 1تخصص المرحلة األساسية األولى
يُعد قسم املرحلة األساسية األوىل من أكف أقسام كلية الرتبية اامعنية القنيدس املفتوحنية
منينين حي ني تعنينيداد الطنينيالب ،ويعمنينيل القسنينيم علنينيى إعنينيداد املعلنينيم للمرحنينية األساسنينيية األوىل ،ويهنينيتم
مبعايري اجلودة العاملية يف إعداد املعلم ،ويهدف قسم املرحلنية األساسنيية األوىل يف كلينية الرتبينية
إىل

قينينيق األهنينيداف العامنينية للكلينينية واملتمثلنينية يف إعنينيداد املعلنينيم الننينيوعي الكنينيفء القنينيادر علنينيى

اإلسنيهام بنيدور إجينيابي وبنّنياء يف الرتبينية والتعلنييم وفنيق أسنياليب حديثنية ناجعنية وباسنيتخدام التقنينينية
املتطورة.

األهداف العامة :
 .1تنمينينية خنينيفات وكفاينينيات معلمنينيي الصنينيفوف األساسنينيية األوىل وتأهيلنينيهم علمي نياً وتربوي نياً
وعملي ًا حتى تكود لديهم القدرة على شغل دورهم الوظيفي وأداء رسالتهم الرتبوية.
 .2تزويد الطالب باألساسيات والكفايات املعرفينية واألدائينية الالزمنية لتنمينية شخصنييات
األطفنينيال يف الصنينيفوف األساسنينيية األوىل ،وتطنينيوير قنينيدراتهم ومسنينياعدتهم علنينيى النمنينياء
والتكيف.
 .3مسنينياعدة الطنينيالب علنينيى تهيئنينية املننينيا املناسنينيب لعملينينية تربينينية األطفنينيال يف الصنينيفوف األساسنينيية
األوىل علنينيى أسنينياس منينين النينيوعي العلمنينيي خبصنينيائص نينيو أطفنينيال هنينيذه الصنينيفوف ومتطلبنينياتهم
ودورهنينيا بالنسنينيبة للمرحلنينية القادمنينية ،لتنينيوفري فنينيرص النمنينيو املتكامنينيل والسنينيوي ألطفنينيال املرحلنينية
األساسية األوىل.

مقررات تخصص المرحلة األساسية األولى
وللحصنينينيول علنينينيى البكنينينيالوريوس يف الرتبينينينية  /ختصنينينيص املرحلنينينية األساسنينينيية األوىل ،علنينينيى
الطالب أد يتم بنجاي ( )132ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:
 .1املقررات التأسيسية

( )28ساعة معتمدة

 .2املقررات األساسية

( )23ساعة معتمدة

 .3املقررات التخصصية

( )75ساعة معتمدة

 .4املقررات احلرة

( )6ساعات معتمدة
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المقررات التخصصية :تتكود املقررات التخصصية لتخصص املرحلنية األساسنيية األوىل
من ( )75ساعة معتمدة مبينة يف اجلدول ا تي:
رقم املقرر

الساعات
املعتمدة

عنوان املقرر

الساعات
األةبوعية
نظري

4012
4019
4014
4000
4210
4214
4214
4214
4215
4214
4201
4204
4012
4019
4014
4014
4015
4014
4001
4000
4004

علم االجتماع الرتبوي
التعليم االبتدائي
اللغة العربية وطرائق تدريسها ()0
علم النفس التطوري
الرتبية واجملتمع والتنمية
اللغة العربية وطرائق تدريسها ()2
األدب العربي وفنونه
الثقافة اإلسالمية وطرائق تدريسها ()0
العلوم االجتماعية وطرائق تدريسها ()0
الرياضيات وطرائق تدريسها ()0
العلوم والصحة وطرائق تدريسها ()0
التكيف ورعاية الصحة النفسية
تصميم التدريس
رعاية ذوي احلاجات اخلاصة
الرتبية البيئية
الثقافة اإلسالمية وطرائق تدريسها ()2
العلوم االجتماعية وطرائق تدريسها ()2
الرياضيات وطرائق تدريسها ()2
العلوم والصحة وطرائق تدريسها ()2
سيكولوجية اللعب
التفكري اإلبداعي
(Teaching
English
to
elementary school children

