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 البرامج االكاديمية: 

 المرحلة االساسية االولى "معلم صف"تخصص . 1

ملأ اًل:ملخم جاتملالتعلاملاملقصم ة

 ـ  كتساب املعارف واملعلومات املتعلقة بإعلى  يكون الطالب قادرا  أنبغي ين

   والفهمة عرفامل

 خصائص اجملتمع الفلسطيو وقضايا  وحتدياته الرئيسة. .1

 ائص املتعلمني النمائية والنفسية والعقلية واملعرفية والوجدانية واملهارية.خص .2

مزززو .3 لزززه الن لزززتعلمب وب ومراح صزززميم ا صزززاوت يزززات وم لزززيمب التقن لزززتعلم يف التع سزززرتاتيجيات ودر ا ا

قزويم األصزيلب ومب تقييم التعلواملنهاج الرتبويب والتعلمب  لزتعلموالت لزتعلمب إدارة ا ب وصزعوبات ا

 والتفكري اإلبداعي.وإدارة التعلمب 

 األعداد احلقيقية والطبيعية والعمليات عليها. .4

يززةب  .5 نززات احل مزززةب والكائ صززحة العا سززانب وال سززم اإلن يززة وج سزززهاب التغذ ئززق تدري لززوم ويفرا والع

 وبيولوجية اإلنسان.

بزززوي ا .6 شزززا  الرت غزززةب والن عزززد الل غزززقوا يزززة لل غزززة العرب غزززويب والل بزززوي الل شزززا  الرت جزززه الن ويب وأو

 .وأساليب تدريسها

لززة العمريزة .7 سززبة للمرح لززتعلم املنا سززاليب ا مززل ب ويفزرأ وأ يززة التعا يززة وكيف فززروأ الفرد سززباب ال أ

 معها.

 ني مهارات القرن احلادي والعشرين.دور التقنيات احلديثة يف حتس .8

فززززاهيم وامل .9 صززززل بامل لززززيت تت يززززة ا نزززب املعرف يززززدة بززززااجلوا سززززالمي والعق لززززدين اإل صززززة با دئ اخلا

 اإلسالمية.

 جتماعية وأساليب تدريسها.يفبيعة الدراسات اال .10

   املهارات العقلية والذهنية

 حتليل املواقف التعليمية والعالقات االجتماعية داخل غرفة الصف. .1

 ليل أمنا  التفكري الناقد واإلبداعي والتأملي.حت .2

 الءم الفروأ الفردية بني املتعلمني.ة تتطوير اسرتاتيجيات تعلم كتلف .3

 ييم املالئمة للمواقف التعليمية.املرونة يف اختيار أشكال التق .4

 التأمل يف املمارسات الرتبوية والتعليمية وإصدار األحكام. .5
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  املهنية العملية أو املهارات

 التخطيط للتدريس املرتكز حول املتعلم. .1

 وفق النظريات الرتبوية األحدث. هاتنفيذب وةاليتصميم دروس تعليمية تواصفات وجودة ع .2

 يل السلوك يف تعديل تعلم الطلبة.توظيف اسرتاتيجيات تعد .3

 تصميم بيئة تعليمية مرتكزة على املتعلم. .4

 إنتاج وسائل تعليمية فعالة ومبتكرة. .5

 .الصف إدارةاتيجيات متنوعة حلل املشكالت املتعلقة يف استخدام اسرت .6

منززا  الرتبيزة  .7 يززةالنتطبيزق أ قززدة واإلبداعيزة والتأمل قززديمب وا ملززتعلم وت جززات وتطزور ا  تقيزيم املخر

 التقارير حو.ا.

   العامة /املنقولةاملهارات 

 .اجلماعي العملاستخدام مهارات  .1

 .ل فريقمن خال أوبصورة فردية العلمية البحوث  إجراء .2

 املشكالت. حل توظيف املنهج العلمي يف .3

 العمل حتت الضغط. .4

 .والتأملي واإلبداعي لتفكري الناقدات ممارسة مهارا .5

ملات:ملمها اتملاالتصالمل تقريةملاملعلمم

 توظيف األدوات التقنية بكفاءة وفعالية داخل الصف وخارجه. .1

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

 استكشاف وتوظيف التقنيات اجلديدة. .3

 ونشرها.فة التعبري عن أفكار  بوسائل كتل .4

 والبعد األخالقي   االراهات والقيم

 ءو مهنة التعليم.  اراهات إجيابية تبو .1

 أخالقيات مهنة التعليم.االلتزام ب .2

 التعايفف مع الطلبة واحرتام خصوصياتهم. .3

 فهم الواعي ملعتقدات اآلخرين وآرائهم.التسامح مع االختالف وفقا لل .4

 األمانة واإلخالص يف العمل. .5

 لسلوك املهو وأخالقيات العمل التعليمي.د اتتبع قواع .6
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ملسمقملالعم :ثانيًا:مل

