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 دليل
 االنسانية والتربويةكلية العلوم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في سطور نسانية والتربويةكليةالعلوم ال 
 

. وهي 2021/2022 الدراسي في العـــام  العلوم اإلنسانية والتربوية في جامعة بولتيكنك فلسطين أنشئت كلية 

ي لمساهمـــة في تطوير التعليــم الفلسطينـــتسعــى مع غيرهــــا من الكليـــات في الجامعات الفلسطينية إلى ا

ـه  ـاالت العلوم من خالل ورفع كفاءت ـ ـيزين في مجـ ـ ـ ـين المتم ـا اإلنسانية والتربوية الخريجـ د كلية ع، وتسـ

ناساام مع افافة بما يت نشاار العلوم اإلنسااانية والتربوية بتخهااهاااتلا المختلفة في  العلوم اإلنسااانية والتربوية 

شخهية األفراد وتعديالت السلوكية وإضافة بمـااـااا يمفط متطلاـااـااـاااتلا المتطـااـااور  فـااي  لفلسطيني المجتمع ا

 فرادألإلى تأهيل ا من خالل تخههاتلا المختلفة في مجال مسمى الكلية  ، وتلـااـاادك الكليـااةسلوكيات ايجابية 

ة من دائرتين ،وتتكون الكلي فلسطينيالتي تخدم المجتمع الوأكاديميـااا  في جميـااع التخههات وإنسانيا  تربويـااا  

الدائر  األولى دائر  العلوم اإلنسانية والتربوية وتضم تخههات في درجة الاكالوريوس وهي برنامج العلوم 

األسااااارية وبرنامج رياف األوفال ودبلوم التأهيل التربوي وًرياا  برنامج علم النفط التطايفي باإلضاااااافة إلى 

ملارات ال –علم النفط العام  –تاريخ فلسااااطين المدي   –مثل الثفافة االسااااالمية المساااااًات العامة المشااااتركة 

غة اإلنجليزية فرعي  كالوريوس الل ندرج تمتا ب يات والترجمة والي ي ية دائر  اللغو ثان لدائر  ال ما ا ية أ الميات

غة االنجليزية  مة مثل الل عا فة إلى المواد ال باإلضاااااااا مة  غة االنجليزية  – 1عالًات عا غة انجليزية  – 2الل ل

 اللغة الفرنسية . –اللغة العربية  –اللغة العارية  –استخدام فعال  –استدراكي 

 

دائرة العلوم 
ية االنسانية والتربو

التأهيل دبوم
التربوي

رياض االطفال  االسرية العلوم

ي علم النفس التطبيق
(قيد اإلعتماد)

دائرة اللغويات 
والترجمة

االنجليزية اللغة
فرعي عالقات عامة 
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 كليةدوائر ال
 
 العلوم األانسانية والتربوية . دائرة 1

بواقع   ري ض األطف لوكذلك  العلوم األاسااااارية ، تمنح درجة البك لوريوس في تخصااااا  العلوم االنسااااا نية هي احدى دوائر كلية 
 س عة معتمدة  126وكذلك تخص  علم النفس التطبيقي )قيد االعتم د( بواقع  س عة معتمدة لكل تخص . 125

م االجتم ع وعل علم النفسوتعتبر هذه العلوم هي االساا س لبقية العلوم االخرى م ل  التخصااصاا   هن ك ق ساام مرااترك كبير بي  
 .والتربية طرق التعليم

 .بك دره  االك ديمي ، وتتميز مس ق ته  ب لحدا ة والتنوع والرمولية وكذلك ب لج نب التطبيقي العلوم االنس نية دائرة تتميز 
 االجتم عية والررطة .يستطيع خريج هذه الدائرة العمل في مج ال  عدة منه  وزارة التربية والتعليم، المؤسس   

 
 :ترمل هذه الدائرة التخصص   الت لية

   س عة معتمدة  125بواقع  العلوم األسريةتخص 
   س عة معتمدة  125 ري ض األطف لتخص 
   س عة معتمدة 126بواقع علم النفس التطبيقي)قيد االعتم د(تخص  

 
 برامج الدائرة: 

 

 125 عدد الس ع   المعتمدة العلوم األسرية اسم التخص 

 أهداف التخص 

تطايط منلجيااة التعليم ضاااااامن معااايير عااالميااة وتاادريط الطااالاام وفط  .1

م التطايفية المديثة التي تجمع بين المماضااار  النةرية والتطايط األساااالي

 الميداني.

