


رؤية الكلية

تحقيق التميز والريادة في التدريس والبحث العلمي وإعداد التربويين المهنيين 

الذين يسهمون في بناء مجتمع معرفي قادر على مواكبة التطور العلمي المعاصر 

الذي عن طريقه يمكن أن يحدث التغير اإليجابي في المجتمع

رسالة الكلية

أهداف الكلية

لتنوع  ، مع االستجابة  العلمي  التفكير  بها وتحفيزه على  اإلنسان  وإثراء حياة  المعرفة  نشر 
مع  العلمية  الخدمة  تقديم  في  والتميز  التربوي  الميدان  ومشكالت  المجتمع  احتياجات 
والبحثية االجتماعية  المنظومة  نسيج  في  المستمر  والتطوير  الشاملة  الجودة  فكر  إدماج 

الجديد. الجيل  تربية  في  كبير  بدور  اإلسهام  على  القدرة  لهم  مربين  إعداد 

مؤسساته.  على  والحفاظ  الوطن  إلى  واالنتماء  المواطنة  على  التربية  تعزيز 

البحوث  مراكز  طريق  عن  والطلبة  والموظفين  للمدرسين  والمعرفية  العلمية  المهارات  تطوير 

فيها. الموجودة  التدريبية  والوحدات  العلمية 

والتعليم  التربية  وزارتي  مع  العالقة  توطيد  األخرى  والكليات  الكلية  أقسام  بين  الجسور  مد 

الكلية. لخريجي  مشغل  أهم  تعتبر  التي  العملي  والبحث  العالي 

إطار  في  الميدانية  والممارسات  التدريبية  البرامج  في  اإلسهام  طريق  عن  المجتمع  تنمية 

والعالمية.  اإلقليمية  والمؤسسات  المحلي  المجتمع  مؤسسات  مع  الشراكة 

الفلسطيني. المجتمع  في  والمواطنة  اإلنسانية  القيم  ثقافة  نشر  في  المساهمة 



دائرة التربية وعلم النفس.

دوائر الكلية

دائرة اللغويات والترجمة. 



تخصص العلوم األسرية

دائرة التربية وعلم النفس

مجاالت العملأهداف التخصص

تطبيق منهجية التعليم ضمن معايير عالمية وتدريس الطالب وفق األساليب التطبيقية الحديثة التي تجمع 

بين المحاضرة النظرية والتطبيق الميداني. التدرب على حل مشاكل واقعية مستمدة من المجتمع ومرتبطة 

بحاجات المجتمع المحلية الملحة. المساهمة في التنمية المستدامة في المجتمع من خالل تطوير وزيادة 

فعالية الرعاية األسرية وتمكين المرأة. خدمة المجتمع المحلي عن طريق تزويده بالكوادر المؤهلة والقادرة 

على  القادرة  بالكوادر  المجتمع  رفد  نشاطاته.  مختلف  في  الفعالة  والمشاركة  مؤسساته  وتطوير  بناء  على 

التعامل مع المشاكل المعاصرة التي تواجهه في المجاالت ذات العالقة بالتخصص والمساهمة في حلها. 

بقطاعاته  المحلي  والمجتمع  العالي  التعليم  مؤسسات  بين  والتكامل  التواصل  تحقيق  في  المساهمة 

المختلفة. المساهمة في تطوير وتعزيز المصادر الالزمة للبحث العلمي في المجاالت ذات العالقة بالتخصص. 

للقيام بدوره في  الطالب  الكلية والجامعة وتأهيل  التطويرية على مستوى  الرؤية  المساهمة في تحقيق 

العملية التربوية بشكل قادر على التفاعل مع تسارع العصر ومواكبة النهضة التعليمية التي يشهدها الوطن.

الدوائر الحكومية ذات الصلة في رعاية األسرة.

تقديم الخدمات اإلنسانية والصحية والغذائية والعالجية والنفسية.

تقديم اإلرشاد األسري واالجتماعي.

رياض األطفال وإسعاد الطفولة.

المراكز والوحدات البحثية والمؤسسات المانحة والتشريعية في مجال العلوم األسرية.

قطاع التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي المحلية واألجنبية.

تأهيل الطالب لمتابعة الدراسات العليا لدرجة الماجستير والدكتوراه.

إرشادية  لعيادات  الخريجين  إنشاء  إمكانية  المتخصصة.  المدني  المجتمع  مؤسسات 

خاصة بهم (مشاريع خاصة).

