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 التخصصات الفرعية في كلية العلوم التربوية

 :ميكن للطلبة دراسة التخصصات الفرعية التالية يف كلية العلوم الرتبوية

 (:فرا )  "تربي " تدري س ليب أبرن مج 

 خمرج ت التدلم املقصو  : أ ال

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

 : املعرفة والفهم

تصةةميم الةةتعلم، والفةةروا الفرديةةة، وترائةةق التةةدريس، وراحةةل النمةةو، املفةةاهيم املرتبطةةة مب .1

اسةةةرتاتيجيات الةةةتعلم، والتقنيةةةات ومصةةةادر الةةةتعلم، و، الةةةتعلمإدارة والوسةةةائل التعليميةةةة، و

 .ييم التعلمتقواملنهاج الرتبوي، و

 .ترائق التدريس الفعال والتعلم النشط .2

 .خصائص املتعلمني النمائية والنفسية والعقلية واملعرفية والوجدانية واملهارية .3

 .حتديد نظريات التعلم األكثر مناسبة للموقف الصفي .4

 .اسرتاتيجيات تقييم التعلم والتقويم األصيل .9

 .يةاسرتاتيجيات تعديل السلوك وإدارة الغرفة الصف .6

 .الفروا الفردية وأسبابها وكيفية التعامل معها .7

 .التقنيات الرتبوية األحدث وتوظيفها يف عملية التعلم والتعليم .2

 : املهارات العقلية والذهنية

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

 .واإلبداعي والتأملي

 .ت تعلم طتلفة تالءم الفروا الفردية بني املتعلمنيتطوير اسرتاتيجيا .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

 .وفق النظريات الرتبوية األحدث هاتنفيذ، وصفات وجودة عاليةتصميم دروس تعليمية مبوا .2

 .توظيف اسرتاتيجيات تعديل السلوك يف تعديل تعلم الطلبة .3

 .تصميم بيئة تعليمية مرتكزة على املتعلم .4

 .إنتاج وسائل تعليمية فعالة ومبتكرة .9
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 .الصف إدارةاستخدام اسرتاتيجيات متنوعة حلل املشكالت املتعلقة يف  .6

  :العامة/ املنقولة املهارات

 .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

 .رتبوية اليت اكتسبها يف سياقات حقيقيةتوظيف املفاهيم النفسية وال .9

 :تمهارات االتصال وتقنية املعلوما

 .توظيف األدوات التقنية بكفاءة وفعالية داخل الصف وخارجه .1

 .شفويا وكتابيا وجها لوجه وعرب االنرتنت بفاعليةالتواصل االتصال و .2

 .استكشاف وتوظيف التقنيات اجلديدة يف عملية التعلم والتعليم .3

 .عن أفكارال بوسائل طتلفة ونشرهاالتعبري  .4

  :االجتاهات والقيم والبعد األخالقي

 . تبنى اجتاهات إجيابية حنو مهنة التعليم .1

 .أخالقيات مهنة التعليمااللتزام ب .2

 .التعاتف مع الطلبة واحرتام خصوصياتهم .3

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

 .ص يف العملاألمانة واإلخال .9

 .تتبع قواعد السلوك املهمت وأخالقيات مهنة التعليم .6

 سوق الد ل :ث نيً 

التدريس يف املدارس احلكومية واخلاصة والتابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 

 .يف جمال التخصص
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  مجمتطلب ت الربن : ث لثً 

 :موةعة كما يأتية معتمدة ساع( 29)فرعي  يضم  "تربية"أساليب تدريس  متطلبات

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 املنهاج الرتبوي 9113

 - - 3 3 علم النفس الرتبوي 9114

9214 
ترائق التدريس والتدريب 

 العامة
3 3 - - 

 - 1 2 3 تكنولوجيا التعليم 9311

 - - 3 3 إدارة الصف وتنظيمه 9311

 9311-  3 3 ** تصميم التدريس 9312

9321 
القياس والتقويم يف التعلم 

 والتعليم
3 3  -- 

 - 1 1 2 (1)تربية عملية  9421

 أو متزامن 9421 3 - 3 (2)تربية عملية  9429

 9214-  3 3 أساليب تدريس التخصص *

  9 24 29 اجملموع

 ELT 2فمثال يدرس طالب اللغة االنجليزية مقرر  .على تبيعة التخصص الرئيس يعتمد هذا املقرر* 

Methodology (5450)  

بدال من مقرر   ELT 1 Methodology (5353)يدرس الطالب الذي تخصصه لغة انجليزية مقرر ** 

 .تصميم التدريس
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 :مقررات أس ليب التخصص ت *

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 

 دةالمعتم

الساعات 
 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 9214 1 3 3 الرياضيات تدريس أساليب 5469