التدرب على حل مشاااااكل واًعية مسااااتمد  من المجتمع ومرتاطة بماجات  .2

 المجتمع المملية الملمة.

المساااااااهمة في التنمية المسااااااتدامة في المجتمع من خالل تطوير و ياد   .3

 فعالية الرعاية االسرية وتمكين المرأ .

مة المجتمع المملي عن وريط تزويده بالكوادر المؤهلة والفادر  على خد .4

 بناء وتطوير مؤسساته والمشاركة الفعالة في مختلف نشاواته.

رفد المجتمع بالكوادر الفادر  على التعامل مع المشاااااكل المعاااااار  التي  .5

 تواجله في المجاالت ذات العالًة بالتخهص والمساهمة في حللا.
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مفيط التواااااال والتكامل بين مؤسااااسااااات التعليم العالي المساااااهمة في ت .6

 والمجتمع المملي بفطاعاته المختلفة.

المسااااااااهمااة في تطوير وتعزيز المهاااااااادر الال مااة للاماا  العلمي في  .7

 المجاالت ذات العالًة بالتخهص.

المسااااااااهمة في تمفيط الرطية التطويرية على مسااااااتوا الكلية والجامعة  .8

ه في العملية التربوية بشااااكل ًادر على التفاعل وتأهيل الطالم للفيام بدور

 مع تسارع العهر ومواكاة النلضة التعليمية التي يشلدها الوون.

 

ماااااااجااااااا ال  الاااااااعااااااامااااااال 
 للخريجي 

العمل في اإلدارة التربوية والتوجيه التربوي باالضاااااااافة ال  مراري التدري   .1

  التربوي التابعة لويارة التربية والتعليم.

  رعاية األسرية .العمل في مراري ال .2

 العمل في مراري األبحاث التربوية. .3

  مواصلة الدراسات العليا. .4

 العمل رمتخصصين في مجاالت علوم األسرة في مؤسسات المجتمع المختلفة. .5

 العمل في مرري التنمية االجتماعية ومراري اإلرشاد األسري. .6

المساااتشااافيات والمراري الصاااحية الحرومية والخاصاااة المتخصاااصاااة في     .7

ال فال وال   االسااري رخريجي برناما العلوم االساارية ساايرون لديدم ال درة ا

عل  العمل في المساااتشااافيات الرتساااابدم العديد من الخبرات المدمه في التعامل 

 مع اال فال المرض  و بيعة غذائدم.

المشااااريع الخاصاااةر امرانية مياولة المدنة في العيادات الخاصاااة التي ت تضاااي  .8

 ف فئات المجتمع.بالتعامل مع مختل

المنظمات غير الحرومية واالهليةر خريا العلوم االسرية مؤهل للعمل رمستشار  .9

في مناصااااا  ادارية وتخ ي ية ور ابية خاصاااااة في رعاية االسااااارة واالمومة 

 وال فولة.

التربية التعليمر العمل رمعلمين لمناها العلوم األسااارية ومناها التربية الصاااحية  .10

يم العاام بويارة التربياة والتعليم للمراحال االبتادائياة  والنساااااااوياة بمراحال التعل

 المتوس ة والثانوية .

