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المرحلة األساسية األولى: تخصص
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إجباري جامعة3تعلم كيف تتعلم10101تخصصي إجباري30111 *(2)اللغة العربية 10112إجباري جامعة3*تعلم كيف تتعلم 10101

إجباري جامعة3(1)اللغة اإلنجليزية 20113إجباري جامعة3*فلسطين والقضية الفلسطينية 20205إجباري جامعة3(1)اللغة العربية 20111

تخصصي إجباري3علم النفس التطوري35111إجباري جامعة21*الحاسوب 30102إجباري جامعة3 *(1)اللغة اإلنجليزية 30113

تخصصي إجباري30111(2)اللغة العربية 40112إجباري جامعة3*تاريخ القدس 40104إجباري جامعة3*الثقافة اإلسالمية  40206

تخصصي إجباري3علم النفس التطوري55111إجباري كلية3*المنهاج التربوي55103
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إجباري كلية3علم النفس التربوي45114تخصصي إجباري3قواعد الكتابة العربية والترقيم48242تخصصي إجباري2(1)ت .العلوم االجتماعية وط45208

تخصصي إجباري3األدب العربي وفنونه55206تخصصي إجباري3(1)ت .الرياضيات وط55209

إجباري كلية3*علم النفس التربوي 65114تخصصي إجباري21(1)ت .العلوم والصحة وط65210

عملينظريعملينظريعملينظري

تخصصي إجباري3إدارة الصف وتنظيمه15301تخصصي إجباري25207(2)ت .الثقافة اإلسالمية وط15307إجباري كلية21*تكنولوجيا التعليم 15300

إجباري كلية3القياس والتقويم في التعلم والتعليم25320تخصصي إجباري215210(2)ت .العلوم والصحة وط25310إجباري كلية3*القياس والتقويم في التعلم والتعليم 25320

إجباري كلية3مناهج البحث العلمي35303تخصصي إجباري35209(2)ت .الرياضيات وط35309تخصصي إجباري3إدارة الصف وتنظيمه35301

11(1)تربية عملية 45420تخصصي إجباري25208(2)ت .العلوم االجتماعية وط45308تخصصي إجباري3سيكولوجية اللعب45311
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إجباري كلية3*مناهج البحث العلمي 65303تخصصي إجباري3التفكير االبداعي65316
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تخصصي إجباري3تعديل السلوك15412تخصصي إجباري3ت.التربية الرياضية وط15406تخصصي إجباري21ت.التربية الفنية وط15407

تخصصي إجباري3التفكير االبداعي25316تخصصي إجباري3ت.الموسيقى واألناشيد وط25408إجباري كلية35300*تصميم التدريس 25302

3(2)تربية عملية 35425
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تخصصي إجباري3األدب العربي وفنونه35206تخصصي إجباري3تعديل السلوك35412تخصصي إجباري

12مشروع التخرج45499متطلب حر3مقرر حر-4
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متطلب حر3مقرر حر-4تخصصي إجباري

متطلب  حر3مقرر حر-5إجباري جامعة0*العمل التطوعي 50105

مقررات دراسية تطرح فصلياً  (*)

جامعة القدس المفتوحة

:.................................................اسم الطالببطاقة ارشاد أكاديمي ذاتي
:.................................................رقم الطالب.م. س131: عدد الساعات المعتمدة للتخرجكلية العلوم التربوية
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