0

4914

الرتبية الرياضية وطرائق تدريسها

0

0

4914
4915
4902
4944

الرتبية الفنية وطرائق تدريسها
املوسيقى واألناشيد وطرائق تدريسها
تعديل السلوك
ميروع التخرج
اجملموع

0
0
0
0
44

2
0
0
0
41

4914

تعليم االجنليزية للمرحلة األساسية األوىل
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املتطلب السابق

عملي

0
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
2
2
0
0
2
0

0
2
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
2
2
2
0
2
2
0

0
0
-

4014
4000
4212
4214
4215
4214
4201
-

0

-

-

-

-

0
2
4

 1219إنهاء املستوف الثال

توصيف المقررات التخصصية لتخصص المرحلة األساسية األولى
 5112علم االلتماع الرتبوي 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتنا ول هذا املقرر مدخل إىل علم االجتمنياع الرتبنيوي ،الرتبينية والتنيدرج االجتمنياعي ،األسنيرة
والتحصنينينينييل الدراسنينينينيي ،املدرسنينينينية والتحصنينينينييل الدراسنينينينيي ،الرتبينينينينية والثقافنينينينية ،الرتبينينينينية والبننينينينياء
االجتماعي.

 5114التعليم االبتدائي 2 :ساعة معتمدة ( 2نظ ي)
يركنينينيز هنينينيذا املقنينينيرر علنينينيى طبيعنينينية التعلنينينييم االبتنينينيدائي وفلسنينينيفته ومينينينيكالته يف املرحلنينينية
األساسية ،منهاج التعليم األساسي ،ويهدف املقرر إىل تنمية فهم معلمي املستقبل لطبيعنية تعلنييم
املرحلة األساسنيية األوىل وفلسنيفته وأهميتنيه وخصائصنيه ومينيكالته وتنمينية تقنيديرهم للعمنيل يف
هذه املرحلة من التعليم وتطوير اجتاهاتهم حنو العمل فيها.

 5115اللغة الع بية وط ائق تد يسها ( 3 :)1ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
جيمع هذا املقرر ب أمرين :اللغة العربية ( على املستوف املعريف ) ،وطرق تدريسها ( علنيى
مسنينيتوف املهنينيارات السنينيلوكية ) ،ويتضنينيمن الوحنينيدات التالينينية :اللغنينية العربينينية ومصنينيادر دراسنينيتها،
املراجع األساسية يف أساليب تدريس اللغة العربية ،النظام اللغوي ،أهداف تدريس اللغة العربية
يف املرحلنينية األساسنينيية األوىل ،التهيئنينية لنينيتعلم اللغنينية،

لينينيل كتنينيب القنينيراءة يف املرحلنينية األساسنينيية

األوىل ،الوسائل التعليمية املستخدمة يف تدريس اللغنية العربينية ،تقينييم اللغنية العربينية يف املرحلنية
األساسية األوىل.

 5111علم النفس التطو ي 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتننينياول هنينيذا املقنينيرر مفهنينيوم علنينيم النينينفس التطنينيوري ومبادئنينيه وأهميتنينيه ،اخلصنينيائص النمائينينية
ألطفال ما قبل املدرسة ،مرحلة الروضة ( )4 -6سنوات ،مرحلة الطفولة الوسطى ( ) 6 -9
سنوات ،مرحلنية الطفولنية املتنيأخرة (  ) 9 -12سنينة ،خصنيائص نيو تالمينيذ املرحلنية األساسنيية
وانعكاساتها يف تنظيم تعليمهم.
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 5213الرتبية واجملتمع والتنمية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يركز هذا املقرر على مفهوم النظم املكونة للمجتمع وعالقاتها التبادلية،

ليل اجملتمع

والعملينينينيات االجتماعينينينية ،الرتبينينينية والنينينيتغري االجتمنينينياعي والثقنينينيايف ،الرتبينينينية واجملتمنينينيع ،التنمينينينية
واجملتمع ،الرتبية والتنمية الياملة ،و اذج اإل اء الرتبوي.