 العمل في مراري ت وير .11

 

 
 

 125 عدد الس ع   المعتمدة رب ض األطف ل اسم التخص 

 أهداف التخص 

تطبيق منهجية التعليم ضاام  اسااس ومع يير ع لمية وتدريس الط لب وفق  .1
 تقوم على التعليم النرط.األس ليب التطبيقية الحدي ة التي 

التدرب على حل مراااااا كل واقعية مسااااااتمدة م  المجتمع ومرتبطة بح ج    .2
 المجتمع المحلية الملحة.
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المساااااااااااا همة في التنمية المسااااااااااااتدامة في المجتمع م  خ ل تطوير وزي دة  .3
 فع لية الرع ية التربوية لمرحلة م  قبل المدرسة.

وادر المؤهلااة والقاا درة على خاادمااة المجتمع المحلي ع  طريق تزويااده باا لك .4
 بن ء وتطوير مؤسس ته والمر ركة الفع لة في مختلف نر ط ته.

رفد المجتمع ب لكوادر الق درة على التع مل مع المرااااااااا كل المع صااااااااارة التي  .5
 تواجهه في المج ال  ذا  الع قة ب لتخص  والمس همة في حله .

لي ليم الع المسااااااا همة في تحقيق التواصااااااال والتك مل بي  مؤساااااااسااااااا   التع .6
 والمجتمع المحلي بقط ع ته المختلفة.

المسااااااااااااااا همااة في تطوير وتعزيز المصااااااااااااااا در ال زمااة للبحاا  العلمي في  .7
 المج ال  ذا  الع قة ب لتخص .

المساااااااااااااا همة في تحقيق الرؤية التطويرية على مسااااااااااااااتوى الكلية والج معة  .8
تف عل لوتأهيل الط لب للقي م بدوره في العملية التربوية برااااااااكل ق در على ا

 مع تس رع العصر ومواكبة النهضة التعليمية التي يرهده  الوط  والع لم.
 تمكي  خريجي هذا البرن مج لمه را  القر  الح دي والعررو . .9
 توفير فر  للع ملي  في مؤسس   الطفولة وري ض االطف ل. .10
  

 : أهداف القسم الخ صة

ة في تعليم المتعلقتعريف الط لب ب لمف هيم األساااااا سااااااية النقرية والتطبيقية  .1
 م  قبل المدرسة وانعك س ذلك على مستوى التحصيل الدراسي للط ب.

تمكي  الطااا لاااب م  الربط بي  متطلبااا   الصاااااااااااااا ااا ر في مرحلاااة مااا  قباال  .2
المدرسااااااااااااااة والعلوم التربوية الحدي ة وفهم تطبيق ته  وتداخ ته  وأ ره  على 

 حي تن  اليومية.
 ة مه را  الري دية واالبداعية الحديتأهيل الط ب وتمكينهم وتسااااااااااليحهم ب ل .3

للقي م بدورهم في العملية التعليمية كمربي  ق دري  على التف عل مع تساااا رع 
 العصر ومواكبة النهضة التعليمية التي يرهده  الوط .

تمكي  طلباااااااة البرنااااااا مج م  التعرف على أهم االحتيااااااا جااااااا   المحليااااااة  .4
قبل المدرسااااااااة في  موضااااااااوع التنراااااااائة العمرية للط ب في مرحلة م   في

مجا ال  وعا دا  واتجا ها   تتعلق با لساااااااااااااالوكيا   واألخ قيا   المرتبطاة 
 بحي ة األسرة الفلسطينية.

توطيد وزي دة مدى التف عل بي  كوادر الج معة و ري ض األطف ل م  اجل  .5
الرقي بمسااتوى الخدمة المجتمعية في هذا المج ل ىلى المسااتوي   الع لمية 

لتراابيك بي  مؤسااساا   المجتمع المحلي م  أجل ، ىضاا فة ىلى التنساايق وا
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القي م بنراااا ط   تعمل على تطوير أداء المعلمي  خصااااوصاااا  في المراحل 
 األس سية م  التعليم.

