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 م التربويةالتخصصات الفرعية في كلية العلو

  ةبويميكن للطلبة دراسة التخصصات الفرعية التالية يف كلية العلوم الرت

مل1 مل"ت بية":ملب نامجملف عيملأساليبملتد   .مل

ملاملقصم ةملخم جاتملالتعلا:ملأ اًل

 على اكتساب املعارف واملعلومات املتعلقة تا يأتي  ينبغي أن يكون الطالب قادرا 

 املعرفة والفهم  

فززاهيم املرتب .1 مزززوب طزززة تامل حززل الن تززدريسب ورا ئزززق ال يززةب ويفرا فزززروأ الفرد لزززتعلمب وال صزززميم ا ت

سزززائلو يززززةب ال الو لززززتعلمإدارة وتعليم لززززتعلمب وب ا صزززادر ا يززززات وم سززززرتاتيجياتوالتقن لززززتعلمب  ا ا

 تقييم التعلم.واملنهاج الرتبويب و

 يفرائق التدريس الفعال والتعلم النشط. .2

 ة واملعرفية والوجدانية واملهارية.خصائص املتعلمني النمائية والنفسية والعقلي .3

 لصفي.ف احتديد نظريات التعلم األكثر مناسبة للموق .4

 اسرتاتيجيات تقييم التعلم والتقويم األصيل. .5

 عديل السلوك وإدارة الغرفة الصفية.اسرتاتيجيات ت .6

 الفروأ الفردية وأسبابها وكيفية التعامل معها. .7

 ية التعلم والتعليم.التقنيات الرتبوية األحدث وتوظيفها يف عمل .8

 املهارات العقلية والذهنية  

قزد القزات االجتماعيزة داخزل غرفزة الصزفالعحتليل املواقف التعليميزة و .1 لزتفكري النا ب وأمنزا  ا

 اعي والتأملي.واإلبد

 تطوير اسرتاتيجيات تعلم كتلفة تالءم الفروأ الفردية بني املتعلمني. .2

 مة للمواقف التعليمية.املرونة يف اختيار أشكال التقييم املالئ  .3

 .كامالتأمل يف املمارسات الرتبوية والتعليمية وإصدار األح .4

  املهارات العملية أو املهنية

 تعلم.التخطيط للتدريس املرتكز حول امل .1

 وفق النظريات الرتبوية األحدث. هاتنفيذب وتصميم دروس تعليمية تواصفات وجودة عالية .2

  تعديل تعلم الطلبة.توظيف اسرتاتيجيات تعديل السلوك يف .3

 تصميم بيئة تعليمية مرتكزة على املتعلم. .4

 مية فعالة ومبتكرة.عليإنتاج وسائل ت .5

 .الصف إدارةتعلقة يف استخدام اسرتاتيجيات متنوعة حلل املشكالت امل .6
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   العامة /املنقولةاملهارات 

 .والعمل حتت الضغط اجلماعي مهارات العمل استخدام .1

 ة يف حل املشكالت اليت تواجه الطلبة.توظيف املهارات احلياتي .2

 إلبداعي.وا ممارسة مهارات التفكري الناقد والتأملي .3

 ية.البحوث العلمية وتوظيفها يف حل املشكالت الرتبو  إجراء .4

 توظيف املفاهيم النفسية والرتبوية اليت اكتسبها يف سياقات حقيقية. .5

 ت مهارات االتصال وتقنية املعلوما

 نية بكفاءة وفعالية داخل الصف وخارجه.توظيف األدوات التق .1

 لوجه وعرب االنرتنت. وجها و بيا وكتا شفويا  بفاعليةالتواصل االتصال و .2

 يف عملية التعلم والتعليم.استكشاف وتوظيف التقنيات اجلديدة  .3

 التعبري عن أفكار  بوسائل كتلفة ونشرها. .4

  :االراهات والقيم والبعد األخالقي

 ية ءو مهنة التعليم. اراهات إجياب تبو .1

 أخالقيات مهنة التعليم.ب لتزاماإل .2

 رتام خصوصياتهم.واحالتعايفف مع الطلبة  .3

 ت اآلخرين وآرائهم.مع االختالف وفقا للفهم الواعي ملعتقدا التسامح .4

 األمانة واإلخالص يف العمل. .5

 تتبع قواعد السلوك املهو وأخالقيات مهنة التعليم. .6

ملسمقملالعم ملثانيًا:

 نينيس يف املدارس احلكومية واخلاصة والتابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطيالتدري

 يف جمال التخصص.

