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 رامج االكاديمية:الب

 المرحلة االساسية االولى "معلم صف"تخصص . 1

 أ اًل: خمرج ت التدلم املقصو  

 ة  ملتعلقة بعلومات ااملرف وكتساب املعاإعلى  يكون الطالب قادرًا أنينبغي 

   والفهماملعرفة 

 .رئيسةخصائص اجملتمع الفلسطيين وقضايا  وحتدياته ال .1

 رية.وجدانية واملهافية والاملعرونفسية والعقلية خصائص املتعلمني النمائية وال .2

يجيات اسةةرتاتولتعلةةيم، اعلم يف ادر الةةتالتقنيةةات ومصةة وتصةةميم الةةتعلم،  و، ومراحلةةه النمةةو .3

صعوبات التعلم، ، وإدارة التعلموألصيل، تقويم االوتقييم التعلم، واملنهاج الرتبوي، والتعلم، 

 وإدارة التعلم، والتفكري اإلبداعي.

 احلقيقية والطبيعية والعمليات عليها. األعداد .4

دريسةها،  تالعلةوم وترائةق   حليةة، و نةات ا التغذية وجسم اإلنسةان، والصةحة العامةة، والكائ    .5

 وبيولوجية اإلنسان.

غةةة العربيةةة ي اللغةةوي، واللالرتبةةو لنشةةا اقواعةةد اللغةةة، والنشةةا  الرتبةةوي اللغةةوي، وأوجةةه    .6

 وأساليب تدريسها.

يفيةة التعامةل   روآ الفرديةة وك باب الفة أسة ، وسبة للمرحلةة العمريةة  ترآ وأساليب التعلم املنا .7

 معها.

 ين.والعشر حلاديادور التقنيات احلديثة يف حتسني مهارات القرن  .8

العقيةةةدة ولةةةدين اإلسةةةالمي اصةةةة بادئ اخلاجلوانةةةب املعرفيةةةة الةةةيت تتصةةةل باملفةةةاهيم واملبةةةا   .9

 اإلسالمية.

 تبيعة الدراسات االجتماعية وأساليب تدريسها. .10

   املهارات العقلية والذهنية

 لصف.ال غرفة ة داخحتليل املواقف التعليمية والعالقات االجتماعي .1

 لي.حتليل أمنا  التفكري الناقد واإلبداعي والتأم .2

 ملتعلمني.ة بني الفردياتطوير اسرتاتيجيات تعلم طتلفة تالءم الفروآ  .3

 مية.يالتعل مواقفاملرونة يف اختيار أشكال التقييم املالئمة لل .4

 ألحكام.دار االتأمل يف املمارسات الرتبوية والتعليمية وإص .5
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  املهنية العملية أو املهارات

 التخطيط للتدريس املرتكز حول املتعلم. .1

 ية األحدث.لنظريات الرتبووفق ا اهفيذتن، وتصميم دروس تعليمية مبواصفات وجودة عالية .2

 لبة.طم التوظيف اسرتاتيجيات تعديل السلوك يف تعديل تعل .3

 تصميم بيئة تعليمية مرتكزة على املتعلم. .4

 إنتاج وسائل تعليمية فعالة ومبتكرة. .5

 .الصف رةإدايف  تعلقةاستخدام اسرتاتيجيات متنوعة حلل املشكالت امل .6

ور املةتعلم وتقةديم   م املخرجةات وتطة  تقيةي ، وأمليةتطبيق أمنا  الرتبية الناقدة واإلبداعية والت .7

 التقارير حوهلا.

   العامة /املنقولةاملهارات 

 .اجلماعي العملاستخدام مهارات  .1

 .ريقفمن خالل  أوبصورة فردية العلمية البحوث  إجراء .2

 املشكالت. حل توظيف املنهج العلمي يف .3

 العمل حتت الضغط. .4

 .داعيوالتأملي واإلب التفكري الناقدممارسة مهارات  .5

 مه رات االتص ا  تقري  املدلوم ت: 