 5215اللغة الع بية وط ائق تد يسها ( 3 :)2ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  5115اللغة العربية وطرائق تدريسها ()1
يتناول هذا املقرر اللغة العربية يف سياقها النفسنيي ،اللغنية العربينية يف سنيياقها االجتمنياعي،
املهارات األساسية يف اللغة العربية ( ،القراءة واحملفوظات والتعبري اليفوي والكتابي واأل اط
اللغوينينية )  ،تعلنينييم اللغنينية بطريقنينية الوحنينيدة،

لينينيل كتنينياب الصنينيف الرابنينيع األساسنينيي ،االختبنينيارات

والتقييم يف املرحلة األساسية األوىل ،أوجه النياط الرتبوي اللغنيوي ،مينيكالت يف تعلنييم اللغنية
العربية ،األلعاب اللغوية.

 5216األ ا الع بي وفنونه 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتناول هذا املقرر اإلبداع األدبي والرؤية املمتنيدة ،مننياه دراسنية األدب ،نياذج منين الينيعر
القديم واحلدي  ،املقامات ،القصة القصرية ،الرواية ،املسرحية ،احلكاية ،والسرية الذاتية.

 5217الثقافة اإلس مية وط ائق تد يسها ( 3 :)1ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
ييتمل منهاج الثقافة اإلسنيالمية يف املرحلنية األساسنيية األوىل علنيى العدينيد منين املوضنيوعات
املتنوعنينية النينييت تينينيتمل علنينيى اجلواننينيب املعرفينينية النينييت تتصنينيل باملفنينياهيم واملبنينيادي اخلاصنينية بالنينيدين
اإلسالمي والعقيدة اإلسالمية ،وكذلا ييتمل املنهاج على العديد من املهارات األساسنيية النييت
تتصنينيل بالعبنينيادات واملمارسنينيات الدينينينية ،هنينيذا إضنينيافة إىل العدينينيد منينين االجتاهنينيات والقنينييم النينييت
تينينيكل روي املفنينياهيم واملهنينيارات الدينينينية اإلسنينيالمية ،ولكنينيي ينينيتمكن املعلنينيم منينين أد ينينيؤدي دوره
بوصفه منظماً لتعلم الثقافة اإلسالمية وميسراً ليروط هنيذا النيتعلم وظروفنيه بكفاينية وفاعلينية،
كاد ال بد من إتاحة الفرصة لديه كنيي يثنيري معلوماتنيه وثقافتنيه الدينينية ذات الصنيلة مبضنيام
املنهاج كمتطلنيب أساسنيي الكتسنياب الكفاينيات العملينية واألدائينية الالزمنية لنيه يف تنيدريس منيادة
الثقافنينية اإلسنينيالمية او انبهنينيا املختلفنينية ،ومنينين هننينيا كنينياد البنينيد منينين أد ينينيدم املقنينيرر ب ني احملتنينيوف
واملضام األكادميية للمنهاج وطرائق تدريسها.
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 5218العلوم االلتماعية وط ائق تد يسها ( 2 :)1ساعة معتمدة ( 2نظ ي)
يقنينينيوم هنينينيذا املقنينينيرر علنينينيى ركينينينيزت أساسنينينييت أوالهمنينينيا :إتقنينينياد الطالنينينيب معرفنينينية احلقنينينيائق
واملفاهيم واملبادي والتعميمات اليت تيكل وتوف الدراسات االجتماعينية يف املرحلنية االساسنيية
االوىل ،وثانيهما :إتقانه اسنيتخدام طنيرق التنيدريس املناسنيبة لنيذلا احملتنيوف ،ويتننياول هنيذا املقنيرر
موضنينيوعات منينين الدراسنينيات االجتماعينينية ذات الصنينيلة مبنهنينياج املرحلنينية األساسنينيية االوىل ،طرائنينيق
التدريس املنا سبة ملستوف تالميذ هنيذه املرحلنية ،طبيعنية الدراسنيات االجتماعينية وأسنياليب البحني
والتفكري فيها ،وبعض التطبيقات العملية.