مل

مل

مل

مل

مل

مل
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ململمجثالثًا:ملمتطلباتملالربنا

 مو عة كما يأتي ( ساعة معتمدة 29ليب تدريس "تربية" فرعي  يضم )متطلبات أسا

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 املنهاج الرتبوي 5103

 - - 3 3 الرتبوي نفسعلم ال 5114

5204 
يفرائق التدريس والتدريب 

 العامة
3 3 - - 

 - 1 2 3 تكنولوجيا التعليم 5300

 - - 3 3 إدارة الصف وتنظيمه 5301

 5300 - 3 3 تصميم التدريس **مل5302

5320 
م يف التعلم القياس والتقوي

 والتعليم
3 3 - - 

 - 1 1 2 (1تربية عملية ) 5420

 أو متزامن 5420 3 - 3 (2) ليةتربية عم 5425

 5204 - 3 3 أساليب تدريس التخصصمل*

  5 24 29 اجملموع

 ELT 2فمثال يدرس طالب لللغ، لالنجليزي، مقرر   * يعتمد هذا املقرر على يفبيعة التخصص الرئيس.

Methodology (5450)  

بدال من مقرر     ELT 1 Methodology (5353)يدرس للطالب للذي تخصصه لغ، لنجليزي، مقرر  ** 

 تصميم للتدريس.
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 مق  اتملأساليبملالتخصصات:مل*

م رق

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 5204 0 3 3 الرياضيات تدريس أساليب 5469

 5204 0 3 3 العلوم تدريس أساليب 5498

5424 
 الرتبية تدريس أساليب

 الميةإلسا
3 3 0 5204 

 5204 0 3 3 العربية اللغة تدريس أساليب 5449

5438 
 العلوم تدريس أساليب

 االجتماعية
3 3 0 5204 

5353 E.L. T Methodology(I) 3 3 0 - 

5450 E.L. T Methodology(II) 3 2 1 5353 

 

مل

مل

مل

مل

مل

مل

مل

مل

مل
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ملساليبملتد   ململ ت بية(مللتخص ملاللغةملاالجنليو ة:أب نامجملف عيمل

ملخم جاتملالتعلاملاملقصم ة:ملاًلأ 

 كتساب املعارف واملعلومات املتعلقة تا يأتي على ا ينبغي أن يكون الطالب قادرا 

 املعرفة والفهم  

طزززة ت .1 فززاهيم املرتب مزززوب امل حززل الن تززدريسب ورا ئزززق ال فزززروأ الويفرا يززةب ال لزززتعلمب وفرد صزززميم ا ت

يززززةب و سزززائل التعليم لززززتعلمإدارة والو صزززادروب ا يززززات وم لزززز التقن لززززتعلمب وتعلمب ا سززززرتاتيجيات ا ا

 تقييم التعلم.واملنهاج الرتبويب و

 رائق التدريس الفعال والتعلم النشط.يف .2

 خصائص املتعلمني النمائية والنفسية والعقلية واملعرفية والوجدانية واملهارية. .3

 يات التعلم األكثر مناسبة للموقف الصفي.حتديد نظر .4

 صيل.األاسرتاتيجيات تقييم التعلم والتقويم  .5

 اسرتاتيجيات تعديل السلوك وإدارة الغرفة الصفية. .6

 فردية وأسبابها وكيفية التعامل معها.الفروأ ال .7

 التقنيات الرتبوية األحدث وتوظيفها يف عملية التعلم والتعليم. .8

 ية  املهارات العقلية والذهن

لزتب وأمنزا  حتليل املواقف التعليميزة والعالقزات االجتماعيزة داخزل غرفزة الصزف .1 قزد ا فكري النا

 واإلبداعي والتأملي.

 تالءم الفروأ الفردية بني املتعلمني. تطوير اسرتاتيجيات تعلم كتلفة .2

 املرونة يف اختيار أشكال التقييم املالئمة للمواقف التعليمية.  .3

 لرتبوية والتعليمية وإصدار األحكام.التأمل يف املمارسات ا .4

  املهارات العملية أو املهنية

 ريس املرتكز حول املتعلم.لتدالتخطيط ل .1

 وفق النظريات الرتبوية األحدث. هاتنفيذب وليةتصميم دروس تعليمية تواصفات وجودة عا .2

 توظيف اسرتاتيجيات تعديل السلوك يف تعديل تعلم الطلبة. .3

 كزة على املتعلم.تصميم بيئة تعليمية مرت .4

 إنتاج وسائل تعليمية فعالة ومبتكرة. .5

 .الصف إدارةعة حلل املشكالت املتعلقة يف تنواستخدام اسرتاتيجيات م .6
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   العامة /املنقولةاملهارات 

