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 ة العلوم التربوية كلي

 نبذة عن الكلية:

هي: ختصصات  ستةنشئت الكلية منذ تأسيس اجلامعة، وحنح درجة البكالوريوس يف ُأ

، األساسية األوىلواملرحلة والصحة النفسية،  اإلرشادو)مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم، 

  ال ة دبلوماتسالمية(. كما حنح االجتماعيات، وتعليم الرتبية اإل والرتبية اخلاصة، وتعليم

هي: )دبلوم التأهيل الرتبوي، دبلوم التأهيل الرتبوي يف جمال الرتبية اخلاصة ودبلوم التأهيل 

ي(، إضافة إىل فرعي أساليب تدريس )تربية( وفرعي الرتبوي والنفس اإلرشادالرتبوي يف جمال 

وفرعي مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم، وخترج املعلمني والرتبويني واملختصني  ،تربية خاصة

بأحدث اسرتاتيجيات التعليم والتكنولوجيا والقادرين على  املؤهلني أكادمييًا وتربويًا امللمني

ملواقف التعليمية يف إتار معاجلة ومواجهة املشكالت وإنتاج التفكري بعيدًا عن النمطية وقيادة ا

  املعرفة عن تريق البحث العلمي.
 :الرؤية

اإلبداع والتميز يف تزويد اجملتمع بالكفاءات والقيادات املؤهلة علميًا ومهنيًا وث يًا يف طتلف 

بيئات وأنظمة الرتبية والتعليم ي، حنو دور ريادي بارة يف اإلرشادميادين العمل الرتبوي والنفسي و

 والتعلم الرمسية وغري الرمسية.
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 الرسالة:
واملرشدين، يف جماالت العلوم الرتبوية املعلمني الرتبويني وإعداد وتأهيل تاقة بشرية مؤهلة من 

الفاعل ية، املواكبة للتطورات الرتبوية واملهنية والتقنية املغايرة، واإلسهام اإلرشادوالنفسية و

من خالل تقديم برامج تعليمية وإرشادية وتدريبية ، واملتميز يف جمال البحث العلمي التطبيقي

متنوعة ومتكاملة ومتميزة مبحتواها العلمي التطبيقي، وفق أفضل ممارسات التعليم املفتول، 

التعاون والتعليم املدمج، وتعزيز بيئة البحث العلمي النوعي يف إتار من التفاعل اجملتمعي، و

 .والشراكة وتبادل اخلربات، وفق أحدث معايري اجلودة والتميز

 األهداف:
 تنب ق أهداف هذه الكلية من فلسفة اجلامعة، واالحتياجات الرتبوية والتعليمية الفلسطينية، وأبرةها:

يف  واملختصني رفد اجملتمع بالطاقات البشرية املؤهلة من الرتبويني واملعلمني واملرشدين .1

ية املواكبة للتطورات الرتبوية واملهنية والتقنية اإلرشادجماالت العلوم الرتبوية والنفسية و

 املغايرة.
باملواد ها اإلسهام يف تطوير منظومة الرتبية والتعليم يف فلسطني ومناهجها عن تريق دعم .2

إلنسان التعليمية املتطورة شكاًل ومضمونًا، حتى تكون أدوات فاعلة يف إمناء شخصية ا

 وتطوير قدراته العلمية والعملية. ،الفلسطيك
 ي التطبيقي.اإلرشاداإلسهام الفاعل واملتميز يف جماالت البحث العلمي والرتبوي والنفسي و .3
تطوير البيئة التعليمية وبيئات وأنظمة الرتبية والتعليم الرمسية وغري الرمسية وفق أحدث  .4

 معايري اجلودة والتميز.
فاعلية مهنيًا  أك رحنو املهنة اليت رعلهم  اإلجيابيةت واالراهات املهاراإكسابهم  .5

 .وشخصيًا

تعزيز العالقة مع اجملتمع احمللي ومؤسساته يف إتار من الشراكة اإلسرتاتيجية مع  .6

 املؤسسات احمللية والعاملية.