 خارجه.لصف وبكفاءة وفعالية داخل ا توظيف األدوات التقنية .1

 النرتنت.اه وعرب لوج هًاشفويًا وكتابيًا ووجاالتصال والتواصل بفعالية  .2

 استكشاف وتوظيف التقنيات اجلديدة. .3

 التعبري عن أفكار  بوسائل طتلفة ونشرها. .4

 والبعد األخالقي   االجتاهات والقيم

 تبنى اجتاهات إجيابية ءو مهنة التعليم.  .1

 أخالقيات مهنة التعليم.ام بااللتز .2

 التعاتف مع الطلبة واحرتام خصوصياتهم. .3

 آرائهم.وآلخرين دات االتسامح مع االختالف وفقا للفهم الواعي ملعتق .4

 األمانة واإلخالص يف العمل. .5

 ي.تعليمتتبع قواعد السلوك املهين وأخالقيات العمل ال .6
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 سوق الد ل:ث نيً : 

املختلفة وتطبيق  لنظم الرتبويةامل مع التعالى ساسية األوىل علقدرة خرجيي املرحلة األ نظرًا

القطاعني العام بأبواب العمل  هلم ترآ تيحتوف سالنظريات الرتبوية احلديثة فإن هذ  املهارات 

احلكومية  ىل يف املدارسسية األوسااأل واخلاص لشغل الوظائف يف جمال التدريس للمرحلة

ألتفال ريس يف رياض االتد نيلخرجيلن جئني، كما ميكاخلاصة ووكالة غوث وتشغيل الالو

 .واملعاهد اخلاصة واحلكومية

 "/ املردر :مدلم صف"  ىلاألس سي  األث لث : متطلب ت ختصص املرحل  

م صةف" /  ية األوىل "معلاألساس ملرحلةاختصص الرتبية/ للحصول على درجة البكالوريوس يف 

 مدة موةعة كما يأتي ( ساعة معت128، على الطالب ان يتم بنجال )املنفرد

 

 : . المقررات التخصصية1

 ا يأتي ة كم( ساعة معتمدة موةع80تتكون هذ  املقررات من )

 :( ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي80: وتتكون من )إجباريةمقررات 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 س التطوريعلم النف 5111

 - - 3 3 (1) هايساللغة العربية وترائق تدر 5200

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 24 - 3 21 متطلبات اجلامعة

 18 - - 18 متطلبات الكلية

 8 - - 80 متطلبات التخصص

 6 6 - - مقررات حرة

 128 اجملموع
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
املتطلب 

 السابق
 عملي نظري

 - - 3 3 ةاملعترائق التدريس والتدريب ا 5204

 5200 - 3 3 (2) هايساللغة العربية وترائق تدر 5205

 - - 3 3 االدب العربي وفنونه 5206

 - - 3 3 (1ا )يسهدرت الثقافة االسالمية وترائق 5207

 - - 2 2 (1ا )يسهدرت االجتماعية وترائق العلوم 5208

 - - 3 3 (1) الرياضيات وترائق تدريسها 5209

 - 1 2 3 (1) هايسالعلوم والصحة وترائق تدر 5210

 0102 1 2 3 احلاسوب يف التعليم 5288

 - - 3 3 ادارة الصف وتنظيمه 5301

 - - 3 3 ةرعاية  ذوي احلاجات اخلاص 5304

 5207 - 2 2 (2ا )يسهدرت المية وترائقالثقافة االس 5307

 5208 - 2 2 (2ا )يسهدرت العلوم االجتماعية وترائق 5308

 5209 - 3 3 (2) الرياضيات وترائق تدريسها 5309

 5210 1 2 3 (2) هايسالعلوم والصحة وترائق تدر 5310

 - - 3 3 سيكولوجية اللعب 5311

 - - 3 3 التفكري االبداعي 5316

 - - 3 3 هايسدرتبية الرياضية وترائق الرت 5406

 - 1 2 3 اسهريالرتبية الفنية وترائق تد 5407

 - - 3 3 ايسهدرتق املوسيقى واالناشيد وترائ 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 يمقلرتقواعد الكتابة العربية وا 8242

  10 70 80 اجملموع
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 المقررات الحرة:. 2

 / جلامعةةةاصةةص آخةةر مةةن ختصصةةات  ( سةةاعات معتمةةدة مةةن أي خت6يسةةتطيع الطالةةب اختيةةار )

تعليميةة  ون املةادة ال ميكةون مضة   ن الكمقةررات حةرة علةى أ    خارج اخلطةة الدراسةية لتخصصةه،   

 .التخصص نوعة منممكون وأن ال ت خرى كمًا و/أو كيفًاأمكررًا يف مقررات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