 .والعمل حتت الضغط اجلماعي مهارات العمل استخدام .1

 توظيف املهارات احلياتية يف حل املشكالت اليت تواجه الطلبة. .2

 ة مهارات التفكري الناقد والتأملي واإلبداعي.ممارس .3

  حل املشكالت الرتبوية.ا يفالبحوث العلمية وتوظيفه  إجراء .4

 اكتسبها يف سياقات حقيقية. توظيف املفاهيم النفسية والرتبوية اليت .5

 ت مهارات االتصال وتقنية املعلوما

 توظيف األدوات التقنية بكفاءة وفعالية داخل الصف وخارجه. .1

 لوجه وعرب االنرتنت. وجها و وكتابيا  شفويا  بفاعليةالتواصل صال واالت .2

 يف التقنيات اجلديدة يف عملية التعلم والتعليم.توظاستكشاف و .3

 ر  بوسائل كتلفة ونشرها.التعبري عن أفكا .4

  :االراهات والقيم والبعد األخالقي

 اراهات إجيابية ءو مهنة التعليم.  تبو .1

 مهنة التعليم.أخالقيات ب لتزاماإل .2

 التعايفف مع الطلبة واحرتام خصوصياتهم. .3

 للفهم الواعي ملعتقدات اآلخرين وآرائهم.قا مع االختالف وف التسامح .4

 عمل.األمانة واإلخالص يف ال .5

 تتبع قواعد السلوك املهو وأخالقيات مهنة التعليم. .6

ملسمقملالعم ملثانيًا:

كالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني التدريس يف املدارس احلكومية واخلاصة والتابعة لو

 .اإلجنليزيةختصص اللغة يف جمال 

مل

مل

مل

مل

مل

مل



 

478 
 

ململمجلثًا:ملمتطلباتملالربناثا

صزز يزززة( لتخ تزززدريس )ترب سزززاليب  عزززي أ نززامج فر ضزززم )بر يزززة ي غزززة االجنليز سزززاعة 29ص الل  )

 مو عة كما يأتي معتمدة 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 طلب السابقاملت

 عملي نظري

 - - 3 3 املنهاج الرتبوي 5103

 - - 3 3 بويلرتعلم النفس ا 5114

 - - 3 3 يفرائق التدريس والتدريب العامة 5204

 - 1 2 3 تكنولوجيا التعليم 5300

 - - 3 3 إدارة الصف وتنظيمه 5301

5320 
القياس والتقويم يف التعلم 

 والتعليم
3 3 - - 

5353 E.L.T Methodology (I) 3 3 - - 

 - 1 1 2 (1تربية عملية ) 5420

  5420 3 - 3 (2) تربية عملية 5425

 E.L.T Methodology (II) 3 2 1 5353مل5450

  6 23 29 عاجملمو
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مل2 مل:الرتبيةملاخلاصةملب نامجملف عي.مل

ململمتطلباتملالربنامج

 ة كما يأتي مو ع( ساعة معتمدة 28متطلبات فرعي الرتبية اخلاصة يضم )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
لب تطامل

 السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 مدخل إلى التربية الخاصة 5145

 5145 - 3 3 اإلعاقة البصرية 5249

 5145 - 3 3 اإلعاقة السمعية 5265

 5145 - 3 3 صعوبات التعلم 5266

 5145 - 3 3 ةاإلعاقة العقلي 5267

 - - 3 3 إدارة الصف وتنظيمهمل5301

 5145 3 1 4 بية الخاصةلتر ( في ا1تدريب ميداني )  5329

 5145 - 3 3 التوحد 5330

 5145 - 3 3 النطق واللغةاضطرابات  5360

  3 25 28 اجملموع

 
مل

مل

مل

مل
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ملمصا  ملالتعلامل تكرملمجياملالتعليا:ملب نامجملف عي.مل3

ململمتطلباتملالربنامج

مو عة كما ( ساعة معتمدة 27ات فرعي مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليمب يضم )متطلب

  أتيي

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
املتطلب 

 السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 االتصال التربوي: النظريات والتطبيق 5180

 - - 3 3 مراكز مصادر التعلم 5280

 - - 3 3 ستراتيجيات حديثة في التعليم والتعلما 5283

 - 1 2 3 ات الخاصةياجمصادر التعلم لذوي االحت 5284

 0102 1 2 3 أساسيات الحاسوب والبرمجة 5285

 0102 1 2 3 الوسائط الرقمية 5286

 0102 1 2 3 إدارة قواعد البيانات التعليمية 5287

 5286 1 2 3 ليميةتصميم وإنتاج الوسائط الرقمية التع 5381

 5180 - 3 3 شبكات التعليم والتعلم 5482

  5 22 27 اجملموع

 

 

 

 

 