 :الدرجات الممنوحة
، إضافة إىل درجة فرعي الربامج لديهاكلية العلوم الرتبوية درجة البكالوريوس يف كافة  حنح

أساليب تدريس )تربية( لطلبة ختصصات غري الرتبية، وفرعي الرتبية اخلاصة، وفرعي مصادر 

واجلداول اآلتية تبني توةيع الساعات  .التعلم وتكنولوجيا التعليم، ودبلومات التأهيل الرتبوي

 ومتطلبات اجلامعة والكلية: جاملعتمدة على الربام
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   الجامعة متطلبات  

 ( ساعة معتمدة:24)   اإلجباريةمتطلبات الجامعة  

رقم  
 المقرر 

 عنوان المقرر 
الساعات  
 المعتمدة

 األسبوعية الساعات 
 المتطلب السابق 

 عملي نظري 

 - - 3 3 تعلم كيف تتعلم 0101

 - 1 2 3 احلاسوب 0102

 - - 3 3 تاري  القدس 0104

 - - - - العمل التطوعي 0105

 - - 3 3 املهارات احلياتية 0106

 - - 3 3 (1اللغة العربية ) 0111

 - - 3 3 (1اللغة اإلجنليزية ) 0113

 - - 3 3 فلسطني والقضية الفلسطينية 0205

 - - 3 3 ال قافة االسالمية  0206

 - 1 23 24 اجملميع

 

 اإلختياريةمتطلبات الجامعة  

 : اآلتية( ساعات معتمدة من املقررات 3يدرس الطالب )

 عنوان المقرر  رقم المقرر 
الساعات  
 المعتمدة

الساعات  
المتطلب  األسبوعية

 السابق 
 عملي نظري 

 - - 3 3 مبادئ اللغة الصينية 0115

 - - 3 3 مبادئ اللغة الرتكية 0116

 - - 3 3 مبادئ اللغة الروسية 0117

 - - 3 3 احلركة األسرية 0207

 - - 3 3 مكافحة الفساد: التحديات واحللول 0208

 - - 3 3 (1اللغة الفرنسية ) 0211

 - - 3 3 احلضارات البشرية ومنجزاتها 0300

 - - 3 3 املسؤولية اجملتمعية  0306

 - - 3 3 (1عربي ) 8180
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 متطلبات الكلية:  

 معتمدة  مبينة يف اجلدول اآلتي:( ساعة 18تتكون هذه املقررات من )

رقم  
 المقرر 

 عنوان المقرر 
الساعات  
 المعتمدة

 األسبوعية الساعات 
 المتطلب السابق 

 عملي نظري 

 - - 3 3 املنهاج الرتبوي * 5103

 - - 3 3 علم النفس الرتبوي 5114

 - 1 2 3 تكنولوجيا التعليم 5300

 5300 - 3 3 تصميم التدريس ** 5302

 - - 3 3 مناهج البحث العلمي 5303

 - - 3 3 القياس والتقويم يف التعلم والتعليم 5320

  1 17 18 اجملميع

ساعات  3( )5204* يدرس تلبة الرتبية اخلاصة بداًل منه مقرر ترائق التدريس والتدريب العامة )

 معتمدة نظري(

 اإلجنليزية وأساليب تدريسها، ويدرسون بداًل منه مقرر:** يست نى من دراسته تلبة ختصص اللغة 

(5353)   E.L.T Methodology (I) 
 

 التخصصات اليت تيفرئا الكلية:

 "معلم صف".  األساسية األوىلاملرحلة  .1

 تعليم الرتبية اإلسالمية. .2

 تعليم االجتماعيات. .3

 الرتبية اخلاصة. .4

 مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم. .5

 والصحة النفسية. اإلرشاد .6

 

 :كلية العليم الرتبيمة  بليمات

 .دبلوم التأهيل الرتبوي .1

 دبلوم التأهيل الرتبوي يف جمال الرتبية اخلاصة. .2

 الرتبوي والنفسي. اإلرشاددبلوم التأهيل الرتبوي يف جمال  .3
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 :متطلبات الكليةتوصيف 

 نظري( 3  ةساعات معتمد 3املرها  الرتبيي:  5103

هككاج،  سككس املن بككوي، أ هككاج الرت صككر املن بككوي، عنا هككاج الرت هككوم املن لككى مف قككرر ع هككذا امل كككز  ير

 الكتاب املدرسي ودليله.تصميم املنهاج وتقوميه، تطبيق املنهاج وتطويره، 

 نظري( 3ساعات معتمدة    3 علم الرد  الرتبيي:  5114

لككيت تشكككل  يككات ا بككرة البحككوث والنظر يهدف هذا املقرر إىل  تقديم مادة علمية للطالب عن أ

مككاعي،  -األساس لعملية التعلم  عككريف اإلجت فككاملعريف،  ككم امل سككلوكي  ضككمن: املنحككى ال لككيم، ويت التع

.ككذه  يككة  قككات الرتبو يككات احلدي ككة، والتطبي كككذلك النظر قككايف، و مككاعي ال  حككى اإلجت صككواًل إىل املن و

