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 :البرامج االكاديمية

 "معلم صف"المرحلة االساسية االولى تخصص . 1

 خمرج ت التدلم املقصو  : أ اًل

 : ةتعلقة بيكون الطالب قادرا على اكتساب املعارف واملعلومات امل أنينبغي 

  :والفهماملعرفة 

 .خصائص اجملتمع الفلسطيمت وقضاياال وحتدياته الرئيسة .1

 .خصائص املتعلمني النمائية والنفسية والعقلية واملعرفية والوجدانية واملهارية .2

اسةةرتاتيجيات والتقنيةةات ومصةةادر الةةتعلم يف التعلةةيم،    وتصةةميم الةةتعلم،  و، ومراحلةةه النمةةو .3

، وصعوبات التعلم، إدارة التعلموالتقويم األصيل، وتقييم التعلم، و، املنهاج الرتبويوالتعلم، 

 .وإدارة التعلم، والتفكري اإلبداعي

 .األعداد احلقيقية والطبيعية والعمليات عليها .4

التغذية وجسم اإلنسةان، والصةحة العامةة، والكائنةات احليةة، والعلةوم وترائةق تدريسةها،          .9

 .وبيولوجية اإلنسان

نشةةا  الرتبةةوي اللغةةوي، وأوجةةه النشةةا  الرتبةةوي اللغةةوي، واللغةةة العربيةةة    قواعةةد اللغةةة، وال .6

 .وأساليب تدريسها

أسةباب الفةروا الفرديةة وكيفيةة التعامةل      ، وترا وأساليب التعلم املناسبة للمرحلةة العمريةة   .7

 .معها

 .دور التقنيات احلديثة يف حتسني مهارات القرن احلادي والعشرين .2

باملفةةةاهيم واملبةةةادئ اخلاصةةةة بالةةةدين اإلسةةةالمي والعقيةةةدة    اجلوانةةةب املعرفيةةةة الةةةيت تتصةةةل  .9

 .اإلسالمية

 .تبيعة الدراسات االجتماعية وأساليب تدريسها .11

 : املهارات العقلية والذهنية

 .حتليل املواقف التعليمية والعالقات االجتماعية داخل غرفة الصف .1

 .حتليل أمنا  التفكري الناقد واإلبداعي والتأملي .2

 .يات تعلم طتلفة تالءم الفروا الفردية بني املتعلمنيتطوير اسرتاتيج .3

 .املرونة يف اختيار أشكال التقييم املالئمة للمواقف التعليمية .4

 .التأمل يف املمارسات الرتبوية والتعليمية وإصدار األحكام .9
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 :املهنية العملية أو املهارات

 .التخطيط للتدريس املرتكز حول املتعلم .1

 .وفق النظريات الرتبوية األحدث هاتنفيذ، وواصفات وجودة عاليةتصميم دروس تعليمية مب .2

 .توظيف اسرتاتيجيات تعديل السلوك يف تعديل تعلم الطلبة .3

 .تصميم بيئة تعليمية مرتكزة على املتعلم .4

 .إنتاج وسائل تعليمية فعالة ومبتكرة .9

 .الصف إدارةاستخدام اسرتاتيجيات متنوعة حلل املشكالت املتعلقة يف  .6

تقيةيم املخرجةات وتطةور املةتعلم وتقةديم      ، وأمنا  الرتبية الناقدة واإلبداعية والتأمليةتطبيق  .7

 .التقارير حواا

 : العامة/ املنقولةاملهارات 

 .اجلماعي العملاستخدام مهارات  .1

 .من خالل فريق أوبصورة فردية العلمية البحوث  إجراء .2

 .املشكالت حل توظيف املنهج العلمي يف .3

 .العمل حتت الضغط .4

 .والتأملي واإلبداعي التفكري الناقدممارسة مهارات  .9

 : مه رات االتص ا  تقري  املدلوم ت

 .توظيف األدوات التقنية بكفاءة وفعالية داخل الصف وخارجه .1

 .االتصال والتواصل بفعالية شفويا وكتابيا وجها لوجه وعرب االنرتنت .2

 .استكشاف وتوظيف التقنيات اجلديدة .3

 .وسائل طتلفة ونشرهاالتعبري عن أفكارال ب .4

 : والبعد األخالقي االجتاهات والقيم

 . تبنى اجتاهات إجيابية حنو مهنة التعليم .1

 .أخالقيات مهنة التعليمااللتزام ب .2

 .التعاتف مع الطلبة واحرتام خصوصياتهم .3

 .التسامح مع االختالف وفقا للفهم الواعي ملعتقدات اآلخرين وآرائهم .4

 .األمانة واإلخالص يف العمل .9

 .تتبع قواعد السلوك املهمت وأخالقيات العمل التعليمي .6
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 :سوق الد ل: ث نيً 

