدرس الطالب 

 عنوان المقرر رقم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
المتطلب  األسبوعية

 السابق
 عملي ينظر

- -  3 3 احلركة األسرية 1217

- -  3 3 التحديات واحللول: مكافحة الفساد 1212

 - - 3 3 (1)اللغة الفرنسية  1211

 - - 3 3 احلضارات البشرية ومنجزاتها 1311

 --  3 3 املسؤولية اجملتمعية  1316
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 : متطلبات الكلية

 :نة يف اجلدول اآلتيساعة معتمدة  مبي 12تتكون هذال املقررات من 

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 األسبوعيةالساعات 
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 * املنهاج الرتبوي 9113

 - - 3 3 علم النفس الرتبوي 9114

 - 1 2 3 تكنولوجيا التعليم 9311

 9311 - 3 3 **تصميم التدريس  9312

- -  3 3 العلمي مناهج البح  9313

- -  3 3 القياس والتقويم يف التعلم والتعليم 9321

  1 17 12 اجمل وع

ساعات  3( )9214)يدرس تلبة الرتبية اخلاصة بدال منه مقرر ترائق التدريس والتدريب العامة * 

 (معتمدة نظري

 :بدال منه مقرروأساليب تدريسها، ويدرسون يستثنى من دراسته تلبة ختصص اللغة االجنليزية * *

(5353)   E.L.T Methodology (I) 
 

 :التخصص ت اليت توفرئ  الكلي 

 ". معلم صف" املرحلة األساسية األوىل .1

 .تعليم الرتبية اإلسالمية .2

 .تعليم االجتماعيات .3

 .الرتبية اخلاصة .4

 .مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم .9

 

 :كلي  الدلوم الرتبوي   بلوم ت

 .بويدبلوم التأهيل الرت .1

 .دبلوم التأهيل الرتبوي يف جمال الرتبية اخلاصة .2

 .دبلوم التأهيل الرتبوي يف جمال االرشاد الرتبوي والنفسي .3
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 :متطلبات الكليةتوصيف 

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: املره   الرتبوي 9113

يركةةز هةةذا املقةةرر علةةى مفهةةوم املنهةةاج الرتبةةوي، عناصةةر املنهةةاج الرتبةةوي، أسةةس املنهةةاج،    

 .ميم املنهاج وتقوميه، تطبيق املنهاج وتطويرال، الكتاب املدرسي ودليلهتص

 (نظري 3)س ا ت مدت د   3:الم الرد  الرتبوي  9114

 مبادىء علم النفس 3111متطلب سابق 

يهدف هذا املقرر اىل  تقديم مادة علمية للطالب عن أبرة البحوث والنظريةات الةيت تشةكل    

املنحى السةلوكي فةاملعريف، ثةم املعةريف االجتمةاعي،      : يم، ويتضمنالتعل –األساس لعملية التعلم 

وصواًل إىل املنحى االجتماعي الثقايف، وكةذلك النظريةات احلديثةة ، والتطبيقةات الرتبويةة اةذال       

واسةةتعرا  البيئةةة الرتبويةةة وتةةرا التةةدريس والبواعةة  علةةى طتلةةف أنواعهةةا وعلةةى       . النظريةةات

ل أثةر الةتعلم والتةدريب، والةذاكرة البعيةدة والقريبةة والنسةيان،        طتلف األفراد والدافعية وانتقةا 

والةةذكاء وحةةل املشةةكالت واإلبةةداع ، كمةةا يسةةعى هةةذا املقةةرر اىل إكسةةاب الطالةةب املعرفةةة      

والفةروا   ماملتخصصة بطرا تعلم وتعلةيم الطلبةة مةراعيني يف ذلةك قةدراتهم وميةوام واسةتعداداته       

 .الفردية املوجودة بينهم

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: التدري   التدريب الد م طرائق  9214

ودورهةةةا يف إجنةةةال عمةةةل املعلةةةم، وترائةةةق " تريقةةةة التةةةدريس " يتنةةةاول هةةةذا املقةةةرر مفهةةةوم 

التفكري والنظريات اليت ميكن أن تعترب أساسًا لطرائق التدريس والتةدريب املختلفةة، واملهمةات    

