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 :برنامج الدبلوم

 دبلوم التأهيل التربوي:

 خمرج ت التدلم املقصو  أ اًل:  

 املتعلقة بة  ملعلوماتوا ارفينبغي أن يكون الطالب قادرًا على إكتساب املع

 املعرفة والفهم  

 تدريس الفعال والتعلم النشط.ترائق ال .1

 رية.وجدانية واملهافية والاملعروخصائص املتعلمني النمائية والنفسية والعقلية  .2

 صفي.حتديد نظريات التعلم األكثر مناسبة للموقف ال .3

 اسرتاتيجيات تقييم التعلم والتقويم األصيل. .4

 ية.اسرتاتيجيات تعديل السلوك وإدارة الغرفة الصف .5

 .أسبابها وكيفية التعامل معهاالفروآ الفردية و .6

 يم.والتعل لتعلماالتقنيات الرتبوية األحدث وتوظيفها يف عملية  .7

 املهارات العقلية والذهنية 

فكري الناقد ، وأمنا  التلصفال غرفة ة داخحتليل املواقف التعليمية والعالقات االجتماعي .1

 واإلبداعي والتأملي.

 ملتعلمني.اية بني لفردلفروآ اتطوير اسرتاتيجيات تعلم طتلفة تالءم ا .2

 يمية.ف التعللمواقاملرونة يف اختيار أشكال التقييم املالئمة ل  .3

 ألحكام.دار االتأمل يف املمارسات الرتبوية والتعليمية وإص .4

  املهارات العملية أو املهنية

 التخطيط للتدريس املرتكز حول املتعلم. .1

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

 لبة.م الطتوظيف 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
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  العامة /املنقولةاملهارات 

 اجلماعي. مهارات العمل استخدام .1

 . العمل حتت الضغط .2

 ة.ه الطلبتواج توظيف املهارات احلياتية يف حل املشكالت اليت .3

 داعي.ممارسة مهارات التفكري الناقد والتأملي واإلب .4

 بوية.ت الرتالبحوث العلمية وتوظيفها يف حل املشكال إجراء .5

 حقيقية. سياقات يف هاتوظيف املفاهيم النفسية والرتبوية اليت اكتسب .6

  مهارات االتصال وتقنية املعلومات

 خارجه.لصف وتوظيف األدوات التقنية بكفاءة وفعالية داخل ا .1

 االنرتنت. جه وعربلو هًاوجو وكتابيًا شفويًا بفاعليةالتواصل االتصال و .2

 .التعليموتعلم استكشاف وتوظيف التقنيات اجلديدة يف عملية ال .3

 ل طتلفة ونشرها.التعبري عن أفكار  بوسائ .4

  :االجتاهات والقيم والبعد األخالقي

 تبنى اجتاهات إجيابية ءو مهنة التعليم.  .1

 أخالقيات مهنة التعليم.ب لتزاماإل .2

 التعاتف مع الطلبة واحرتام خصوصياتهم. .3

 آرائهم.وآلخرين دات امع االختالف وفقا للفهم الواعي ملعتق التسامح .4

 األمانة واإلخالص يف العمل. .5

 عليم.ع قواعد السلوك املهين وأخالقيات مهنة التتتب .6

 سوق الد لث نيً : 

 تشغيل الالجئنية غوث ووكاللعة التدريس يف املدارس احلكومية واخلاصة والتاب 

 ية.هل، والعمل يف املؤسسات الرتبوية األالفلسطينيني
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  : متطلب ت الربن مجث لثً 
 ة مبينة يف اجلدول اآلتي ساعة معتمد( 32يتكون دبلوم التأهيل الرتبوي  من )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 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 ادارة الصف وتنظيمه 5301

 5300 - 3 3 تصميم التدريس ** 5302

 - - 3 3 مناهج البحث العلمي 5303

5320 
م لعالقياس والتقويم يف الت

 والتعليم
3 3 - - 

       - 
وأساليب مادة ترائق 

 التخصص***
3 - - - 

 - 1 1 2 (1تربية عملية ) 5420

 أو متزامن 5420 3 - 3 (2تربية عملية ) 5425

 

 م دراسته.  يسبق هلملذين * يكون مقرر "تعلم كيف تتعلم" مقررًا استدراكيًا ل

( بةدال  5353)  E.L.T Methodology (I)** يدرس الطالةب الةذي ختصصةه لغةة اجنليزيةة مقةرر       

 E.L.T Methodologyس وهةو  من تصميم التدريس، إضافة إىل مقرر آخر يف ترائق وأساليب التةدري 

(II) (5450.) 

