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 العلوم التربوية التخصصات الفرعية في كلية 

 :ميكن للطلبة دراسة التخصصات الفرعية التالية يف كلية العلوم الرتبوية

 "تربية": برنامج فرعي أساليب تدرم .  1

 خمرجات التعلم املقصي ة: أ اًل

 على اكتساب املعارف واملعلومات املتعلقة مبا يأتي: ينبغي أن يكون الطالب قادرًا

 املعرفة والفهم: 

طككة مب .1 فككاهيم املرتب مككو، امل حككل الن تككدريس، ورا ئككق ال يككة، وترا فككروا الفرد لككتعلم، وال صككميم ا ت

يككككة، و سكككائل التعليم لكككتعلمإدارة والو لكككتعلم، و، ا صككككادر ا يككككات وم لككككتعلم، والتقن سككككرتاتيجيات ا ا

 تقييم التعلم.واملنهاج الرتبوي، و

 ترائق التدريس الفعال والتعلم النشط. .2

 خصائص املتعلمني النمائية والنفسية والعقلية واملعرفية والوجدانية واملهارية. .3

 حتديد نظريات التعلم األك ر مناسبة للموقف الصفي. .4

 اسرتاتيجيات تقييم التعلم والتقويم األصيل. .5

 ك وإدارة الغرفة الصفية.اسرتاتيجيات تعديل السلو .6

 الفروا الفردية وأسبابها وكيفية التعامل معها. .7

 التقنيات الرتبوية األحدث وتوظيفها يف عملية التعلم والتعليم. .8

 املهارات العقلية والذهنية: 

قككد حتليل املواقف التعليمية والعالقات االجتماعية داخل غرفة الصف .1 ، وأمنا  التفكري النا

 واإلبداعي والتأملي.

 تطوير اسرتاتيجيات تعلم طتلفة تالءم الفروا الفردية بني املتعلمني. .2

 املرونة يف اختيار أشكال التقييم املالئمة للمواقف التعليمية.  .3

 التأمل يف املمارسات الرتبوية والتعليمية وإصدار األحكام. .4

 :املهارات العملية أو املهنية

 حول املتعلم.التخطيط للتدريس املرتكز  .1

 وفق النظريات الرتبوية األحدث. هاتنفيذ، وتصميم دروس تعليمية مبواصفات وجودة عالية .2

 توظيف اسرتاتيجيات تعديل السلوك يف تعديل تعلم الطلبة. .3

 تصميم بيئة تعليمية مرتكزة على املتعلم. .4

 إنتاج وسائل تعليمية فعالة ومبتكرة. .5

 .الصف إدارةاستخدام اسرتاتيجيات متنوعة حلل املشكالت املتعلقة يف  .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

 ممارسة مهارات التفكري الناقد والتأملي واإلبداعي. .3

 حوث العلمية وتوظيفها يف حل املشكالت الرتبوية.الب  إجراء .4

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

 ت:مهارات االتصال وتقنية املعلوما

 توظيف األدوات التقنية بكفاءة وفعالية داخل الصف وخارجه. .1

 .اإلنرتنتلوجه وعرب  وجهًاو وكتابيًا شفويًا بفاعليةالتواصل االتصال و .2

 استكشاف وتوظيف التقنيات اجلديدة يف عملية التعلم والتعليم. .3

 التعبري عن أفكاره بوسائل طتلفة ونشرها. .4

  :االراهات والقيم والبعد األخالقي

 اراهات إجيابية حنو مهنة التعليم.  تبك .1

 أخالقيات مهنة التعليم.ب لتزاماإل .2

 واحرتام خصوصياتهم.التعاتف مع الطلبة  .3

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

 األمانة واإلخالص يف العمل. .5

 تتبع قواعد السلوك املهك وأخالقيات مهنة التعليم. .6

 سيق العمل ثانيًا:

نيني التدريس يف املدارس احلكومية واخلاصة والتابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطي

 يف جمال التخصص.
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  مجثالثًا: متطلبات الربنا

 موةعة كما يأتي:( ساعة معتمدة 29متطلبات أساليب تدريس "تربية" فرعي  يضم )