ساعــــــة معتمدة
فـــــــــــرع الثانوية

معـــــدل الثانوية

126
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جميع
الفروع

تخصص رياض األطفال

دائرة التربية وعلم النفس

مجاالت العملأهداف التخصص
تطبيق منهجية التعليم ضمن أسس ومعايير عالمية وتدريس الطالب وفق األساليب التطبيقية الحديثة التي 

بحاجات  ومرتبطة  المجتمع  من  مستمدة  واقعية  مشاكل  حل  على  التدرب  النشط.  التعليم  على  تقوم 

المجتمع المحلية الملحة. المساهمة في التنمية المستدامة في المجتمع من خالل تطوير وزيادة فعالية 

الرعاية التربوية لمرحلة ما قبل المدرسة. خدمة المجتمع المحلي عن طريق تزويده بالكوادر المؤهلة والقادرة 

على  القادرة  بالكوادر  المجتمع  رفد  نشاطاته.  مختلف  في  الفعالة  والمشاركة  مؤسساته  وتطوير  بناء  على 

التعامل مع المشاكل المعاصرة التي تواجهه في المجاالت ذات العالقة بالتخصص والمساهمة في حلها. 

بقطاعاته  المحلي  والمجتمع  العالي  التعليم  مؤسسات  بين  والتكامل  التواصل  تحقيق  في  المساهمة 

للقيام  الطالب  الكلية والجامعة وتأهيل  التطويرية على مستوى  الرؤية  المساهمة في تحقيق  المختلفة. 

التي  التعليمية  النهضة  ومواكبة  العصر  تسارع  مع  التفاعل  على  قادر  بشكل  التربوية  العملية  في  بدوره 

يشهدها الوطن والعالم.

التدريس في رياض األطفال.

التدريس في مرحلة ما قبل رياض األطفال.

العمل اإلداري في رياض األطفال.

العمل في أي مجال يتعلق باألطفال.

العمل في الحضانات. مشروع رياض أطفال خاصة.

العمل في مراكز الطفولة المبكرة.

عمل دراسات وأبحاث في مجال الطفولة.

ساعــــــة معتمدة
فـــــــــــرع الثانوية

معـــــدل الثانوية

125
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تخصص علم النفس التطبيقي

دائرة التربية وعلم النفس

مجاالت العملأهداف التخصص

استخدام المعرفة التي تم الحصول عليها واألساليب التي طورها علم النفس األساسي من أجل حل المشاكل 

السلوك  دراسة  مالءمة.  أكثر  بشكل  تعمل  الناس  من  مجموعات  جعل  أو  الحياة  نوعية  زيادة  أو  اليومية، 

النفسية  الصحة  مكّونات  على  التعّرف  وضبطه.  وتوجيهه  وتفسيره  السلوك  وفهم  العقلية  والعمليات 

إلى  الوصول  محاولة  لها.  للوصول  المصابين  مساعدة  خاللها  من  يتم  حيث  بها،  يرتبط  ما  وكل  والعقلية 

المعالجة الجماعية بدًال من استخدام عن العالج الفردي؛ سعيًا لتشجيع األفراد على جلسات اإلرشاد الجماعي. 

محاولة تغيير االتجاهات السلوكية من أجل تقديم الخدمات للمجتمع والفرد بشكل كبير. القيام بربط الرضى 

بالواقع الذي يحيط بهم والعمل على التعايش معه بصورة كبيرة، كذلك وضع خطط عالجية حسب ذلك األمر. 

محاولة الوصول لكل بحث علمي من خالل وضع خطط عالجية حديثة خاصة بمساعدة المرضى. القيام بدراسة 

الخاصة  الحديثة  األساليب  استخدام  نتيجة  وبين  بينه  الرابط  دراسة  مع  كبيرة  بصورة  االجتماعي  الفرد  تاريخ 

بالتحليل.

مرشد نفسي وتربوي في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم. المستشفيات والعيادات 

العمل لدى المستشفيات والعيادات والمراكز التي تقدم خدمات التقييم والتشخيص النفسي 

واإلرشاد والعالج والرعاية النفسية.

العمل مع األسرة في بيئات اجتماعية مختلفة.

المراكز االستشارية العمل لدى المراكز المتخصصة باستشارات االضطرابات واالعتالالت النفسية.

القدرة على إكمال الدراسات العليا في هذا المجال.

العمل لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية مثل وزارة الصحة ضمن الدوائر واألقسام ذات الصلة.