ىعداد الط ب كمعلمي المساااااتقبل ىعدادان يمكنهم م  أداء واجب تهم كمربي   .6
ق دري  على انر ء جيل م  الط ب الص  ر ج هز للمراحل المتقدمة م  

  عليم المدرسي بكف ءة وقدرة متم رية مع المع يير الع لمية.الت
ىجراء بحو  ودراسااااااااااااااا   تربوياة في مجا ل التعليم المادرسااااااااااااااي بمجا التاه  .7

 المختلفة.
العلمية واالررااااااااااا دية في المج ال  ذا  الع قة م  خ ل   نرااااااااااار ال ق فة .8

 .لمجتمعا  تنقيم المنتدي   والمؤتمرا  والمح ضرا  العلمية لجميع ررائح
 ىعداد الط لب ل لتح ق ب لدراس   العلي  ليتمك  م  مت بعة الدراسة. .9
القدرة على التع مل مع االطف ل داخل االسااااااااااااارة نفساااااااااااااه  م  حي  مراع ة  .10

 مراحل النمو المختلفة وتقديم لهم احتي ج تهم وفق كل مرحلة نم ئية
تقااااديم خاااادماااا   وبرامج تربويااااة وتعليميااااة ذا  جودة عاااا ليااااة في جميع  .11

 المجتمع وري ض االطف ل بركل خ   مؤسس  
 

ماااااااااجااااااااا ال  عااااااااامااااااااال 
 الخريجي  

يوفر هذا البرناما فرص عمل للخريا في العديد من ال  اعات والمؤساااااساااااات عل  

 النحو التالير

 .التدريس في رياض اال فال العامة والخاصة.1

 . التدريس في مرحلة ما بل رياض اال فال2

 . العمل االداري في رياض اال فال.3

 العمل مع االسر التي لديدا أ فال. 4

. ت ديم ارشاد اسري في المؤسسات االجتماعية والنفسية المختلفة في ريفية التعامل 5

 مع اال فال في مرحلة ال فولة المبررة.

. العمل في الحضاااااااانات المختلفة وف  اعمار اال فال في الحضاااااااانات الحرومية 6

 والخاصة.

 ررة في مراري االبحاث المختلفة محليا وعالميا.. عمل ابحاث خاصة بال فولة المب7

ال درة عل  التعامل مع اال فال داخل االساااارة نفساااادا من حيث مراعاة مراحل النمو 

 المختلفة وت ديم لدم احتياجاتدم وف  رل مرحلة نمائية

 

 

 اسم التخص 
علم النفس التطبيقي )قياااااااد 

 االعتم د(
 126 عدد الس ع   المعتمدة

 أهداف التخص 
تطبيق منهجية التعليم ضااااااااام  اساااااااااس ومع يير ع لمية وتدريس  .1

الط لب وفق األسااااااا ليب التطبيقية الحدي ة التي تقوم على التعليم 
 النرط.
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التدرب على حل مرااااا كل واقعية مساااااتمدة م  المجتمع ومرتبطة  .2
 بح ج   المجتمع المحلية الملحة.

 رالمسااااا همة في التنمية المساااااتدامة في المجتمع م  خ ل تطوي .3
 لنفسية.وزي دة فع لية الرع ية ا

خاااادمااااة المجتمع المحلي ع  طريق تزويااااده باااا لكوادر المؤهلااااة  .4
والق درة على بن ء وتطوير مؤسااااااااااساااااااااا ته والمراااااااااا ركة الفع لة في 

 مختلف نر ط ته.
رفاااد المجتمع بااا لكوادر القااا درة على التعااا مااال مع المرااااااااااااااااا كااال  .5

 صااااا المع صااااارة التي تواجهه في المج ال  ذا  الع قة ب لتخ
 والمس همة في حله .

المساااا همة في تحقيق التواصاااال والتك مل بي  مؤسااااساااا   التعليم  .6
 الع لي والمجتمع المحلي بقط ع ته المختلفة.