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

  املهارات سوف تتيح .م يفرأ أبواب العمل بالقطاعني العام النظريات الرتبوية احلديثة فإن هذ

يف جمال التدريس للمرحلة األساسية األوىل يف املدارس احلكومية ئف واخلاص لشغل الوظا

التدريس يف رياض األيففال  للخرجينياصة ووكالة غوث وتشغيل الالجئنيب كما ميكن اخلو

 .واملعاهد اخلاصة واحلكومية

مل"معلاملصف"/ملاملرد  :ملاألساسيةملاأل ىلختص ملامل حلةملثالثا:ملمتطلباتمل

كززالور لززى درجزة الب صززص الرتبيزة/ يف  يوسللحصزول ع صززف" / خت سززية األوىل "معلزم  املرحلزة األسا

 ( ساعة معتمدة مو عة كما يأتي 131على الطالب ان يتم بنجاع )ب املنفرد

 

 :  . المقررات التخصصية1

 ( ساعة معتمدة مو عة كما يأتي 80ات من )تتكون هذ  املقرر

 :( ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي80: وتتكون من )إجباريةمقررات تخصصية   .1.1  

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
املتطلب 

 قالساب
 عملي نظري

 0111 - 3 3 (2اللغة العربية ) 0112

 - - 3 3 عامةرياضيات  1101

 - - 3 3 علم النفس التطوري 5111

 - - 3 3 (1اللغة العربية ويفرائق تدريسها ) 5200

 - - 3 3 ريب العامةيفرائق التدريس والتد 5204

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 27 - 3 24 عةمتطلبات اجلام

 18 - - 18 متطلبات الكلية

 80 - - 80 متطلبات التخصص

 6 6 - - حرةمقررات 

 131 اجملموع
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
املتطلب 

 قالساب

 عملي نظري

 5200 - 3 3 (2اللغة العربية ويفرائق تدريسها ) 5205

 - - 3 3 الدب العربي وفنونها 5206

 - - 3 3 (1ها )الثقافة االسالمية ويفرائق تدريس 5207

 - - 2 2 (1العلوم االجتماعية ويفرائق تدريسها ) 5208

 - - 3 3 (1الرياضيات ويفرائق تدريسها ) 5209

 - 1 2 3 (1علوم والصحة ويفرائق تدريسها )ال 5210

 0102 1 2 3 احلاسوب يف التعليم 5288

 - - 3 3 ادارة الصف وتنظيمه 5301

 - - 3 3 رعاية  ذوي احلاجات اخلاصة 5304

 5207 - 2 2 (2الثقافة االسالمية ويفرائق تدريسها ) 5307

 5208 - 2 2 (2العلوم االجتماعية ويفرائق تدريسها ) 5308

 5209 - 3 3 (2الرياضيات ويفرائق تدريسها ) 5309

 5210 1 2 3 (2يسها )تدرالعلوم والصحة ويفرائق  5310

 - - 3 3 سيكولوجية اللعب 5311

 - - 3 3 االبداعي التفكري 5316

 - - 3 3 الرتبية الرياضية ويفرائق تدريسها 5406

 - 1 2 3 الرتبية الفنية ويفرائق تدريسها 5407

 - - 3 3 وسيقى واالناشيد ويفرائق تدريسهاامل 5408

 - - 3 3 تعديل السلوك 5412

 - 1 1 2 (1ة عملية )ربيت 5420

 3 - 3 (2تربية عملية ) 5425
أو  5420

 متزامن

 5303 2 1 3 مشروع التخرج 5499

 - - 3 3 قواعد الكتابة العربية والرتقيم 8242

  10 70 80 اجملموع
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 المقررات الحرة:. 2

يزززار )ي لزززب اخت عزززة6سززتطيع الطا صزززات اجلام مزززن ختص خزززر  صزززص آ مزززن أي خت مزززدة  سزززاعات معت  )  /

صززهب ارجخزز سزززية لتخص طززة الدرا ضزززم اخل كززون م لززى أن ال ي حزززرة ع قززررات  ملززادةكم يزززة  ون ا التعليم

 .وأن ال تكون ممنوعة من التخصص أخرى كما  و/أو كيفا مكررا  يف مقررات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