 5219ال ياضيات وط ائق تد يسها ( 3 :)1ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتننينينياول هنينينيذا املقنينينيرر األعنينينيداد الطبيعينينينية والعملينينينيات عليهنينينيا وأسنينينياليب تدريسنينينيها ،األعنينينيداد
الصنينيحيحة وال عملينينيات عليهنينيا وأسنينياليب تدريسنينيها ،مبنينيادي أولينينية يف نظرينينية األعنينيداد ،الكسنينيور
العادية والعيرية والعمليات عليها وأساليب تدريسها ،النسبة والتناسب وأساليب تدريسها ،حل
املسائل الرياضية ،والتخطيط لتدريس الرياضيات يف املرحلة األساسية االوىل.

 5211العلصصوم والصصصحة وط ائصصق تد يس صها ( 3 :)1سصصاعات معتمصصدة ( 2نظ ص ي1 ،
عملي)
يتناول هذا املقرر طبيعة العلم وانعكاس ذلا على أساليب تدريسه ،خواص املادة ونظرية
النينيدقائق ،أشنينيكال الطاقنينية و والتهنينيا ،بنينينية األرمل وتغريهنينيا لنينيتالءم احلينينياة ،الطقنينيس وكيفينينية
التنبؤ به والفضاء والكود.

 5216التكيف و عاية الصحة النفسية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  5111علم النفس التطوري
يركز هذا املقرر على التكيف والصحة النفسية ،حسن التكينيف وسنيوء التكينيف لنيدف
الطالب ،اليخصية والصحة النفسية ،وسائل التكيف ومهاراته ،امليكالت النفسنيية للطلبنية
وطرق الوقاية منهنيا ،رعاينية الصنيحة النفسنيية للتالمينيذ واملؤسسنيات املسنيئولة عنين ذلنيا ،اإلرشنياد
النفسي والتوجيه الرتبوي ودور املرشد الرتبوي والنفسي يف املدرسة.
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 5312تصميم التد يس 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  5212تكنولوجيا التعليم
يتننينياول هنينيذا املقنينيرر ماهينينية تصنينيميم التعلنينييم ،واخللفينينية النظرينينية لعلنينيم تصنينيميم التعلنينييم،،
و اذجه ،و ديد األهداف الرتبوينية العامنية واألهنيداف السنيلوكية اخلاصنية ،و لينيل الينيروط
اخلارجية والداخلية للتعليم ،و ليل احملتوف التعليمي ،ومبنيادي تنظيمنيه ،وتصنيميم االختبنيارات
التحصنينييلية ،و دينينيد اسنينيرتاتيجيات التعلنينييم ،و دينينيد املنينيواد التعليمينينية ،الوسنينيائل ،واألنينينيطة
الرتبو ية ،وتصميم املنيطات العقلية ،وتصميم عمليات التقويم التيكيلي  ،والتقويم اجلمعي.

 5314عاية ذوي احلالات اخلاصة 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتننينينياول هنينينيذا املقنينينيرر مقدمنينينية يف الرتبينينينية اخلاصنينينية ،الطفنينينيل املوهنينينيوب ،صنينينيعوبات النينينيتعلم،
اضطرابات النطق واللغنية ،اإلعاقنية اجلسنيدية والصنيحية ،اإلعاقنية السنيمعية ،اإلعاقنية البصنيرية،
اإلعاقة االنفعالية ،اإلعاقة العقلية ،القضايا واالجتاهات احلديثة يف الرتبية اخلاصة.