المساااااا همة في تطوير وتعزيز المصاااااا در ال زمة للبح  العلمي  .7
 في المج ال  ذا  الع قة ب لتخص .

 المساااااااااااااا همة في تحقيق الرؤية التطويرية على مسااااااااااااااتوى الكلية .8
والج معة وتأهيل الط لب للقي م بدوره في العملية التربوية براااااكل 
ق در على التف عل مع تسا رع العصار ومواكبة النهضاة التعليمية 

 التي يرهده  الوط  والع لم.
 21 القر  الحاااا دي والعراااااااااااااارو   لكفاااا ياااا  تمكي  خريجي هااااذا البرناااا مج .9

Century competencies. 
 

ماااااااجااااااا ال  الاااااااعااااااامااااااال 
 للخريجي 

هذا البرن مج فر  عمل للخريج في العديد م  القط ع   والمؤسااااااساااااا   على  يوفر
 النحو الت لي: 

  مرشد نفسي وتربوي في المدارس التابعة لويارة التربية والتعليم. 
 في المؤسس   النفسية المختلفة 
  العمل لدى المسترفي   و العي دا  و المراكز التي تقدم  المسترفي   و العي دا

 يم و الترخي  النفسي و اإلرر د و الع ج و الرع ية النفسية .خدم   التقي
  ة في بيئ   اجتم عية مختلفة.العمل مع االسر 
  و   االضطراب  ب ستر را العمل لدى المراكز المتخصصة  االستر ريةالمراكز

 النفسية االعت ال 
 القدرة على اكم ل الدراس   العلي  في هذا المج ل. 
   و المؤسااساا   الحكومية م ل وزارة الصااحة ضاام  الدوائر و العمل لدى الوزارا

 األقس م ذا  الصلة
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  تعيي  مختصااايوذلك م  خ ل  رااارك   التساااويق و التج رة أحي ن   العمل في  
أو خريجي تخصاااااااصااااااا   ذا  صااااااالة بعلوم النفس في مج ال  دراساااااااة نفساااااااية 

 .المستهلك
 رد البرريةالعمل لدى ررك   القط ع الخ   في أقس م و مج ال  الموا. 
 .فتح مراكز وعي دا  نفسية خ صة 

العمل في المج ال  الوقيفية التي تتطلب درجة البك لوريوس في أي تخصااااااااااا  م ل 
 .بعض وق ئف التنسيق و اإلرراف
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 اللغويات والترجمة دائرة .2

 .فرعي ع ق   ع مة   ي الل ة االنجليزية، تمنح الدائرة درجة البك لوريوس فالعلوم االنس نية والتربوية تعد دائرة 

م  خ ل مدرساااااي  أكف ء م  حملة الدكتوراه ويعملو  بوقيفة ك ملة في الدائرة، ، كم  يتم سااااا ق   في معقم السااااانوا  تدرس الم
تعيي  مراااارف اك ديمي لكل ط لب م  الدائرة بحي  يتم مساااا عدة الط لب في اختي ر المساااا ق   واجتي ز اية مراااا كل اك ديمية قد 

 .سنوا  الدراسة يواجهه  خ ل

 .تتميز الدائرة ب اللتزام في التعليم وتعدد الخبرا  في مج ل التعليم واالبح  
 

 :التخصص   الت ليةهذه الدائرة ترمل 
 

 س عة معتمدة  126بواقع  ل ة االنجليزية فرعي ع ق   ع مة تخص  ال 

 معتمدة بنج ح على مدى حوالي أربع ساااانوا .يحصاااال خريج هذه التخصااااصاااا   على درجة البك لوريوس بعد ىنه ئه الساااا ع   ال
 . س عة معتمدة، لم  يرغب م  الطلبة في العمل في المج ال  التربوية 32كم  تم تأسيس وا عتم د دبلوم التأهيل التربوي بواقع 