وإذا م  لتخصةص. لبكةالوريوس يف ا لدرجةة ا  راسةية *** يأخذ هذا املقرر االرقام الةواردة يف اخلطةة الد  

س والتةدريب  ر  ترائةق التةدري  طالةب مقةر  جل اليكن من ختصصات كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعةة يسة  

 ساعات معتمدة. 3( 5204العامة )
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 هيل التربوي في مجال التربية الخاصة:دبلوم التأ

 خمرج ت التدلم املقصو  أ اًل: 

 املتعلقة بة  ملعلوماتوا ارفينبغي أن يكون الطالب قادرًا على إكتساب املع

 املعرفة والفهم  

 عاقة كافة.ئات اإللي لفخصائص النمو البدني واحلركي واالنفعالي والعق .1

علم يف نيةةات ومصةةادر الةةت  التقو، تعلمعوبات الةةالرتبيةةة اخلاصةةة، والتكيةةف والرعايةةة، وصةة    .2

وهةةةوبني، املتفةةوقني وامل ونفسةةةية، حة الالرتبيةةة اخلاصةةة، ومنةةةاهج الرتبيةةة اخلاصةةةة، والصةة    

 .لتعلماوكية، وصعوبات ات السلضطرابوالتقييم والتشخيص ملختلف فئات اإلعاقة، واال

 ة اخلاصة .لرتبيجمال ا ثة يفالنظريات الرتبوية والنفسية واالجتاهات احلدي .3

 ة ت اخلاصتياجاترآ وأساليب التعلم املناسبة للطلبة ذوي االح .4

 .م النفسياتيجيات التقيياسرت، وخلاصةاألساليب الرتبوية احلديثة يف جمال الرتبية ا .5

 اصة. اخلطط والربامج الرتبوية لذوي االحتياجات اخل .6

 اصة .ية اخلالتقنيات احلديثة واحلاسوب وتوظيفها يف الرتب .7

 ةاخلاص تياجاحتخيص والعالج للمشكالت الرتبوية لذوي االالتش .8

 املهارات العقلية والذهنية 

 هلا. احللول إجيادحتليل املشكالت الرتبوية والنفسية للتالميذ و .1

 هوبني ورعايتهمب املوالطال خاصة باكتشافخطط وبرامج علمية  حتليل مناذج من .2

 اصة .ال الرتبية اخليثة يف جماحلد حتليل النظريات الرتبوية والنفسية واالجتاهات .3

 يل والبناء.والتحل ارناتربط املفاهيم باملواقف العملية، من خالل املق .4

  املهارات العملية أو املهنية

ل مةع مؤسسةات   ومن خالل العمة  خل الصفصة داتطبيق املعايري املهنية يف جمال الرتبية اخلا .1

 الرتبية اخلاصة

 اصة االحتياجات اخل ييم ذويال تقجموالتشخيص يف تطبيق مبادئ وترآ القياس النفسي  .2

ات التعليميةةة عةةداد االختبةةاراصةةفات إلاملو اسةةتخدام أسةةاليب التقةةويم املختلفةةة وبنةةاء جةةداول  .3

 والنفسية املختلفة.

 تياجات اخلاصة.وي االحذة من التعامل مع املشكالت النفسية والرتبوية للطلب .4

 .هاتنفيذو، صةت اخلاتصميم برامج تربوية تناسب ذوي االحتياجا .5

 اخلاصة. خلاصة بالرتبيةشكالت اة املاستخدام مهارات وترائق البحث العلمي يف معاجل .6
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  العامة /املنقولةاملهارات 

