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 ة العلوم الرتبويةكلي

 نبذة عن الكلية:

ي  هختصصات  مخسة لوريوس يفبكاال س اجلامعة، ومتنح درجةنشئت الكلية منذ تأسيُأ

اصة، وتعليم ، والرتبية اخلة األوىلاسيألسا)مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم، واملرحلة 

م التأهيل الرتبوي، هي  )دبلو وماتال ة دبل نح مت االجتماعيات، وتعليم الرتبية االسالمية(. كما

جمال اإلرشاد الرتبوي  يل الرتبوي يفوم التأهدبلة ول الرتبية اخلاصدبلوم التأهيل الرتبوي يف جما

در وفرعي مصا ،اصةخي تربية فرعوة( والنفسي(، إضافة إىل فرعي أساليب تدريس )تربي

 أكادمييًا وتربويًا ختصني املؤهلنييني واملبوالرتالتعلم وتكنولوجيا التعليم، وخترج املعلمني و

يدًا عن النمطية لى التفكري بععلقادرين وا جياالتعليم والتكنولو بأحدث اسرتاتيجيات امللمني

عن تريق البحث  إنتاج املعرفةوملشكالت ة ااجهوقيادة املواقف التعليمية يف إتار معاجلة ومو

  العلمي.
 :الرؤية

ف نيًا وحبثيًا يف طتللة علميًا ومهات املؤهيادالقواإلبداع والتميز يف تزويد اجملتمع بالكفاءات 

نظمة الرتبية والتعليم ة يف بيئات وأيادي بارر ردو ميادين العمل الرتبوي والنفسي واإلرشادي، ءو

 والتعلم الرمسية وغري الرمسية.
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 الرسالة:

ت العلوم الرتبوية شدين، يف جماالواملرني علماملالرتبويني وإعداد وتأهيل تاقة بشرية مؤهلة من 

يرة، واإلسهام الفاعل التقنية املغاواملهنية ة وويتطورات الرتبوالنفسية واإلرشادية، املواكبة لل

شادية وتدريبية ج تعليمية وإرديم برامتق اللمن خ، واملتميز يف جمال البحث العلمي التطبيقي

ليم املفتول، رسات التعاوفق أفضل مم قي،طبيمتنوعة ومتكاملة ومتميزة مبحتواها العلمي الت

تمعي، والتعاون ن التفاعل اجمل إتار ميفعي لنوئة البحث العلمي اوالتعليم املدمج، وتعزيز بي

   التميز".ة وودوالشراكة وتبادل اخلربات، وفق أحدث معايري اجل

 األهداف:

 الفلسطينية، وأبرةها  وية والتعليميةات الرتبحتياجتنبثق أهداف هذ  الكلية من فلسفة اجلامعة، واال

يف  واملختصني نلمني واملرشديني واملعبويرتؤهلة من الرفد اجملتمع بالطاقات البشرية امل .1

ة واملهنية والتقنية طورات الرتبوياكبة للتملوة اجماالت العلوم الرتبوية والنفسية واإلرشادي

 املغايرة.
باملواد ها عمجها عن تريق دني ومناهلسط فيفاإلسهام يف تطوير منظومة الرتبية والتعليم  .2

اإلنسان   إمناء شخصيةيفت فاعلة دواون أومضمونًا، حتى تكالتعليمية املتطورة شكاًل 

 .وتطوير قدراته العلمية والعملية ،الفلسطيين
 ادي التطبيقي.النفسي واإلرشوالرتبوي ومي لعلاإلسهام الفاعل واملتميز يف جماالت البحث ا .3
وفق أحدث لرمسية لرمسية وغري التعليم اوا بيةتطوير البيئة التعليمية وبيئات وأنظمة الرت .4

 معايري اجلودة والتميز.
ية مهنيًا فاعل أكثرعلهم اليت جت هنةامل املهارات واالجتاهات االجيابية ءوإكسابهم  .5

 .وشخصيًا

جية مع اكة اإلسرتاتيمن الشر تار إيفتعزيز العالقة مع اجملتمع احمللي ومؤسساته  .6

 املؤسسات احمللية والعاملية.
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 :الدرجات الممنوحة
 درجة فرعي ، إضافة إىلديهالربامج لافة  كايفلعلوم الرتبوية درجة البكالوريوس كلية ا متنح

رعي مصادر اخلاصة، وف ةيوفرعي الرتب ية،أساليب تدريس )تربية( لطلبة ختصصات غري الرتب

بني توةيع الساعات داول اآلتية تواجل .ويرتبال التعلم وتكنولوجيا التعليم، ودبلومات التأهيل

 ية ومتطلبات اجلامعة والكل جالربام املعتمدة على

 توزيع الساعات المعتمدة على البرامج
 

 الربنامج 

 االكادميي

 