رقم  
 المقرر 

 عنوان المقرر 
الساعات  
 المعتمدة 

الساعات  
 المتطلب السابق  األسبوعية

 عملي نظري 

 - - 3 3 املنهاج الرتبوي 5103

 - - 3 3 النفس الرتبويعلم  5114

5204 
ترائق التدريس والتدريب 

 العامة
3 3 - - 

 - 1 2 3 تكنولوجيا التعليم 5300

 - - 3 3 إدارة الصف وتنظيمه 5301

 5300 - 3 3 تصميم التدريس ** 5302

5320 
القياس والتقويم يف التعلم 

 والتعليم
3 3 - - 

 - 1 1 2 (1تربية عملية ) 5420

 أو متزامن 5420 3 - 3 (2تربية عملية ) 5425

 5204 - 3 3 أساليب تدريس التخصص *

  5 24 29 اجملموع

 ELT 2جنليزية مقرر لغة اإلفم ال يدرس تالب ال يعتمد هذا املقرر على تبيعة التخصص الرئيس.* 

Methodology (5450)  

بدال   ELT 1 Methodology (5353) جنليزية مقرر إيدرس الطالب الذي ختصصه لغة ** 

 من مقرر تصميم التدريس.
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 مقررات أساليب التخصصات: *

رقم  
 المقرر 

 عنوان المقرر 
الساعات  
 المعتمدة 

الساعات  
 المتطلب السابق  األسبوعية

 عملي نظري 

 5204 - 3 3 الرياضيات تدريس أساليب 5469

 5204 - 3 3 العلوم تدريس أساليب 5498

5424 
 الرتبية تدريس أساليب

 اإلسالمية
3 3 - 5204 

 5204 - 3 3 العربية اللغة تدريس أساليب 5449

5438 
 العلوم تدريس أساليب

 االجتماعية
3 3 - 5204 

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

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

 - - 3 3 العربية اللغة تدريس أساليب 8388
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 جنليومة:ساليب تدرم    تربية( لتخصص اللغة اإلأبرنامج فرعي 

 خمرجات التعلم املقصي ة: أ اًل

 على اكتساب املعارف واملعلومات املتعلقة مبا يأتي: ينبغي أن يكون الطالب قادرًا

 املعرفة والفهم: 

طككة مب .1 فككاهيم املرتب مككو، امل حككل الن تككدريس، ورا ئككق ال يككة، وترا فككروا الفرد لككتعلم، وال صككميم ا ت

يككككة، و سكككائل التعليم لكككتعلمإدارة والو لكككتعلم، و، ا صككككادر ا يككككات وم لككككتعلم، والتقن سككككرتاتيجيات ا ا

 تقييم التعلم.واملنهاج الرتبوي، و

 ترائق التدريس الفعال والتعلم النشط. .2

 خصائص املتعلمني النمائية والنفسية والعقلية واملعرفية والوجدانية واملهارية. .3

 حتديد نظريات التعلم األك ر مناسبة للموقف الصفي. .4

 اسرتاتيجيات تقييم التعلم والتقويم األصيل. .5

 اسرتاتيجيات تعديل السلوك وإدارة الغرفة الصفية. .6

 الفروا الفردية وأسبابها وكيفية التعامل معها. .7

 التقنيات الرتبوية األحدث وتوظيفها يف عملية التعلم والتعليم. .8

 املهارات العقلية والذهنية: 

قككد حتليل املواقف التعليمية والعالقات االجتماعية داخل غرفة الصف .1 ، وأمنا  التفكري النا

 واإلبداعي والتأملي.

 تطوير اسرتاتيجيات تعلم طتلفة تالءم الفروا الفردية بني املتعلمني. .2

 املرونة يف اختيار أشكال التقييم املالئمة للمواقف التعليمية.  .3

 التأمل يف املمارسات الرتبوية والتعليمية وإصدار األحكام. .4

 :املهارات العملية أو املهنية

 التخطيط للتدريس املرتكز حول املتعلم. .1

 ألحدث.وفق النظريات الرتبوية ا هاتنفيذ، وتصميم دروس تعليمية مبواصفات وجودة عالية .2