 بفاعلية واستقاللية مع اجلماعة. العمل .1

 اجلماعي. مهارات العمل استخدام .2

 العمل حتت الضغط. .3

 شكالت.ملة ااستخدام مهارات وترائق البحث العلمي يف معاجل .4

  مهارات االتصال وتقنية املعلومات

 ة اخلاصة.الرتبي ية يفتوظيف األدوات التقنية واحلاسوب بكفاءة وفعال .1

 نرتنت.لوجه وعرب اال وجهًاو ابيًاوكت التواصل والتفاعل النشط مع اآلخرين شفويًا .2

 خلاصة .ابية استكشاف وتوظيف التقنيات اجلديدة يف جمال الرت .3

 ر  بوسائل طتلفة ونشرها.التعبري عن أفكا .4

 ئهم.أبنا التواصل مع أسر الطلبة وإشراكهم يف حل مشكالت .5

  :االجتاهات والقيم والبعد األخالقي

 تبنى اجتاهات إجيابية ءو الرتبية اخلاصة. .1

 اصة.الرتبية اخل مهنة أخالقيات العمل يفب لتزاماإل .2

 هم.لومات اخلاصة بعية امللى سرتقبل الطلبة الذين يعانون من مشكالت وحيافظ ع .3

 آرائهم.وآلخرين دات امع االختالف وفقا للفهم الواعي ملعتق التسامح .4

 .تبع قواعد السلوك املهينت .5

 سوق الد لث ني : 

ني وتشةةةغيل الالجةةةئ  الةةةة غةةةوث ة لوكالتةةةدريس يف املةةةدارس احلكوميةةةة واخلاصةةةة والتابعةةة   .1

 الفلسطينيني. 

تشةغيل  وعة لوكالة غوث والتاب اخلاصةوخاصة يف املدارس احلكومية  العمل كمعلم تربية .2

 الالجئني الفلسطينيني. 

 جات اخلاصة.وي احلايات ذالعمل كمختص يف الرتبية اخلاصة يف مراكز وعع .3

 يفالنفسةية كمخةتص   ولعقليةة  راض االعمل يف مراكةز الصةحة النفسةية ومستشةفيات األمة      .4

 جمال الرتبية اخلاصة. 

 ومية واخلاصة.ال احلكألتف رياض االعمل كمختص يف جمال الرتبية اخلاصة يف .5
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  ث لث : متطلب ت الربن مج

مةةدة ( سةةاعة معت30)  اصةةة  مةةنيةةة اخليتكةةون دبلةةوم التأهيةةل الرتبةةوي يف جمةةال الرتب  

 تي كما يأ، اريةعلى مقررات ختصصية اجبارية، ومقررات اختي موةعة

 املقررات التخصصي  االجب ري :

 االتي   اجلدوليف ما هو مبنيكرات اجبارية، ( ساعة معتمدة كمقر18يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

5108 
 تكنولوجيا التعليم لذوي

 اإلحتياجات اخلاصة
3 2 1 - 

5110 
م ( / دبلو1تدريب ميداني )

 الرتبية اخلاصة
3 - 3 - 

5113 
نفسي لذوي اإلرشاد ال

 اإلحتياجات اخلاصة
3 3 - - 

 - - 3 3 ةمدخل إىل الرتبية اخلاص 5145

5201 
وي لذ ةياإلدارة املدرسية والصف

 اإلحتياجات اخلاصة
3 3 - - 

5214 
م ( / دبلو2تدريب ميداني )

 الرتبية اخلاصة
3 - 3 5110 

  7 11 18 اجملموع

 

 املقررات االختي ري :

 تي  اجلدول اآلمعتمدة ، كما هو مبني  يف ( ساعة12خيتار الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

5106 
ل موافسيولوجيا اإلعاقة والع

 املسببة هلا
3 3 - - 

 - - 3 3تعديل سلوك ذوي احلاجات  5107



 

453 
 

 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 اخلاصة

 - - 3 3 ًايرصبرعاية وتأهيل املعاقني  5109

5211 
 قنيوتفمناهج وترائق تدريس امل

 واملوهوبني
3 3 - - 

5212 
 ترائق تدريس ذوي صعوبات

 التعلم
3 3 - - 

5213 
ة يبالقياس والتقويم يف الرت

 اخلاصة
3 3 - - 

 هلم دراسته.  م يسبق لذين  مقرر "تعلم كيف تتعلم" مقرر استدراكي لمالحظة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


