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 : األكاديمية البرامج  

 "معلم صف"  األساسية األولىالمرحلة تخصص . 1

 أ اًل: خمرجات التعلم املقصم ة

 ـ  كتساب املعارف واملعلومات املتعلقة بإعلى  يكون الطالب قادرًا أنينبغي 

   والفهماملعرفة 

 خصائص اجملتمع الفلسطيو وقضاياش وحتدياته الرئيسة. .1

 النمائية والنفسية والعقلية واملعرفية والوجدانية واملهارية.خصائص املتعلمني  .2

مرررو .3 لررره الن لرررتعلم، و، ومراح صرررميم ا لررريم، وت لرررتعلم يف التع صرررادر ا يرررات وم سررررتاتيجيات والتقن ا

، وصعوبات التعلم، إدارة التعلموالتقويم األصيل، وتقييم التعلم، واملنهاج الرتبوي، والتعلم، 

 اعي.وإدارة التعلم، والتفكري اإلبد

 األعداد احلقيقية والطبيعية والعمليات عليها. .4

سررها،  .5 ئررق تدري لرروم و را يررة، والع نررات احل مررة، والكائ صررحة العا سرران، وال سررم اإلن يررة وج التغذ

 وبيولوجية اإلنسان.

يررة  .6 غررة العرب غرروي، والل برروي الل شررا  الرت جرره الن غرروي، وأو برروي الل شررا  الرت غررة، والن عررد الل قوا

 وأساليب تدريسها.

يررة را وأساليب  .7 سرربة للمرحلررة العمر لررتعلم املنا مررل ، وا يررة التعا يررة وكيف فررروا الفرد سررباب ال أ

 معها.

 دور التقنيات احلدي ة يف حتسني مهارات القرن احلادي والعشرين. .8

يرررردة  .9 سررررالمي والعق لررردين اإل صررررة با برررادئ اخلا فرررراهيم وامل صررررل بامل لررريت تت يررررة ا نرررب املعرف اجلوا

 اإلسالمية.

 يب تدريسها. بيعة الدراسات االجتماعية وأسال .10

   املهارات العقلية والذهنية

 حتليل املواقف التعليمية والعالقات االجتماعية داخل غرفة الصف. .1

 حتليل أمنا  التفكري الناقد واإلبداعي والتأملي. .2

 تطوير اسرتاتيجيات تعلم  تلفة تالءم الفروا الفردية بني املتعلمني. .3

 لمواقف التعليمية.املرونة يف اختيار أشكال التقييم املالئمة ل .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. هاتنفيذ، وتصميم دروس تعليمية مبواصفات وجودة عالية .2

 السلوك يف تعديل تعلم الطلبة.توظيف اسرتاتيجيات تعديل  .3

 تصميم بيئة تعليمية مرتكزة على املتعلم. .4

 إنتاج وسائل تعليمية فعالة ومبتكرة. .5

 .الصف إدارةاستخدام اسرتاتيجيات متنوعة حلل املشكالت املتعلقة يف  .6

يررة .7 قررديم ، وتطبيق أمنا  الرتبية الناقدة واإلبداعيررة والتأمل ملررتعلم وت طررور ا يرريم املخرجررات وت تق

 تقارير حو.ا.ال

   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  .5

 مهارات االتصاا  تقرية املعلممات: 

 توظيف األدوات التقنية بكفاءة وفعالية داخل الصف وخارجه. .1

 .اإلنرتنتلوجه وعرب  شفويًا وكتابيًا ووجهًااالتصال والتواصل بفعالية  .2

 استكشاف وتوظيف التقنيات اجلديدة. .3

 التعبري عن أفكارش بوسائل  تلفة ونشرها. .4

 والبعد األخالقي   االجتاهات والقيم

 اجتاهات إجيابية حنو مهنة التعليم.  تبو .1

 أخالقيات مهنة التعليم.االلتزام ب .2

 التعا ف مع الطلبة واحرتام خصوصياتهم. .3

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

 األمانة واإلخالص يف العمل. .5

 وأخالقيات العمل التعليمي.تتبع قواعد السلوك املهو  .6
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 سمق العمل:ثانيًا: 