تعليم يف أثنائها وبعدها، وشرل مفصل ألشهر ترائةق  اليت يقوم بها املعلم قبل الشروع يف عملية ال

التةةدريس والتةةدريب العامةةة واإلجةةراءات الكفيلةةة بزيةةادة فعاليةةة هةةذال الطرائةةق وكفايةةة املةةدرس    

 .واملدرب يف توظيفها لتحقيق أهداف التعليم والتدريب

 (ا ل  1نظري،  2)س ا ت مدت د   3: تكرولوجي  التدليم 9311

تنميةةة احلصةةيلة املعرفيةةة واملهاريةةة اخلاصةةة بتكنولوجيةةا التعلةةيم،     يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل   

التقنيةةات التعليميةةة يف عملةةييت التعلةةيم والةةتعلم، وذلةةك مةةن خةةالل     وميكةةن الطالةةب مةةن توظيةةف 

تعرضةةه للمفةةاهيم الرئيسةةة يف تكنولوجيةةا التعلةةيم، وألةةوان مةةن األنشةةطة التعليميةةة والوسةةائط        

 .صميم التعليمي واحلاسوب واالنرتنتاملتعددة واملنهاج التكنولوجي والت
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 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: تص يم التدري  9312

 التعليمتكنولوجيا  9311متطلب سابق 

يركز هذا املقرر على ماهية تصميم التعليم، واخللفية النظريةة لعلةم تصةميم التعلةيم،         

اصةةة، وحتليةةل الشةةرو  ومناذجةةه، وحتديةةد األهةةداف الرتبويةةة العامةةة واألهةةداف السةةلوكية اخل

اخلارجية والداخلية للتعليم، وحتليةل احملتةوى التعليمةي، ومبةادئ تنظيمةه، وتصةميم االختبةارات        

التحصةةةيلية، وحتديةةةد اسةةةرتاتيجيات التعلةةةيم، وحتديةةةد املةةةواد التعليميةةةة، الوسةةةائل، واألنشةةةطة  

 .لتقويم اجلمعيالرتبوية، وتصميم املنشطات العقلية، وتصميم عمليات التقويم التشكيلي، وا

 (نظري 3)س ا ت مدت د  3:  مر ئج البحث الدل   9313

حةةل املشةةكالت جةةدوى وفاعليةةة، فهةةو يتسةةم     أسةةاليبالبحةة  العلمةةي هةةو أكثةةر    أسةةلوب

بالتنظيم والوضةول واملوضةوعية ووضةع البةدائل أمةام معةايري لتقةويم فاعليتهةا وجةدواها يف صةورة           

كةل فةرد ملواجهةة مشةاكله      إليةه اتيةة، لةذا حيتةاج    موضوعية بعيدة عةن املةؤثرات الشخصةية والذ   

 .وحتدياتها

املهةةارات الالةمةةة  وإكسةةابهويهةةدف املقةةرر إىل تعريةةف الطالةةب مبنةةاهج البحةة  و ترائقةةه   

ماهيتةه  : منةاهج البحة   : للقيام بالبح ، وذلك مةن خةالل دراسةته للموضةوعات األساسةية اآلتيةة      

البح ، واجملتمع والعينةة، وأدوات عةع    وأنواعه، مشكلة البح  وصياغة الفرضيات وتصميم

 .البيانات واملعلومات وكتابة تقرير البح 

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: القي ل  التقويم يف التدلم  التدليم 9321

يتنةةةاول هةةةذا املقةةةرر املفةةةاهيم األساسةةةية يف عمليةةةة القيةةةاس والتقةةةويم،  ودور القيةةةاس        

التخطةةةيط ( 1)وأسةةةاليبه، وبنةةةاء اختبةةةار التحصةةةيل  والتقةةةويم يف التةةةدريس، وجمةةةاالت القيةةةاس

، وإخةةةةراج االختبةةةةار (3)، وبنةةةةاء اختبةةةةار التحصةةةةيل  (2)لالختبةةةةار، وبنةةةةاء اختبةةةةار التحصةةةةيل  

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

5353  ELT Methodology (1) (نظري 3)  س ا ت مدت د 3     

Prerequisite 5259  Communication Skills  

This course aims at acquainting the students with the various 

methods and approaches of teaching English as a foreign language. 
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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. 

 

 

 