نظرا لقدرة خرجيي املرحلة األساسية األوىل على التعامل مع النظم الرتبوية املختلفة وتطبيق  

النظريات الرتبوية احلديثة فإن هذال املهارات سوف تتيح ام ترا أبواب العمل بالقطاعني العام 

لشغل الوظائف يف جمال التدريس للمرحلة األساسية األوىل يف املدارس احلكومية واخلاص 

التدريس يف ريا  األتفال  للخرجينياخلاصة ووكالة غوث وتشغيل الالجئني، كما ميكن و

 .واملعاهد اخلاصة واحلكومية
 :املردر / "مدلم صف"متطلب ت ختصص املرحل  االس سي  اال ىل : ث لث 

معلم " املرحلة االساسية االوىلختصص / الرتبية ة البكالوريوس يف للحصول على درج

 :ساعة معتمدة موةعة كما يأتي( 129)على الطالب ان يتم بنجال  ، املنفرد/  "صف

 

 : المقررات التخصصية. 1

 :ساعة معتمدة موةعة كما يأتي( 21)تتكون هذال املقررات من 

 :ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي( 21)وتتكون من : إجباريةمقررات تخصصية  .1.1 

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 متطلب السابقال األسبوعية

 عملي نظري

 1111 - 3 3 (2)اللغة العربية  1112

 - - 3 3 رياضيات عامة 1111

 - - 3 3 علم النفس التطوري 9111

 --  3 3 (1)اللغة العربية وترائق تدريسها  9211

 المجموع الحرة اختياري اجباري مجموعة المساقات

 29 - 3 22 متطلبات اجلامعة

 12 - - 12 متطلبات الكلية

 2 - - 21 متطلبات التخصص

 6 6 - - مقررات حرة

 129 اجملموع
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رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 متطلب السابقال األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 ترائق التدريس والتدريب العامة 9214

 9211 - 3 3 (2)اللغة العربية وترائق تدريسها  9219

 - - 3 3 االدب العربي وفنونه 9216

 - - 3 3 (1)الثقافة االسالمية وترائق تدريسها  9217

 - - 2 2 (1)العلوم االجتماعية وترائق تدريسها  9212

 - - 3 3 (1)الرياضيات وترائق تدريسها  9219

 - 1 2 3 (1)العلوم والصحة وترائق تدريسها  9211

 1112 1 2 3 ماحلاسوب يف التعلي 9222

 - - 3 3 ادارة الصف وتنظيمه 9311

 - - 3 3 رعاية  ذوي احلاجات اخلاصة 9314

 9217 - 2 2 (2)الثقافة االسالمية وترائق تدريسها  9317

 9212 - 2 2 (2)العلوم االجتماعية وترائق تدريسها  9312

 9219 - 3 3 (2)الرياضيات وترائق تدريسها  9319

 9211 1 2 3 (2)صحة وترائق تدريسها العلوم وال 9311

 - - 3 3 سيكولوجية اللعب 9311

 - - 3 3 التفكري االبداعي 9316

 - - 3 3 الرتبية الرياضية وترائق تدريسها 9416

 - 1 2 3 الرتبية الفنية وترائق تدريسها 9417

- -  3 3 املوسيقى واالناشيد وترائق تدريسها 9412

- -  3 3 تعديل السلوك 9412

-  1 1 2 (1)تربية عملية  9421

 3-  3 (2)تربية عملية  9429
أو  9421

 متزامن

 9313 2 1 3 مشروع التخرج 9499

 - - 3 3 قواعد الكتابة العربية والرتقيم 2242

  11 71 21 اجملموع



 

391 
 

 :المقررات الحرة. 2

/  امعةةةسةةاعات معتمةةدة مةةن أي ختصةةص آخةةر مةةن ختصصةةات اجل ( 6)يسةةتطيع الطالةةب اختيةةار 

ون املةادة التعليميةة   كمقةررات حةرة علةى أن ال يكةون مضةم      خارج اخلطةة الدراسةية لتخصصةه،   

 .وأن ال تكون ممنوعة من التخصص أو كيفًا/أخرى كمًا ومكررًا يف مقررات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