لكككى الن هكككا وع لكككف أنواع لكككى طت عكككث ع تكككدريس والبوا تكككرا ال يكككة و ئكككة الرتبو سكككتعراض البي يكككات. وا ظر

سككيان،  بككة والن يككدة والقري لككذاكرة البع تككدريب، وا لككتعلم وال قككال أ ككر ا يككة وانت لككف األفككراد والدافع طت

فكككة  لكككب املعر سكككاب الطا قكككرر إىل إك هكككذا امل سكككعى  مكككا ي بكككداع، ك شككككالت واإل حكككل امل لكككذكاء و وا

طككرا  صككة ب سككتعداداتهاملتخص يككو.م وا قككدراتهم وم لككك  مككراعيني يف ذ بككة  لككيم الطل لككم وتع فككروا  متع وال

 الفردية املوجودة بينهم.

 عملي( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3تكريليجيا التعليم:  5300

لكككيم،  يكككا التع صكككة بتكنولوج يكككة اخلا يكككة واملهار صكككيلة املعرف يكككة احل قكككرر إىل تنم هكككذا امل هكككدف  ي

مككن  لككب  كككن الطا يككفومي خككالل  توظ مككن  لككك  لككتعلم، وذ لككيم وا لككييت التع يككة يف عم يككات التعليم التقن

سكككائط  يكككة والو شكككطة التعليم مكككن األن لكككوان  لكككيم، وأ يكككا التع سكككة يف تكنولوج فكككاهيم الرئي ضكككه للم تعر

 .اإلنرتنتاملتعددة واملنهاج التكنولوجي والتصميم التعليمي واحلاسوب و

 (نظري 3  ةساعات معتمد 3تصميم التدرم :  5302

 التعليمتكنولوجيا  5300متطلب سابق 

لككيم،      صككميم التع لككم ت يككة لع يككة النظر لككيم، واخللف يركز هذا املقرر على ماهية تصميم التع

يككد جككه، وحتد شككرو   ًاومناذ يككل ال صككة، وحتل سككلوكية اخلا هككداف ال مككة واأل يككة العا هككداف الرتبو األ

بكك مككي، وم تككوى التعلي يككل احمل لككيم، وحتل يككة للتع بككارات اخلارجيككة والداخل صككميم االخت مككه، وت ادئ تنظي

يكككد لكككيم، وحتد سكككرتاتيجيات التع يكككد ا صكككيلية، وحتد شكككطة  ًاالتح سكككائل، واألن يكككة، الو ملكككواد التعليم ا

 الرتبوية، وتصميم املنشطات العقلية، وتصميم عمليات التقويم التشكيلي، والتقويم اجلمعي.
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 نظري( 3ساعات معتمدة  3:  مرائج البحث العلمي 5303

سككلوب هكككو أك ككر  أ مككي  حككث العل سككاليبالب سكككم  أ هككو يت يككة، ف جككدوى وفاعل شككككالت  حككل امل

صككورة  جككدواها يف  هككا و قككويم فاعليت عككايري لت مككام م بككدائل أ ضككع ال ضككوعية وو ضككول واملو بككالتنظيم والو

تككاج  لككذا حي يككة،  صككية والذات ملككؤ رات الشخ عككن ا يككدة  ضككوعية بع يككهمو شككاكله  إل هككة م فككرد ملواج كككل 

 وحتدياتها.

يككام  وإكسابهرر إىل تعريف الطالب مبناهج البحث وترائقه ويهدف املق املهارات الالةمة للق

عككه،  تككه وأنوا نككاهج البحككث: ماهي بالبحث، وذلك من خالل دراسته للموضوعات األساسية اآلتية: م

نككات  نككة، وأدوات حتككع البيا مككع والعي صككميم البحككث، واجملت ضككيات وت مشكلة البحث وصياغة الفر

 قرير البحث.واملعلومات وكتابة ت

 نظري( 3  ةساعات معتمد 3القياس  التقيمم يف التعلم  التعليم:  5320

قككويم يف  يككاس والت قككويم،  ودور الق يككاس والت يككة الق يتناول هذا املقرر املفاهيم األساسية يف عمل

صككيل ) بككار التح نككاء اخت سككاليبه، وب يككاس وأ جمككاالت الق تككدريس، و نككاء 1ال بككار، وب طككيط لإلخت ( التخ

بككار ال صككيل )إخت صككيل )2تح بككار التح نككاء إخت صككائص 3(، وب صككحيحه، وخ بككار وت خككراج اإلخت (، وإ

 اإلختبار اجليد، وأساسيات اإلحصاء يف عملية القياس والتقويم.

 

 

 