 توظيف اسرتاتيجيات تعديل السلوك يف تعديل تعلم الطلبة. .3

 تصميم بيئة تعليمية مرتكزة على املتعلم. .4

 إنتاج وسائل تعليمية فعالة ومبتكرة. .5

 .الصف إدارةاستخدام اسرتاتيجيات متنوعة حلل املشكالت املتعلقة يف  .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

 ممارسة مهارات التفكري الناقد والتأملي واإلبداعي. .3

 البحوث العلمية وتوظيفها يف حل املشكالت الرتبوية.  إجراء .4

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

 ت:مهارات االتصال وتقنية املعلوما

 توظيف األدوات التقنية بكفاءة وفعالية داخل الصف وخارجه. .1

 .اإلنرتنتلوجه وعرب  وجهًاو وكتابيًا شفويًا بفاعليةالتواصل االتصال و .2

 استكشاف وتوظيف التقنيات اجلديدة يف عملية التعلم والتعليم. .3

 بوسائل طتلفة ونشرها.التعبري عن أفكاره  .4

  :االراهات والقيم والبعد األخالقي

 اراهات إجيابية حنو مهنة التعليم.  تبك .1

 أخالقيات مهنة التعليم.ب لتزاماإل .2

 التعاتف مع الطلبة واحرتام خصوصياتهم. .3

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

 األمانة واإلخالص يف العمل. .5

 تتبع قواعد السلوك املهك وأخالقيات مهنة التعليم. .6

 سيق العمل ثانيًا:

التدريس يف املدارس احلكومية واخلاصة والتابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 

 .اإلجنليزيةختصص اللغة يف جمال 
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  مجثالثًا: متطلبات الربنا

ضككم ) يككة ي غككة االجنليز صككص الل يككة( لتخ تككدريس )ترب سككاليب  عككي أ نككامج فر سككاعة 29بر  )

 موةعة كما يأتي:معتمدة 

رقم  
 المقرر 

 عنوان المقرر 
الساعات  
 المعتمدة 

الساعات  
 المتطلب السابق  األسبوعية

 عملي نظري 

 - - 3 3 املنهاج الرتبوي 5103

 - - 3 3 علم النفس الرتبوي 5114

 - - 3 3 ترائق 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 (2تربية عملية ) 5425

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

  6 23 29 اجملموع
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 :الرتبية اخلاصة برنامج فرعي.  2

  متطلبات الربنامج

 موةعة كما يأتي:( ساعة معتمدة 28متطلبات فرعي الرتبية اخلاصة يضم )

رقم  
 المقرر 

 عنوان المقرر 
الساعات  
 المعتمدة 

الساعات  
المتطلب   األسبوعية

 السابق
 عملي نظري 

 - - 3 3 مدخل إلى التربية الخاصة 5145

 5145 - 3 3 البصرية  اإلعاقة 5249

 5145 - 3 3 السمعية اإلعاقة 5265

 5145 - 3 3 صعوبات التعلم  5266

 5145 - 3 3 العقلية  اإلعاقة 5267

 - - 3 3 إدارة الصف وتنظيمه  5301

 5145 3 1 4 الخاصة( في التربية 1تدريب ميداني ) 5329

 5145 - 3 3 التوحد 5330

 5145 - 3 3 اضطرابات النطق واللغة  5360

  3 25 28 اجملموع
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 مصا ر التعلم  تكريليجيا التعليم: برنامج فرعي. 3

  متطلبات الربنامج

موةعة كما ( ساعة معتمدة 27متطلبات فرعي مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم، يضم )

 يأتي:

رقم  
 المقرر 

 عنوان المقرر 
الساعات  
 المعتمدة 

الساعات  
المتطلب   األسبوعية

 السابق
 عملي نظري 

 - - 3 3 االتصال التربوي: النظريات والتطبيق  5180

 - - 3 3 مراكز مصادر التعلم 5280

 - - 3 3 استراتيجيات حديثة في التعليم والتعلم 5283

 - 1 2 3 مصادر التعلم لذوي االحتياجات الخاصة  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 الرقمية التعليمية تصميم وإنتاج الوسائط  5381

 5180 - 3 3 شبكات التعليم والتعلم  5482

  5 22 27 اجملموع

 

 

 

 

 