ديدة ج لقد تم انتق ء هذه التخصااصاا   الفريدة والمتميزة ب ساامه  ومضاامونه  لتنسااجم مع توجه   الج معة ب سااتحدا  تخصااصاا  
تلبي ح جة المجتمع المحلي واالقليمي والدولي في جميع االتج ه   العلمية مع األخذ بعي  االعتب ر خصااااااااااااااوصااااااااااااااية المجتمع 

 . الفلسطيني واحتي ج ته بم  يحقق رؤية ورس لة الج معة
 

اللغةةةةةة االنجليرعةةةةةة فر ي  اسم التخص 
 124  دد السا ات المعتمدة  القات  امة 

 أهداف التخص 

ر قاادرا  الطاا لااب في مهاا را  الل ااة ااالنجليزيااة األربعااة: القراءة والكتاا بااة تطوي .1
 والمح د ة. واالستم ع

 مسااا عدة الط لب على تطبيق وتوقيف المه را  الل وية واساااتخدامه  في مج ل .2
 تدريس الل ة اإلنجليزية كل ة أجنبية

ل  مسااا عدة الط لب على تطبيق وتوقيف المه را  الل وية واساااتخدامه  في مج .3
 الع ق   الع مة في جوانبه  المتعددة.

مسااا عدة الط لب على تطبيق وتوقيف المه را  الل وية واساااتخدامه  في مج ل  .4
 .ترجمةال

 مس عدته على اإللم م بأسس ونقري   الع ق   الع مة. .5
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تزويد الط لب ب لنقري   األساااااااا سااااااااية في مب دا التسااااااااويق واإلقتصاااااااا د المنتج  .6
 وتطبيق ته.

ب لمه را  ال زمة لتصاااااااااااااميم وتنفيذ المرااااااااااااا ريع والمواد الدع ئية تزويد الط لب  .7
 واإلع مية.

تزويد الط لب بمه را  تساااااااااااا عده على حل المرااااااااااااك   التي تواجه في مج ل  .8
 تطبيق   الع ق   الع مة.

 تطوير قدرا  ومه را  الط لب في النق ش والعرض التف علي ومه را  اإلقن ع. .9
تخاا ذ القرارا  تزويااد الطاا لااب في المهاا را  ال  .10 زمااة لتحلياال المواقف المختلفااة وا 

 المبينة على المنطق.
 تزويد الط لب ب لمه را  ال زمة لتطوير التفكير الن قد وتطبيق ته. .11
تطوير قدرا  الط لب على العمل ضااااااااااام  فريق وتقدير التع و  المنتج والعمل  .12

 تح  القروف المختلفة.
 سلكي   المن سبة وتقدير القيم.تطوير قدرا  الط لب على ىدراك وتقييم الم .13
 تعزيز قدرة الط لب على اإلنتم ء لمؤسسة والرركة التي يعمل به  .14

 

ماااااااااجااااااااا ال  عااااااااامااااااااال 
 الخريجي 

 وزارة التربية والتعليم 
 مؤسس   خ صة

 الترجمة
 الوزارا  المختلفة

 :دبلوم التأهيل التربوي 
، ورغبة م  الج معة في 2008د وتأهيل المعلمي  في فلسااااااطي  لع م انسااااااج م ن مع اسااااااتراتيجية وزارة التربية والتعليم الع لي العدا

مساااااا عدة قط ع   كبيرة م  خريجيه  مم  يرغبو  في العمل في ساااااالك الوزارة، فقد ق م  الج معة ب عداد برن مج خ   للتأهيل 
ي ال  ني ب ران م  الفصاااااااااااال الدراسااااااااااااالتربوي اطلق  عليه اساااااااااااام يدبلوم التأهيل التربويي وقد تم اعتم د هذا البرن مج والعمل به اعت

2010/2011. 
 يمك  للفئتي  الت ليتي  االلتح ق ب لبرن مج:

أ.جميع الطلبة المسجلي  في برامج الج معة المختلفة ومم  يرغبو  في العمل في وزارة التربية والتعليم مم  اكملوا دراسة سنتي  
 ( س عة  معتمدة في الج معة على االقل.60)