العمل في شركات التسويق والتجارة أحيانا وذلك من خالل تعيين مختصين أو خريجي تخصصات 

ذات صلة بعلوم النفس في مجاالت دراسة نفسية المستهلك.

 فتح مراكز وعيادات نفسية خاصة.

ساعــــــة معتمدة
فـــــــــــرع الثانوية

معـــــدل الثانوية

123
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دبلوم التأهيل التربوي

دائرة التربية وعلم النفس

مجاالت العملأهداف التخصص
بوليتكنك  جامعة  رؤية  و  العمل  سوق  بين  الربط  الى  التربوي  التاهيل  دبلوم  يهدف 

فلسطين وانسجامًا مع استراتيجية وزارة التربية والتعليم في إعداد و تأهيل المعلمين 

والمعلمات من النواحي العلمية و المسلكية كي يكونوا متمكنين من قيادة المواقف 

التعليمية \  التعلمية  في مدارس المجتمع الفلسطيني من خالل بناء أجيال واعية قادرة 

على النقد البناء و االبداع العلمي و التأمل التطويري ، نقدم لكم هذا البروشور اإلرشادي 

حول برنامج دبلوم التأهيل التربوي في جامعة بوليتكنك فلسطين ، مع مالحظة أن وزارة 

التربية والتعليم تشترط الحصول على الدبلوم التربوي لجميع المتقدمين لقطاع التعليم.

مجال التدريس (حيث يعد الدبلوم التربوي رخصة مزاولة مهنة التدريس) في 

الفيزياء،  الرياضيات،  لتخصصات  والوكالة،  والخاصة  الحكومية  المدارس 

الدبلوم  على  يحصل  ومن  والهندسة،  التكنولوجيا،   ، األحياء  الكيمياء، 

التدريس،  في  الحديثة  األساليب  على  المعلمين  يدرب  أن  يستطيع 

والمساعدة في تصميم المناهج

ساعــــــة معتمدة
فـــــــــــرع الثانوية

معـــــدل الثانوية

جميع
الفروع
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تخصص اللغة اإلنجليزية فرعي عالقات العامة

دائرة اللغويات والترجمة 

مجاالت العملأهداف التخصص

تطوير قدرات الطالب في مهارات اللغة اإلنجليزية األربعة: القراءة والكتابة واالستماع

والمحادثة. يهدف البرنامج أيضا إلى تطبيق وتوظيف المهارات اللغوية واستخدامها في 

جوانبها  في  العامة  العالقات  مجال  في  أجنبية  كلغة  اإلنجليزية  اللغة  تدريس  مجال 

ونظريات  بأسس  اإللمام  إلى  باإلضافة  هذا  أنواعها.  بكافة  الترجمة  ومجاالت  المتعددة 

العالقات العامة و تأهيل الطالب وإعدادهم الستكمال الدراسات العليا في مجاالت اللغة 

اإلنجليزية والعالقات العامة.

وزارة التربية والتعليم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

المدارس والمعاهد والمراكز الحكومية والخاص. 

الترجمة بكافة أنوعها.

الوزارات المختلفة. 

القطاع المصرفي والسلك الدبلوماسي.

.(NGOs) الشركات الخاصة والمؤسسات غير الحكومية

خدمات التدقيق والتحرير اللغوي

ساعــــــة معتمدة
فـــــــــــرع الثانوية

معـــــدل الثانوية

124
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جميع
الفروع

تخصص علم اإلجتماع التطبيقي

دائرة التربية وعلم النفس

مجاالت العملأهداف التخصص

   يهدف برنامج علم االجتماع التطبيقي الى تمكين الطلبة من الفهم والتحليل النقدي المعمق 

وصقل  تطوير  خالل  من  والتطبيقي.  النظري  المستويين  على  المختلفة  االجتماعية  للظواهر 

والجريمة؛  (العنف  مثل:  المعاصرة،  االجتماعية  المشكالت  حل  مجال  في  المهنية  مهاراتهم 

الحرمان االجتماعي...). وتزويدهم باستراتيجيات تداخلية قائمة على االبتكار المجتمعي في إدارة 

الى  البرنامج  يسعى  كذلك  والمجتمعية.  الفردية  المشكالت  ومواجهة  االجتماعية  التغيرات 

التدخل المهني النشط في التعامل مع حاجات الفئات المجتمعية المختلفة مثل: األطفال، المرأة، 

الشباب، وكبار السن...الخ. كما يهدف البرنامج الى تعزيز قدرات الطلبة التطبيقية في مجال عمل 

الدراسات، وتقييم السياسات االجتماعية في المؤسسات الحكومية واألهلية. باإلضافة الى ذلك 

اعداد جيل من الخريجين قادر على االندماج في العمل، ونشر الوعي المجتمعي المستنير الهادف 

حاجات  حول  المتمركزة  االيجابي  التغيير  بدائل  وتبني  المستدامة،  التنمية  في  لمساهمة  الى 

المجتمع العربي والفلسطيني.