 9214 1 3 3 العلوم تدريس أساليب 5498

5424 
 الرتبية تدريس أساليب

 اإلسالمية
3 3 1 9214 

 9214 1 3 3 العربية اللغة تدريس أساليب 5449

5438 
 العلوم تدريس أساليب

 االجتماعية
3 3 1 9214 

5353 
E.L. T 

Methodology(I) 
3 3 0 - 

5450 
E.L. T 

Methodology(II) 
3 2 1 5353 
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 :لتخصص اللغ  االلجنليوي ( تربي )س ليب تدري   أ فرا  برن مج

 خمرج ت التدلم املقصو  : أ ال

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

 : املعرفة والفهم

تصةةميم الةةتعلم، والفةةروا الفرديةةة، وترائةةق التةةدريس، وراحةةل النمةةو، املفةةاهيم املرتبطةةة مب .1

اسةةةرتاتيجيات الةةةتعلم، والتقنيةةةات ومصةةةادر الةةةتعلم، و، الةةةتعلمإدارة والوسةةةائل التعليميةةةة، و

 .تقييم التعلمواملنهاج الرتبوي، و

 .ترائق التدريس الفعال والتعلم النشط .2

 .ائص املتعلمني النمائية والنفسية والعقلية واملعرفية والوجدانية واملهاريةخص .3

 .حتديد نظريات التعلم األكثر مناسبة للموقف الصفي .4

 .اسرتاتيجيات تقييم التعلم والتقويم األصيل .9

 .اسرتاتيجيات تعديل السلوك وإدارة الغرفة الصفية .6

 .الفروا الفردية وأسبابها وكيفية التعامل معها .7

 .لتقنيات الرتبوية األحدث وتوظيفها يف عملية التعلم والتعليما .2

 : املهارات العقلية والذهنية

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

 .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

 .ألحدثوفق 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 .9

 .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

 .توظيف املفاهيم النفسية والرتبوية اليت اكتسبها يف سياقات حقيقية .9

 :تصال وتقنية املعلومامهارات االت

 .توظيف األدوات التقنية بكفاءة وفعالية داخل الصف وخارجه .1

 .شفويا وكتابيا وجها لوجه وعرب االنرتنت بفاعليةالتواصل االتصال و .2

 .استكشاف وتوظيف التقنيات اجلديدة يف عملية التعلم والتعليم .3

 .التعبري عن أفكارال بوسائل طتلفة ونشرها .4

  :والبعد األخالقياالجتاهات والقيم 

 . تبنى اجتاهات إجيابية حنو مهنة التعليم .1

 .أخالقيات مهنة التعليمااللتزام ب .2

 .التعاتف مع الطلبة واحرتام خصوصياتهم .3

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

 .األمانة واإلخالص يف العمل .9

 .نة التعليمتتبع قواعد السلوك املهمت وأخالقيات مه .6

 سوق الد ل :ث نيً 

التدريس يف املدارس احلكومية واخلاصة والتابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 

 .ختصص اللغة االجنليزيةيف جمال 
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  مجمتطلب ت الربن : ث لثً 

سةةاعة ( 29)لتخصةةص اللغةةة االجنليزيةةة يضةةم  (تربيةةة)سةةاليب تةةدريس أ فرعةةي برنةةامج

 :عة كما يأتيموةمعتمدة 

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 املنهاج الرتبوي 9113

 - - 3 3 علم النفس الرتبوي 9114

 - - 3 3 ترائق التدريس والتدريب العامة 9214

 - 1 2 3 تكنولوجيا التعليم 9311

 - - 3 3 وتنظيمه إدارة الصف 9311

9321 
القياس والتقويم يف التعلم 

 والتعليم
3 3  -- 

9393 E.L.T Methodology (I) 3 3 - - 

 - 1 1 2 (1)تربية عملية  9421

 أو متزامن 9421 3 - 3 (2)تربية عملية  9429

9491 E.L.T Methodology (II) 3 2 1 9393 

  6 23 29 اجملموع
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 (:فرا )اخل ص   الرتبي  برن مج فرا 

  متطلب ت الربن مج

 :موةعة كما يأتيساعة معتمدة ( 22)يضم فرعي الرتبية اخلاصة متطلبات 

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
المتطلب  األسبوعية

 السابق
 عملي نظري

 - - 3 3 مدخل إلى التربية الخاصة 9149

 9149 - 3 3 اإلعاقة البصرية 9249

 9149 - 3 3 اإلعاقة السمعية 9269

 9149 - 3 3 صعوبات التعلم 9266

 9149 - 3 3 اإلعاقة العقلية 9267

- -  3 3 إدارة الصف وتنظيمه 9311

 9149 3 1 4 في التربية الخاصة( 7)تدريب ميداني  9329

 9149 - 3 3 التوحد 9331

 9149 - 3 3 اضطرابات النطق واللغة 9361

  3 29 22 اجملموع
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 :برنامج الدبلوم

