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 ة العلوم الرتبويةكلي

 نبذة عن الكلية:

هي  ختصصات  ستة نشئت الكلية منذ تأسيس اجلامعةب وننح درجة البكالوريوس يفُأ

املرحلة األساسية األوىلب وب واالرشاد والصحة النفسية)مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليمب 

 تالتة دبلوماتتعليم الرتبية االسالمية(. كما ننح والرتبية اخلاصةب وتعليم االجتماعياتب و

اصة ودبلوم التأهيل هي  )دبلوم التأهيل الرتبويب دبلوم التأهيل الرتبوي يف جمال الرتبية اخل

أساليب تدريس )تربية( وفرعي  رعيالرتبوي يف جمال اإلرشاد الرتبوي والنفسي(ب إضافة إىل ف

ولوجيا التعليمب وخترج املعلمني والرتبويني واملختصني وفرعي مصادر التعلم وتكن بتربية خاصة

تكنولوجيا والقادرين على بأحدث اسرتاتيجيات التعليم وال املؤهلني أكادمييا  وتربويا  امللمني

 إيفار معاجلة ومواجهة املشكالت وإنتاج ة يفالتفكري بعيدا  عن النمطية وقيادة املواقف التعليمي

  لمي.املعرفة عن يفريق البحث الع
 :الرؤية

اإلبداع والتميز يف تزويد اجملتمع بالكفاءات والقيادات املؤهلة علميا  ومهنيا  واثيا  يف كتلف 

تعليم والمل الرتبوي والنفسي واإلرشاديب ءو دور ريادي بار  يف بيئات وأنظمة الرتبية ميادين الع

 والتعلم الرمسية وغري الرمسية.
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 الرسالة:
واملرشدينب يف جماالت العلوم الرتبوية املعلمني الرتبويني وبشرية مؤهلة من  إعداد وتأهيل يفاقة

وية واملهنية والتقنية املغايرةب واإلسهام الفاعل والنفسية واإلرشاديةب املواكبة للتطورات الرتب

من خالل تقديم برامج تعليمية وإرشادية وتدريبية ب ي التطبيقيعلمواملتميز يف جمال البحث ال

ة ومتكاملة ومتميزة تحتواها العلمي التطبيقيب وفق أفضل ممارسات التعليم املفتوعب متنوع

لمي النوعي يف إيفار من التفاعل اجملتمعيب والتعاون والتعليم املدمجب وتعزيز بيئة البحث الع

 ق أحدث معايري اجلودة والتميز".  وف والشراكة وتبادل اخلرباتب

 األهداف:
 ة من فلسفة اجلامعةب واالحتياجات الرتبوية والتعليمية الفلسطينيةب وأبر ها تنبثق أهداف هذ  الكلي

يف  واملختصني بويني واملعلمني واملرشدينرفد اجملتمع بالطاقات البشرية املؤهلة من الرت .1

شادية املواكبة للتطورات الرتبوية واملهنية والتقنية إلرجماالت العلوم الرتبوية والنفسية وا

 املغايرة.
باملواد ها سهام يف تطوير منظومة الرتبية والتعليم يف فلسطني ومناهجها عن يفريق دعماإل .2

ى تكون أدوات فاعلة يف إمناء شخصية اإلنسان التعليمية املتطورة شكال  ومضمونا ب حت

 العملية.ة ووتطوير قدراته العلمي بالفلسطيو
 ي والنفسي واإلرشادي التطبيقي.اإلسهام الفاعل واملتميز يف جماالت البحث العلمي والرتبو .3
تطوير البيئة التعليمية وبيئات وأنظمة الرتبية والتعليم الرمسية وغري الرمسية وفق أحدث  .4

 يري اجلودة والتميز.معا
فاعلية مهنيا   أكثرعلهم ر املهارات واالراهات االجيابية ءو املهنة اليتإكسابهم  .5

 .وشخصيا 

ي ومؤسساته يف إيفار من الشراكة اإلسرتاتيجية مع تعزيز العالقة مع اجملتمع احملل .6

 املؤسسات احمللية والعاملية.

 :الدرجات الممنوحة
ب إضافة إىل درجة فرعي درجة البكالوريوس يف كافة الربامج لديها كلية العلوم الرتبوية ننح

در ربية( لطلبة ختصصات غري الرتبيةب وفرعي الرتبية اخلاصةب وفرعي مصا)ت أساليب تدريس

واجلداول اآلتية تبني تو يع الساعات  .التعلم وتكنولوجيا التعليمب ودبلومات التأهيل الرتبوي

 بات اجلامعة والكلية ومتطل جاملعتمدة على الربام
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   متطلبات الجامعة 

 ( ساعة معتمدة: 24)  اإلجبارية متطلبات الجامعة  

رقم 

 املقرر
 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 تعلم كيف تتعلم 0101