 5315الرتبية البيئية 2 :ساعة معتمدة ( 2نظ ي)
يركنينيز هنينينيذا املقنينينيرر علنينينيى أساسنينينييات علنينينيم البيئنينينية ،والنينينينظم البيئينينينية ،والبيئنينينيات الطبيعينينينية،
واملينينينياكل البيئينينينية -األسنينينيباب ،الوقاينينينية ،احللنينينيول ،والرتبينينينية البيئينينينية والتلنينينيوث البيئنينينيي ،والبيئنينينية يف
فلسط .

 5317الثقافة اإلس مية وط ائق تد يسها ( 2 :)2ساعة معتمدة ( 2نظ ي )
متطلب سابق  5217الثقافة اإلسالمية وطرائق تدريسها ()1
يتناول هذا املقرر األنظمة اإلسالمية ،القرآد الكريم وطرق تدريسنيه ،احلنيدي الينيريف
وطرق تدريسه ،العقيدة وطرق تدريسها ،السنيرية وطنيرق تدريسنيها ،العبنيادات وطنيرق تدريسنيها،
املعامالت وطرق تدريسها.
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 5318العلوم االلتماعية وط ائق تد يسها ( 2 :)2ساعة معتمدة ( 2نظ ي)
متطلب سابق 5218 :العلوم االجتماعية و طرائق تدريسها ()1
يركنينيز هنينيذ ا املقنينيرر علنينيى اخلنينيرائط والكنينيرات األرضنينيية واسنينيتخدامها يف تنينيدريس العلنينيوم
االجتماعينينية ،التقنينيويم وأهميتنينيه يف العلنينيوم االجتماعينينية ،موضنينيوعات خمتنينيارة منينين تنينياريخ العنينياا
احلنينيدي وطرائنينيق تدريسنينيها ،الرتبينينية الوطنينينية وطرائنينيق تدريسنينيها ،املنظمنينيات العربينينية والدولينينية
وطرائق تدريسها ،موضوعات خمتارة من جغرافيا النيوطن العربنيي اإلقليمينية وطرائنيق تدريسنيها،
خصائص وكفايات املعلم الناجح.

 5319ال ياضيات وط ائق تد يسها ( 3 :)2ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  5219الرياضيات وطرائق تدريسها ()1
يتننينينياول هنينينينيذا املقنينينينيرر تنينينينيدريس اهلندسنينينينية واألشنينينينيكال اهلندسنينينينيية املسنينينينيتوية ،واإلنينينينينياءات،
والتحويالت اهلندسية ،اجملسمات ،والقياس (مفهومه ،أنواعه ،وحداته ،املساحات واحلجوم،
التقريب والتقدير ،دور الوسائل التعليمية والتقنيات واأللعاب واأل اط الرياضية يف تعليم وتعلم
الرياضنينييات ،أخطنينياء شنينيائعة يف تعلنينيم الرياضنينييات لنينيدف طلبنينية املرحلنينية األساسنينيية األوىل ،وتقنينيويم
التعلم يف الرياضيات.

 5311العلوم والصحة وط ائق تد يسها ( 3 :)2ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  5211العلوم والصحة وطرائق تدريسها ()1
يركنينيز هنينيذا املقنينيرر علنينيى منهنينياج العلنينيوم يف املرحلنينية األساسنينيية ،مظنينياهر احلينينياة وتصنينينيف
الكائننينيات احلينينية وطرائنينيق تدريسنينيها ،الوحنينيدة والتننينيوع يف الكائننينيات احلينينية وطرائنينيق تدريسنينيها،
وبيولوجية اإلنساد وسالمة صحته وطرائق تدريسها.

 5311سيكولولية اللعب 2 :ساعة معتمدة ( 2نظ ي)
يتناول هذا املقرر ظاهرة اللعب عند اإلنساد عامنية وعننيد األطفنيال خاصنية ،ومفهنيوم اللعنيب
وطبيعته وخصائصه وأهميته ،وما يطرأ عليه من تغريات وتطنيورات عنيف مراحنيل النمنياء املتعاقبنية
اليت مير بها األطفال.
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 5316التفكري اإلبداعي 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتناول هذا املقرر املدخل إىل اإلبداع والتفكري اإلبداعي ،اإلبداع والتفكري اإلبداعي من
وجهنينية نظنينير املنينيدارس الفلسنينيفية ،خصنينيائص املبنينيدع ودوافعهنينيم وحاجنينياتهم ،طنينيرق التعنينيرف علنينيى
املبدع وقياس اإلبنيداع ،مراحنيل اإلبنيداع والنيتفكري اإلبنيداعي وطنيرق تنمينية اإلبنيداع والنيتفكري
اإلبداعي يف املدرسة والصف.
5405 Teaching English to Elementary School Children 5405