 نوع املقرر

 )املتطلبات(  

املرحلة 

 األساسية األوىل

 "معلم صف"

تعليم الرتبية 

 اإلسالمية

تعليم 

 االجتماعيات

الرتبية 

 اخلاصة

مصادر التعلم 

وتكنولوجيا 

 التعليم

 الساعات املعتمدة الساعات املعتمدة الساعات املعتمدة الساعات املعتمدة مدةالساعات املعت

 منفرد
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  متطلبات الجامعة

 ( ساعة معتمدة:21) اإلجباريةمتطلبات الجامعة 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 تعلم كيف تتعلم 0101

 - 1 2 3 احلاسوب 0102

 - - 3 3 تاريخ القدس 0104

 - - 0 0 العمل التطوعي 0105

 - - 3 3 (1اللغة العربية ) 0111

 - - 3 3 (1اللغة اإلجنليزية ) 0113

 - - 3 3 فلسطني والقضية الفلسطينية 0205

 - - 3 3 الثقافة االسالمية  0206

 - 1 20 21 اجمل وع

 

 اإلختياريةمتطلبات الجامعة 

   تيةاآل( ساعات معتمدة من املقررات 3يدرس الطالب )

 عنوان املقرر رقم املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
املتطلب 

 السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 احلركة األسرية 0207

 - - 3 3 وللاحلومكافحة الفساد  التحديات  0208

 - - 3 3 (1ة الفرنسية )اللغ 0211

 - - 3 3 هااحلضارات البشرية ومنجزات 0300

 - - 3 3 املسؤولية اجملتمعية  0306

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

 ة يف اجلدول اآلتي ( ساعة معتمدة  مبين18تتكون هذ  املقررات من )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق ألسبوعيةا

 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 يمتعلالو القياس والتقويم يف التعلم 5320

  1 17 18  وعاجمل

ساعات  3( )5204ريب العامة )يس والتدلتدرق ا* يدرس تلبة الرتبية اخلاصة بداًل منه مقرر ترائ

 معتمدة نظري(

  منه مقرر ا، ويدرسون بداًلب تدريسهساليوأ ** يستثنى من دراسته تلبة ختصص اللغة اإلجنليزية

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

 الكلي : التخصص ت اليت توفرئ 

 "معلم صف".   املرحلة األساسية األوىل .1

 تعليم الرتبية اإلسالمية. .2

 تعليم االجتماعيات. .3

 الرتبية اخلاصة. .4

 مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم. .5

 

 :كلي  الدلوم الرتبوي   بلوم ت

 .دبلوم التأهيل الرتبوي .1

 .دبلوم التأهيل الرتبوي يف جمال الرتبية اخلاصة .2

 نفسي.ي والبوي يف جمال اإلرشاد الرتبودبلوم التأهيل الرت .3
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 :متطلبات الكليةتوصيف 

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3املره   الرتبوي:  5103

نهةةاج، لرتبةةوي، أسةةس املاملنهةةاج اناصةةر عيركةةز هةةذا املقةةرر علةةى مفهةةوم املنهةةاج الرتبةةوي،  

 ي ودليله.سرالكتاب املد تصميم املنهاج وتقوميه، تطبيق املنهاج وتطوير ،

 نظري( 3س ا ت مدت د    3الم الرد  الرتبوي:  5114

لةيت تشةكل   احوث والنظريةات  برة البأب عن يهدف هذا املقرر إىل  تقديم مادة علمية للطال

يف اإلجتمةاعي،  عريف،  ةم املعةر  كي فةامل ى السةلو التعليم، ويتضمن  املنح –األساس لعملية التعلم 

ت الرتبويةة هلةذ    ثةة، والتطبيقةا  ات احلديظرية الن وصواًل إىل املنحى اإلجتمةاعي الثقةايف، وكةذلك   

عهةةا وعلةةى  لةةى طتلةةف أنوا عالبواعةةث يس والنظريةةات. واسةةتعراض البيئةةة الرتبويةةة وتةةرآ التةةدر   

القريبةة والنسةيان،   واكرة البعيةدة  يب، والةذ لتةدر طتلف األفراد والدافعية وانتقةال أ ةر الةتعلم وا   

عرفةةة سةةاب الطالةةب امل ر إىل إكقةةرامل والةةذكاء وحةةل املشةةكالت واإلبةةداع، كمةةا يسةةعى هةةذا    

والفةروآ   ماداتهميةوهلم واسةتعد  دراتهم ولةك قة  املتخصصة بطرآ تعلم وتعلةيم الطلبةة مةراعيني يف ذ   

 الفردية املوجودة بينهم.