 - 1 2 3 احلاسوب 0102

 - - 3 3 تاريخ القدس 0104

 - - 0 0 العمل التطوعيمل0105

 - - 3 3 املهارات احلياتيةمل0106

 - - 3 3 (1اللغة العربية ) 0111

 - - 3 3 (1اللغة اإلجنليزية ) 0113

 - - 3 3 فلسطني والقضية الفلسطينية 0205

 - - 3 3 الثقافة االسالمية  0206

 - 1 23 24ملاجملممع

 

 اإلختياريةمتطلبات الجامعة  

   اآلتية( ساعات معتمدة من املقررات 3يدرس الطالب )

 عنوان املقرر رقم املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
املتطلب 

 السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 ةسرياحلركة األ 0207

 - - 3 3 مكافحة الفساد  التحديات واحللول 0208

 - - 3 3 (1للغة الفرنسية )ا 0211

 - - 3 3 احلضارات البشرية ومنجزاتها 0300

 - - 3 3 املسؤولية اجملتمعية  0306

 - - 3 3 (1عربي ) 8180
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 متطلبات الكلية:  

  اجلدول اآلتي ة يف( ساعة معتمدة  مبين18تتكون هذ  املقررات من )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

ت الساعا

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 املنهاج الرتبوي * 5103

 - - 3 3 علم النفس الرتبوي 5114

 - 1 2 3 وجيا التعليمتكنول 5300

 5300 - 3 3 تصميم التدريس ** 5302

 - - 3 3 لميالعمناهج البحث  5303

 - - 3 3 القياس والتقويم يف التعلم والتعليممل5320

  1 17 18ملجملممعا

ساعات  3( )5204* يدرس يفلبة الرتبية اخلاصة بدال  منه مقرر يفرائق التدريس والتدريب العامة )

 معتمدة نظري(

  منه مقرر بدال ** يستثنى من دراسته يفلبة ختصص اللغة اإلجنليزية وأساليب تدريسهاب ويدرسون 

(5353)   E.L.T Methodology (I) 
مل

مل ةاملالكلية:التخصصاتملاليتملتمف

 "معلم صف".  املرحلة األساسية األوىل .1

 تعليم الرتبية اإلسالمية. .2

 تعليم االجتماعيات. .3

 الرتبية اخلاصة. .4

 تعلم وتكنولوجيا التعليم.مصادر ال .5

 االرشاد والصحة النفسية. .6

مل

مل: ةبمكليةملالعلممملالرتمل بلممات

 .دبلوم التأهيل الرتبوي .1

 ة اخلاصة.دبلوم التأهيل الرتبوي يف جمال الرتبي .2

 دبلوم التأهيل الرتبوي يف جمال اإلرشاد الرتبوي والنفسي. .3



 

435 
 

 :متطلبات الكليةتوصيف 

ملنظ ي(مل3 ملةمعتمدساعاتململ3املرها ملالرتبمي:ململ5103

هززاج  صزززر املن بزززويب عنا هزززاج الرت هززوم املن لزززى مف قزززرر ع هزززذا امل كززز  هزززاجب الرتير سزززس املن بزززويب أ

 ب الكتاب املدرسي ودليله.تصميم املنهاج وتقوميهب تطبيق املنهاج وتطوير 

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3علاملالرد ملالرتبمي:ململ5114

لزب شززكل  يهزدف هزذا املقزرر إىل  تقزديم مزادة علميزة للطا لزيت ت بزر  البحزوث والنظريزات ا عزن أ

لزتعلم  يززة ا ضززم -األسزاس لعمل لززيمب ويت مززاعيب ن  التع عززريف اإلجت تزم امل فززاملعريفب  سززلوكي  املنحزى ال

حزز .ززذ  وصزوال  إىل املن يززة  قززات الرتبو ثززةب والتطبي يززات احلدي كززذلن النظر قززايفب و مززاعي الث ى اإلجت

تزززدريس يفزززرأ ال يزززة و ئزززة الرتبو سزززتعراض البي يزززات. وا لزززى  النظر هزززا وع لزززف أنواع لزززى كت عزززث ع والبوا

لزتع تززر ا قززال أ فززراد والدافعيزة وانت سززيانب لم كتلزف األ بززة والن لززذاكرة البعيزدة والقري تززدريبب وا وال

شزززك حزززل امل لزززذكاء و فزززة وا لزززب املعر سزززاب الطا قزززرر إىل إك هزززذا امل سزززعى  مزززا ي بزززداعب ك الت واإل

قززدراتهم وم لززن  مززراعيني يف ذ بززة  لززيم الطل لززم وتع طززرأ تع صززة ب سززتعداداتهاملتخص فززروأ  ميززو.م وا وال

 الفردية املوجودة بينهم.