 م  يحملو  درجة البك لوريوس في موضوع دراسي.ب. الخريجي  م
 :للخرعجين فرص العمل



10 

 

 .التأهيل التربوي: هو برن مج خ   لتأهيل المعلمي  والمعلم   والراغبي  في العمل في سلك التعليم في وزارة التربية والتعليم
 متطلبات الجامعة لنظام البكالورعوس

 متطلبات الجامعة الجبارعة      

رقةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
 قالمسا

رمةةةةةةةةةةةةةةةةر 
 المساق

المسةةةةةةةةةةةةاق بةةةةاللغةةةةة 
 العربية

س.
 م

المتطلةةةة  
 المرافق

المتطةةةةل
  

 السابق

الةةمسةةةةةةةةةةةةةاق بةةةةةالةةلةةغةةةةةة 
 النجليرعة

4001 SC 
151 

 Arabic Language   3 لغة  ربية

4002 
SC 
 Islamic Culture   3 ثقافة إسالمية 261

4003 SC 
1لغة إنجليرعة  141  3   English 

Language 1 

4320 SC29
1 

طين تةةةةةارع  فل سةةةةةةةةةة
 Modern History   3 الحديث

of Palestine 

5055 
GE11
3 

الحاسو  واساسيات 
   3 البرمجة

Introduction to 
Computer and 
Programming 

5051 
SC13
   0 لغة انجليرعة مكثف 9

Intensive 
English 

5052 SC14
0 

لةةةغةةةةةة انةةةجةةةلةةةيةةةرعةةةةةة 
 Remedial   0 استدراكي

English 

 Remedial   0 استدراكي حاسو   5054
Computer 

5062 
SC32
4 

االسةةةةةةةةةتخةةدام ال عةةا  
 ***  2 للغة االنجليرعة

Effective English 
Language  Use 

  17 المجموع
*** represents (3*33=99 CH)      
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 سا ات معتمدة من المساقات التالية 3متطلبات الجامعة االختيارعة: يختار الطال  

المتطلةةةةة   س.م المساق باللغة العربية رمر المساق رقم المساق
 المرافق

المتطلةةة  
 السابق

المسةةةةةةةةةةةةةاق بةةةةةاللغةةةةةة 
 النجليرعة

4321 SC292  الةةتةةنةةمةةيةةةةةة فةةي الةةوطةةن
 Development in   3 العربي

the Arab World 

4322 SC293 3 مشكالت معاصرة   
Contemporary 
Problems 

4308 SC281 3 لغة  برعة   Hebrew 
Language 

4323 SC282 3 لغة فرنسية   French 
Language 

4325 SC283 3 لغة إسبانية   Spanish 
Language 

4326 SC284 3 لغة ألمانية   
German 
Language 

4413 SC294  القةةةةةانون في خةةةةةدمةةةةةة
 Law in Society   3 المجتمع

Service 

4622 SC295 
الةةةةةديمقراطيةةةةةة وحقوق 
النسةةةةةةةةةةةةةان والقةةةةةانون 

 الدولي النساني
3   

Democracy, 
Human Rights,  
and Human 
International 
Law 

4626 SC296   تارع  العلوم  ند العر
 والمسلمين

3   
The History of 
Science in the 
Arab and Islam 

5440 SC 297 3 الحديقة المنرلية   Home Garden 

5804 SC 298  الحركة االسةةةةةةةةيرة في *
    3 سجون االحتال 

  30 المجموع
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 وصف متطلبات الجامعة الجبارعة
 SC 151:اللغة العربية 4001 

البح : راااااروي وطريقة كت بته، مع تكليف الطلبة بكت بة بح  معي ، ع م   الترقيم، االراااااتق ق، النح ، المج ز، الكت بة، علم 
 جم القديمة لكت بة، طريقة اساااااااتخدام المعالمع ني، الترااااااابيه، االساااااااتع رة، طرق كت بة الهمزة والفرق بي  الل ة العربية وغيره  في ا