على التعامل مع النظم الرتبوية املختلفة وتطبيق  األساسية األوىللقدرة خرجيي املرحلة  نظرًا

النظريات الرتبوية احلدي ة فإن هذش املهارات سوف تتيح .م  را أبواب العمل بالقطاعني العام 

يف املدارس احلكومية  األساسية األوىلواخلاص لشغل الوظائف يف جمال التدريس للمرحلة 

التدريس يف رياض األ فال  للخرجينيكن اخلاصة ووكالة غوث وتشغيل الالجئني، كما ميو

 .واملعاهد اخلاصة واحلكومية

 "معلم صف"/ املردر : األساسية األ ىلثالثا: متطلبات ختصص املرحلة 

لررم صررف" /  األساسية األوىلاملرحلة ختصص الرتبية/ للحصول على درجة البكالوريوس يف  "مع

 معتمدة موةعة كما يأتي ( ساعة 131ن يتم بنجال )أ، على الطالب املنفرد

 

 : . المقررات التخصصية1

 يأتي ( ساعة معتمدة موةعة كما 80تتكون هذش املقررات من )

 : ( ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي 80: وتتكون من ) إجبارية مقررات تخصصية    . 1.1  

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
املتطلب 

 السابق
 عملي نظري

 0111 - 3 3 (2اللغة العربية ) 0112

 - - 3 3 رياضيات عامة 1101

 - - 3 3 التطوريعلم النفس  5111

 - - 3 3 (1اللغة العربية و رائق تدريسها ) 5200

 - - 3 3  رائق التدريس والتدريب العامة 5204

 اجملموع احلرة ختياريإ جباريإ جمموعة املساقات

 27 - 3 24 متطلبات اجلامعة

 18 - - 18 متطلبات الكلية

 80 - - 80 متطلبات التخصص

 6 6 - - مقررات حرة

 131 اجملموع
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
املتطلب 

 السابق
 عملي نظري

 5200 - 3 3 (2اللغة العربية و رائق تدريسها ) 5205

 - - 3 3 العربي وفنونه األدب 5206

 - - 3 3 (1ال قافة االسالمية و رائق تدريسها ) 5207

 - - 2 2 (1العلوم االجتماعية و رائق تدريسها ) 5208

 - - 3 3 (1الرياضيات و رائق تدريسها ) 5209

 - 1 2 3 (1العلوم والصحة و رائق تدريسها ) 5210

 0102 1 2 3 احلاسوب يف التعليم 5288

 - - 3 3 دارة الصف وتنظيمهإ 5301

 - - 3 3 رعاية  ذوي احلاجات اخلاصة 5304

 5207 - 2 2 (2و رائق تدريسها ) اإلسالميةال قافة  5307

 5208 - 2 2 (2العلوم االجتماعية و رائق تدريسها ) 5308

 5209 - 3 3 (2الرياضيات و رائق تدريسها ) 5309

 5210 1 2 3 (2العلوم والصحة و رائق تدريسها ) 5310

 - - 3 3 سيكولوجية اللعب 5311

 - - 3 3 االبداعيالتفكري  5316

 - - 3 3 الرتبية الرياضية و رائق تدريسها 5406

 - 1 2 3 الرتبية الفنية و رائق تدريسها 5407

 - - 3 3 و رائق تدريسها واألناشيداملوسيقى  5408

 - - 3 3 تعديل السلوك 5412

 - 1 1 2 (1تربية عملية ) 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

خررارج  /( ساعات معتمدة من أي ختصص آخر من ختصصات اجلامعة6يستطيع الطالب اختيار )

يررة مكررررًا يكررون مضررم كمقررات حرة على أن ال اخلطة الدراسية لتخصصه، ملررادة التعليم ون ا

 .وأن ال تكون ممنوعة من التخصص أخرى كمًا و/أو كيفًايف مقررات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