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3 بملالعامة:ملتد ط ائقملالتد   مل المل5204

هزززوم " يفر قززززرر مف هزززذا امل نزززاول  ئززززق يت لزززمب ويفرا مززززل املع جنزززاع ع هززززا يف إ تزززدريس " ودور قززززة ال ي

تزدريب  تزدريس وال لزيت ميكزن أن تعتزرب أساسزا  لطرائزق ال فزةب واملهمزات التفكري والنظريات ا املختل

هزا وبعزدهاب وشزرع مفصزل ألشزهر يفرائزق نائاليت يقوم بهزا املعلزم قبزل الشزروع يف عمليزة التعلزيم يف أت

جزززر مزززة واإل تزززدريب العا تززدريس وال ملزززدرس ال يزززة ا ئزززق وكفا هزززذ  الطرا يزززة  يزززادة فعال لزززة بز اءات الكفي

 واملدرب يف توظيفها لتحقيق أهداف التعليم والتدريب.

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3التعليا:ململتكرملمجيامل5300

صزززي يزززة احل قزززرر إىل تنم هزززذا امل هزززدف  لزززيمب لة ي يزززا التع صزززة بتكنولوج يزززة اخلا يزززة واملهار املعرف

مزززن ت لزززب  كزززن الطا يزززفومي خزززالل  وظ مزززن  لزززن  لزززتعلمب وذ لزززيم وا لزززييت التع يزززة يف عم يزززات التعليم التقن

مززز لزززوان  لزززيمب وأ يزززا التع سزززة يف تكنولوج فزززاهيم الرئي ضزززه للم سزززائط تعر يزززة والو شزززطة التعليم ن األن

 واحلاسوب واالنرتنت.مي املتعددة واملنهاج التكنولوجي والتصميم التعلي
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ملي(نظ مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3تصمياملالتد   :ململ5302

 التعليمتكنولوجيا  5300متطلب سابق 

لززيم     صززميم التعلزيمب واخللفيزة النظريزة لعلزم تصزميم التع ب يركزز هزذا املقزرر علزى ماهيزة ت

يززز صزززةب وحتل سزززلوكية اخلا هزززداف ال مزززة واأل يزززة العا هزززداف الرتبو يزززد األ جزززهب وحتد شزززرو  ل اومناذ ل

بززا مززيب وم تزززوى التعلي يززل احمل لزززيمب وحتل يززة للتع يززة والداخل بزززارات اخلارج صززميم االخت مزززهب وت دئ تنظي

شززززطة  سززززائلب واألن يززززةب الو ملززززواد التعليم يزززد ا لززززيمب وحتد سززززرتاتيجيات التع يززززد ا صزززيليةب وحتد التح

 .معييةب وتصميم املنشطات العقليةب وتصميم عمليات التقويم التشكيليب والتقويم اجلالرتبو

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل 3:ململمراةجملالبحثملالعلميمل5303

سزززلوب حزززث  أ ثزززر الب هزززو أك مزززي  سزززاليبالعل سزززم  أ هزززو يت يزززةب ف جزززدوى وفاعل شزززكالت  حزززل امل

قززويم  عززايري لت مزززام م بززدائل أ ضززع ال ضززوعية وو ضززوع واملو صزززورة بززالتنظيم والو جززدواها يف  هززا و فاعليت

لززذا  يززةب  صزززية والذات ملززؤترات الشخ عززن ا يززدة  ضززوعية بع تززمو يزززهاج   شزززاكله  إل هززة م فززرد ملواج كززل 

 وحتدياتها.

املهزارات الال مزة للقيزام  وإكسزابهالطالب تناهج البحث ويفرائقه  ويهدف املقرر إىل تعريف

تزه وأنواعزهب بالبحثب وذلن من خالل دراسزته للموضزوعات األساسزية اآلتيزة  م نزاهج البحزث  ماهي

صززميم البحزثب واجمل صززياغة الفرضزيات وت نززات تمشزكلة البحزث و نززةب وأدوات  زع البيا مزع والعي

 واملعلومات وكتابة تقرير البحث.

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3القياسمل التقم امليفملالتعلامل التعليا:ململ5320

سززية يف عمليزة القيزاس  نزاول هزذا املقزرر املفزاهيم األسا قززويم يف يت قزويمب  ودور القيزاس والت والت

نززا سززاليبهب وب يززاس وأ جمززاالت الق تزدريسب و صززيل )ء اال بززار التح نززاء 1خت بززارب وب طززيط لإلخت ( التخ

صزززيل ) بززار التح صزززيل )(ب و2إخت بزززار التح نزززاء إخت صزززائص 3ب صزززحيحهب وخ بزززار وت خزززراج اإلخت (ب وإ

 اإلختبار اجليدب وأساسيات اإلحصاء يف عملية القياس والتقويم.

ELT Methodology (1)ململ5353 (نظ يمل3 ملةساعاتملمعتمدمل3ملململ  

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. 

 

 

 