 :دبلوم التأهيل التربوي

 خمرج ت التدلم املقصو  : أ اًل 

 :ينبغي أن يكون الطالب قادرا على اكتساب املعارف واملعلومات املتعلقة بة

 : املعرفة والفهم

 .ترائق التدريس الفعال والتعلم النشط .1

 .عرفية والوجدانية واملهاريةخصائص املتعلمني النمائية والنفسية والعقلية وامل .2

 .حتديد نظريات التعلم األكثر مناسبة للموقف الصفي .3

 .اسرتاتيجيات تقييم التعلم والتقويم األصيل .4

 .اسرتاتيجيات تعديل السلوك وإدارة الغرفة الصفية .9

 .الفروا الفردية وأسبابها وكيفية التعامل معها .6

 .علم والتعليمالتقنيات الرتبوية األحدث وتوظيفها يف عملية الت .7

 :املهارات العقلية والذهنية

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

 .واإلبداعي والتأملي

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

 .اقف التعليميةاملرونة يف اختيار أشكال التقييم املالئمة للمو  .3

 .التأمل يف املمارسات الرتبوية والتعليمية وإصدار األحكام .4

 :املهارات العملية أو املهنية

 .التخطيط للتدريس املرتكز حول املتعلم .1

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

 .تعلم الطلبة توظيف اسرتاتيجيات تعديل السلوك يف تعديل .3

 .تصميم بيئة تعليمية مرتكزة على املتعلم .4

 .إنتاج وسائل تعليمية فعالة ومبتكرة .9

 .الصف إدارةاستخدام اسرتاتيجيات متنوعة حلل املشكالت املتعلقة يف  .6
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 :العامة/ املنقولةاملهارات 

 .اجلماعي مهارات العمل استخدام .1

 . العمل حتت الضغط .2

 .حل املشكالت اليت تواجه الطلبة توظيف املهارات احلياتية يف .3

 .ممارسة مهارات التفكري الناقد والتأملي واإلبداعي .4

 .البحوث العلمية وتوظيفها يف حل املشكالت الرتبوية إجراء .9

 .توظيف املفاهيم النفسية والرتبوية اليت اكتسبها يف سياقات حقيقية .6

 :مهارات االتصال وتقنية املعلومات

 .كفاءة وفعالية داخل الصف وخارجهتوظيف األدوات التقنية ب .1

 .شفويا وكتابيا وجها لوجه وعرب االنرتنت بفاعليةالتواصل االتصال و .2

 .استكشاف وتوظيف التقنيات اجلديدة يف عملية التعلم والتعليم .3

 .التعبري عن أفكارال بوسائل طتلفة ونشرها .4

  :االجتاهات والقيم والبعد األخالقي

 . نة التعليمتبنى اجتاهات إجيابية حنو مه .1

 .أخالقيات مهنة التعليمااللتزام ب .2

 .التعاتف مع الطلبة واحرتام خصوصياتهم .3

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

 .األمانة واإلخالص يف العمل .9

 .تتبع قواعد السلوك املهمت وأخالقيات مهنة التعليم .6

 سوق الد ل: ث نيً 

دارس احلكومية واخلاصة والتابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئني التدريس يف امل 

 .، والعمل يف املؤسسات الرتبوية األهليةالفلسطينيني
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  متطلب ت الربن مج: ث لث 
 :ساعة معتمدة مبينة يف اجلدول اآلتي( 32)يتكون دبلوم التأهيل الرتبوي  من 

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

عات السا
 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 *تعلم كيف تتعلم  1111

 - - 3 3 املنهاج الرتبوي 9113

 - - 3 3 علم النفس التطوري 9111

 9111 - 3 3 علم النفس الرتبوي 9114

 - - 3 3 تكنولوجيا التعليم 9311

 --  3 3 ادارة الصف وتنظيمه 9311

 9311 - 3 3 ** تصميم التدريس 9312

 - - 3 3 مناهج البح  العلمي 9313

9321 
القياس والتقويم يف التعلم 

 والتعليم
3 3 - - 

        -
وأساليب مادة ترائق 

 ***التخصص
3  - - -

-  1 1 2 (1)تربية عملية  9421

 أو متزامن 9421 3-  3 (2)تربية عملية  9429

 

 . ستدراكيًا للذين   يسبق ام دراستهمقررًا ا" تعلم كيف تتعلم"يكون مقرر * 

بةدال  E.L.T Methodology (I)  (9393 )يدرس الطالةب الةذي ختصصةه لغةة اجنليزيةة مقةرر       ** 

 E.L.Tوأسةةةةاليب التةةةةدريس وهةةةةو    ترائةةةةقمةةةةن تصةةةةميم التةةةةدريس، إضةةةةافة اىل مقةةةةرر اخةةةةر يف     

Methodology (II) (9491.) 

وإذا    .ة الدراسةية لدرجةة البكةالوريوس يف التخصةص    يأخذ هذا املقرر االرقام الةواردة يف اخلطة  *** 

ترائةق التةدريس والتةدريب    : يكن من ختصصات كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعةة يسةجل الطالةب مقةرر    

 .ساعات معتمدة 3( 9214)العامة 

 




