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 :دبلومبرنامج ال

 دبلوم التأهيل التربوي: 

ملخم جاتملالتعلاملاملقصم ةأ اًل:مل 

 املتعلقة بـ ينبغي أن يكون الطالب قادرا  على إكتساب املعارف واملعلومات 

 املعرفة والفهم  

 يفرائق التدريس الفعال والتعلم النشط. .1

 ية.علمني النمائية والنفسية والعقلية واملعرفية والوجدانية واملهارملتخصائص ا .2

 حتديد نظريات التعلم األكثر مناسبة للموقف الصفي. .3

 اسرتاتيجيات تقييم التعلم والتقويم األصيل. .4

 وإدارة الغرفة الصفية.اسرتاتيجيات تعديل السلوك  .5

 الفروأ الفردية وأسبابها وكيفية التعامل معها. .6

 الرتبوية األحدث وتوظيفها يف عملية التعلم والتعليم.ات التقني .7

 لعقلية والذهنية املهارات ا

قزد حتليل املواقف التعليميزة والعالقزات االجتماعيزة داخزل غرفزة الصزف .1 لزتفكري النا ب وأمنزا  ا

 واإلبداعي والتأملي.

 تطوير اسرتاتيجيات تعلم كتلفة تالءم الفروأ الفردية بني املتعلمني. .2

 يف اختيار أشكال التقييم املالئمة للمواقف التعليمية.نة املرو  .3

 املمارسات الرتبوية والتعليمية وإصدار األحكام. التأمل يف .4

  املهارات العملية أو املهنية

 التخطيط للتدريس املرتكز حول املتعلم. .1

 وفق النظريات الرتبوية األحدث. هاتنفيذب ودروس تعليمية تواصفات وجودة عاليةتصميم  .2

 ظيف اسرتاتيجيات تعديل السلوك يف تعديل تعلم الطلبة.تو .3

 تعليمية مرتكزة على املتعلم. تصميم بيئة .4

 إنتاج وسائل تعليمية فعالة ومبتكرة. .5

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

 اجلماعي. مهارات العمل استخدام .1

 . ت الضغطل حتالعم .2

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

 ممارسة مهارات التفكري الناقد والتأملي واإلبداعي. .4

 البحوث العلمية وتوظيفها يف حل املشكالت الرتبوية. إجراء .5

 ملفاهيم النفسية والرتبوية اليت اكتسبها يف سياقات حقيقية.توظيف ا .6

  ية املعلوماتتقنمهارات االتصال و

 وخارجه.توظيف األدوات التقنية بكفاءة وفعالية داخل الصف  .1

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

 تعلم والتعليم.استكشاف وتوظيف التقنيات اجلديدة يف عملية ال .3

 التعبري عن أفكار  بوسائل كتلفة ونشرها. .4

  :عد األخالقيالباالراهات والقيم و

 اراهات إجيابية ءو مهنة التعليم.  تبو .1

 أخالقيات مهنة التعليم.ب ملتزااإل .2

 التعايفف مع الطلبة واحرتام خصوصياتهم. .3

 آرائهم.مع االختالف وفقا للفهم الواعي ملعتقدات اآلخرين و التسامح .4

 األمانة واإلخالص يف العمل. .5

 لتعليم.ة اتتبع قواعد السلوك املهو وأخالقيات مهن .6

ملسمقملالعم ثانيًا:مل

ة والتابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئني التدريس يف املدارس احلكومية واخلاص 

 ب والعمل يف املؤسسات الرتبوية األهلية.الفلسطينيني
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 مل:ملمتطلباتملالربنامجثالثًا
 ( ساعة معتمدة مبينة يف اجلدول اآلتي 35تكون دبلوم التأهيل الرتبوي  من )ي

م رق

 ملقررا

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 الساعات األسبوعية

 السابق املتطلب

 عملي نظري

 - - 3 3 تعلم كيف تتعلم * 0101

 - - 3 3 املنهاج الرتبوي 5103

 - - 3 3 علم النفس التطوري 5111

 5111 - 3 3 علم النفس الرتبوي 5114

 - - 3 3 تكنولوجيا التعليم 5300

 - - 3 3 الصف وتنظيمهرة ادا 5301

 5300 - 3 3 تصميم التدريس ** 5302

 - - 3 3 مناهج البحث العلمي 5303

5320 
القياس والتقويم يف التعلم 

 والتعليم
3 3 - - 

مل-ملململململململ
يفرائق وأساليب مادة 

 التخصص***
3 3 - - 

 - 1 1 2 (1تربية عملية )مل5420

 امنأو متز 5420 3 - 3 (2تربية عملية )مل5425

  4 31 35 اجملموع

 

 راكيا  للذين   يسبق .م دراسته. * يكون مقرر "تعلم كيف تتعلم" مقررا  استد

يزة مقزرر  غزة اجنليز بزدال E.L.T Methodology (I)  (5353** يدرس الطالب الذي ختصصه ل  )

 E.L.T Methodologyيم التدريسب إضافة إىل مقرر آخر يف يفرائق وأساليب التدريس وهو من تصم

(II) (5450.) 

سزية لدرجزة البكزالوريوس يف التخصزص. وإذا   *** يأخذ هذا املقزرر االرقزام الزواردة يف اخلطزة ا لدرا

تزد ئزق ال تزدريب يكن من ختصصات كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعزة يسزجل الطالزب مقزرر  يفرا ريس وال

 ساعات معتمدة. 3( 5204العامة )

 