 أخصائي اجتماعي لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية مثل وزارة الصحة والشؤون االجتماعية، 

والتربية، الخ.

 باحث اجتماعي في مراكز األبحاث، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات االقليمية 

والدولية.

 مرشد تربوي واجتماعي في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة.

العمل في مجال الدفاع والمناصرة االجتماعية في مؤسسات حقوق االنسان، والمرأة، والشباب.

 العمل في مجال التخطيط وتقييم البرامج النفسية والمجتمعية والتنموية، في المؤسسات 

الحكومية واألهلية.

 العمل في مراكز التنمية االجتماعية واألسرية والتخطيط األسري، والتنظيم المجتمعي.

 العمل في االحصاء الفلسطيني، كباحثين ومطورين للسياسات السكانية والديمغرافية.

 العمل لدى مؤسسات إنفاذ القانون والقضاء مثل الشرطة واألمن والمحاكم والمراكز االصالحية.

 العمل في مجال التدريب والتنمية البشرية والريادة المجتمعية.
ساعــــــة معتمدة

فـــــــــــرع الثانوية
معـــــدل الثانوية
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ماجستير أساليب تدريس الرياضيات ، العلوم ، اللغة االنجليزية.

دائرة التربية وعلم النفس

مجاالت العملأهداف التخصص
 العمل معالمدراس والجامعات بغض النظر عن بيئاتهم االجتماعية واالقتصادية والثقافية من خالل تقديم التوعية، وعالج 

ضعف التحصيل األكاديمي.
تقديم اإلرشاد األكاديمي لحل المشكالت التي تواجه قطاع التعليم وذلك من خالل األساليب الحديثة.

 تشخيص وتوفير حلول مبتكرةللمشكالت األكاديمية في ظل التغييرات الثقافية والمجتمعية، وفي ضوء الفهم العميق 
للبناء المعرفي للرياضيات والعلوم واللغة اإلنجليزية.

تعزيز جودة التعليم في المجتمع الفلسطيني عبر تطوير مهارات التدريس الحديثة.
تعزيز القدرات الفردية والجماعية للمدارس والجامعات في مراحل التدريس المختلفة.

تعميم ثقافة اإلبداع والتميز في التدريس بطرق مشوقة وفعالة.
تنفيذ أساليب تطبيقية لتغيير معتقدات واتجاهات المجتمع األكاديمي حول الممارسات غير الدقيقة حول التدريس بطرق 

تقليدية.
تأهيل المقبلين على مهنة التعليم في مجال الرياضيات والعلوم واللغة اإلنجليزية.

تقديم الخدمات واالستشارات التربوية في مجال الرياضيات والعلوم واللغة اإلنجليزية.
تطبيق منهجية التعليم ضمن أسس ومعايير عالمية وتدريس الطالب وفق األساليب التطبيقية الحديثة التي تقوم على 

.Century competencies التعليم النشط. ومن خالل تمكين خريجي هذا البرنامج لكفايات القرن الحادي والعشرين ٢١
بالتخصص  العالقة  ذات  المجاالت  في  تواجهه  التي  المعاصرة  المشاكل  مع  التعامل  على  القادرة  بالكوادر  المجتمع  رفد 

والمساهمة في حلها.

التدريس في المدارس والجامعات في مجال التخصص.

المشاركة في تطوير األساليب واألنشطة في مجال التخصص.

اإلشراف التربوي في مجال التخصص.

اإلدارة التربوية في المؤسسات األكاديمية

العمل في مجال تقييم البرامج األكاديمية.

االستشارة التربوية األكاديمية في مكاتب التربية والتعليم

تقديم خدمات إلكترونية في مجال التدريس في التخصص الدقيق.

العمل في مراكز األبحاث التربوية.

مواصلة الدراسات العليا. 

ساعــــــة معتمدة
فـــــــــــرع الثانوية

معـــــدل الثانوية
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إلتحق بنــا

دائرة العالقات العامة / جامعة بوليتكنك فلسطين

جامعة بوليتكنك فلسطين
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