تعليم االجنليزية للم حلة األساسية األوىل 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
This course is written for would-be-teachers of young learners
of English from pre-school age up to ten or eleven years. The
emphasis is, however, on teaching English on the elementary level.
The purpose is to help English as a foreign language (EFL) teachers
with little experience improve their quality of teaching, in a practical
way, by illustrating with examples wherever possible principles and
methods of teaching English to young beginners.

 5416الرتبية ال ياضية وط ائق تد يسها 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتننينياول هنينيذا املقنينيرر املنينيدخل إىل الرتبينينية الرياضنينيية ،خصنينيائص النمنينيو وتطبيقاتنينيه الرتبوينينية يف
برام الرتبية الرياضية ،الرتبية احلركية ،مظاهر األنيطة واأللعاب الرياضية ،إعداد اخلطة
الدراسية وتطبيقها ،مبادي إدارة برام الرتبية الرياضية يف املرحلة األساسية األوىل وتنظيمها،
مبادي القياس والتقويم يف الرتبية الرياضية.

 5417الرتبية الفنية وط ائق تد يسها 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
يركز هذا املقرر على املدخل إىل تدريس الرتبية الفنية ،التعبري الفري عند األطفال ،التذوق والنقد
الفري ،الفن اإلسالمي ،الرسنيم وخاماتنيه وتدريسنيه ،األشنيغال الفنينية اليدوينية وطنيرق تدريسنيها ،الوسنيائل
التعليمية يف تدريس الرتبية الفنية ،اخلطة الدراسية والكفايات التعليمية الالزمة ملعلم املرحلة األساسنيية
األوىل.

 5418املوسيقى واألناشيد وط ائق تد يسها 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتننينياول هنينيذا املقنينيرر أهنينيداف الرتبينينية املوسنينييقية ونينينياطاتها املتنوعنينية منينين أصنينيوات وإيقاعنينيات
وأنغام وحركات ،والطرق املالئمة لتدريس هذه املوضوعات.
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 5412تعديل السلوك 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتناول هذا املقرر السلوك اإلنساني وطريق مالحظته وقياسه وتسجيله والعوامل املؤثرة فيه ،تعديل
السلوك اإلنسنياني وأشنيكاله وجماالتنيه وتصنياميمه ،واملبنيادي األساسنيية النييت يسنيتخدمها برننيام تعنيديل
السلوك.

 5499مش وع التخ ج 3 :ساعات معتمدة ( 1نظ ي 2 ،عملي)
متطلب سابق  1214مناه البح العلمي ،إنهاء املستوف الثال
يهنينينيدف املقنينينيرر إىل تزوينينينيد الطلبنينينية باملهنينينيارات الضنينينيرورية لكتابنينينية مينينينياريع ختنينينيرجهم،
وتنينيوظيفهم ألساسنينييات البح ني العلمنينيي خاصنينية اجلاننينيب العملنينيي مننينيه ،ويينينيتمل علنينيى :أساسنينييات
كتابنية املينيروعة اختينينيار موضنيوع املينينيروع ،ووضنيع خطتنينيه ،ومجنيع مادتنينيه ،وتأليفهنيا ،وربطهنينيا،
و ليلنينيها ،وكيفينينية توثينينيق املنينيادة العلمينينية ،وترتينينيب قائمنينية مصنينيادر البح ني ومراجعنينيه ،منينيع أمثلنينية
توضيحية وتطبيقية ،تسهل على الطالب أمر كتابة ميروعه.
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