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3طرائق التدري   التدريب الد م :  5204

وترائةةةق  ال عمةةةل املعلةةةم،يف إجنةةة دورهةةةايتنةةةاول هةةةذا املقةةةرر مفهةةةوم " تريقةةةة التةةةدريس " و

ختلفةة، واملهمةات   س والتةدريب امل ق التدريطرائالتفكري والنظريات اليت ميكن أن تعترب أساسًا ل

ل مفصل ألشهر ترائةق  ا وبعدها، وشر أ نائهيفليم اليت يقوم بها املعلم قبل الشروع يف عملية التع

فايةةة املةةدرس ذ  الطرائةةق وكهةة فعاليةةة يةةادةالتةةدريس والتةةدريب العامةةة واإلجةةراءات الكفيلةةة بز 

 ريب.واملدرب يف توظيفها لتحقيق أهداف التعليم والتد

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3تكرولوجي  التدليم:  5300

التعلةةيم،  اصةةة بتكنولوجيةةا ريةةة اخلاملهاويهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تنميةةة احلصةةيلة املعرفيةةة     

ك مةةن خةةالل والةةتعلم، وذلةة التعلةةيم لةةييتعم التقنيةةات التعليميةةة يف وميكةةن الطالةةب مةةن توظيةةف 

ة والوسةةائط نشةةطة التعليميةة ن مةةن األألةةواوتعرضةةه للمفةةاهيم الرئيسةةة يف تكنولوجيةةا التعلةةيم،    

 االنرتنت.حلاسوب وي وااملتعددة واملنهاج التكنولوجي والتصميم التعليم
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 نظري( 3   س ا ت مدت د 3تص يم التدري :  5302

 التعليميا تكنولوج 5300متطلب سابق 

يركز هذا املقرر على ماهية تصميم التعليم، واخللفية النظريةة لعلةم تصةميم التعلةيم،         

الشةةرو   خلاصةةة، وحتليةةلالسةةلوكية اداف ومناذجةةه، وحتديةةد األهةةداف الرتبويةةة العامةةة واألهةة

ات صةميم االختبةار  دئ تنظيمةه، وت مةي، ومبةا  تعلياخلارجية والداخلية للتعليم، وحتليةل احملتةوى ال  

ل، واألنشةةةطة ليميةةةة، الوسةةةائواد التعاملةةة التحصةةةيلية، وحتديةةةد اسةةةرتاتيجيات التعلةةةيم، وحتديةةةد

 قويم اجلمعي.لتشكيلي، والتلتقويم اايات الرتبوية، وتصميم املنشطات العقلية، وتصميم عمل

 نظري( 3س ا ت مدت د   3:  مر ئج البحث الدل ي 5303

يةةة، فهةةو يتسةةم  ى وفاعلت جةةدوملشةةكالحةةل ا أسةةاليبالبحةةث العلمةةي هةةو أكثةةر    أسةةلوب

جةدواها يف صةورة   يم فاعليتهةا و يري لتقةو معةا  بالتنظيم والوضةول واملوضةوعية ووضةع البةدائل أمةام     

هةة مشةاكله   كةل فةرد ملواج   هإلية تةاج  ذا حيموضوعية بعيدة عةن املةؤ رات الشخصةية والذاتيةة، لة     

 وحتدياتها.

ةمة للقيام املهارات الال بهوإكساه قترائوويهدف املقرر إىل تعريف الطالب مبناهج البحث 

هيته وأنواعةه،  اهج البحث  ماتية  منة اآلبالبحث، وذلك من خالل دراسته للموضوعات األساسي

البيانةات   ة، وأدوات عةع ع والعينة تمة مشكلة البحث وصياغة الفرضيات وتصميم البحث، واجمل

 واملعلومات وكتابة تقرير البحث.

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3تدلم  التدليم: القي ل  التقويم يف ال 5320

لقيةاس والتقةويم يف   تقويم،  ودور اياس والة القيتناول هذا املقرر املفاهيم األساسية يف عملي

( التخطةيط لإلختبةار، وبنةاء    1تحصةيل ) ر الالتدريس، وجمةاالت القيةاس وأسةاليبه، وبنةاء اختبةا     

 إخةةراج اإلختبةةار وتصةةحيحه، وخصةةائص (، و3(، وبنةةاء إختبةةار التحصةةيل )2إختبةةار التحصةةيل )

 التقويم.وياس اإلختبار اجليد، وأساسيات اإلحصاء يف عملية الق

5353  ELT Methodology (1) (نظري 3   س ا ت مدت د 3     

Prerequisite 5259  Communication Skills  

This course aims at acquainting the students with the various 

methods and approaches of teaching English as a foreign language. 
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Student should be exposed to both the psychological and linguistic 

orientation of each method / approach with concentration on current 

practices, mainly communicative language teaching methods. 

 

 

 