والحدي ة، رااااارح قصااااايدة م  الراااااعر الحدي  وتحليله  ضااااام  عن صااااار العمل األدبي، وجوه ىعج ز القر   الكريم، تفساااااير ساااااورة 
الواقعة، عن صاااااااااار القصااااااااااة وأنواعه ، الجملة االساااااااااامية والجملة الفعلية، ك   وأخواته ، ى  وأخواته ، وبعض األخط ء الراااااااااا ئعة 

 تصحيحه .و 
 

 :SC161الثقافة السالمية 4002 
مجموعة المب دا واألفك ر اإلس مية التي تحدد وجهة نقر لإلنس   في الحي ة، بم  تحي به م  صلة اإلنس   ب هلل وب لكو  وم  

صاا ح الفرد ن سااي  وخلقي  فتهدف ىليه م  ىصاا ح في حي ة الن س م  حي  تحرير العقل البرااري م  التقليد ومضاا ر االبتداع، وا 
ص ح المجتمع بصورة يسود فيه  األم  وتتحقق فيه  ىنس نية اإلنس   وأهليته في عم رة األرض.  بضبط رهواته، وا 

 
 :SC141( 1اللغة النجليرعة ) 4003 

هذا المتطلب اإلجب ري لجميع طلبة الج معة في برامج البك لوريوس مصاااااااااااااامم إلعط ء الطلبة فرصاااااااااااااا ن ك يرة في التدريب على 
 .استعم ل استراتيجي   القراءة والكت بة حتى يصبح ط لب الل ة متمرس  في هذه المه را 

 
 :SC361تارع  فلسطين الحديث   4320

يهدف هذا المسااااا ق ىلى تعريف الط لب بت ريط فلساااااطي  و األحدا  التي تعرضااااا  له  فلساااااطي  منذ النصاااااف ال  ني م  القر  
يط ني على فلسطي  متضمن ن أواخر العهد الع م ني  م الحرب الع لمية األولى و م   ل  الت سع عرر و حتى نه ية االنتداب البر 

ىليه األحدا  ، حي  فرض االنتداب البريط ني على فلسااااااااااااااطي ، و مح وال  بريط ني  المسااااااااااااااتمرة إليج د وط  بديل لليهود في 
 فلسطي  و م  ت  ذلك م  مق ومة رعبية لهذه المح وال .

 
 (GE113اساسيات البرمجة )الحاسو  و 5055  

يعتبر هذا المس ق مقدمة للح سوب والبرمجة حي  يرتمل على مراجعة للكي ني  الم دي والبرمجي للح سوب، ومقدمة ع  عم رة 
الح سااااوب وهيكلية الذاكرة وأدوا  وتكنولوجي  اإلدخ ل واإلخراج، نقم التراااا يل والخوارزمي   ومخطط   سااااير العملي  . ي طي 

ق م دة أولية في البرمجة م  ضاامنه  تم يل البي ن  ، أنم ي البي ن  ، التع بير الحساا بية، االقتران   المكتبية، عملي   هذا المساا 
 الس سل الرمزية، جمل االختي ر.

 بعد اكتس ب الط لب للمه را  تطوير الخوارزمي   يجب وا  يكو  ق درا على تحويله  ىلى برامج ب ستخدام ىحدى ل    البرمجة.
يرتمل المس ق على مختبر عملي يرتمل على مقدمة في نقم التر يل، البرمجي   المكتبية، االيم يل وبيئة تطوير متك ملة لل ة 

 البرمجة المستخدمة، ووق ئف برمجية.
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 (SC139انجليري مكثف )5051 

على  نجليزية. كم  أنه يعّرف الط لبيتضاااام  هذا المسااااق مراجعة القواعد االساااا سااااية لتركيب وفهم الجملة البساااايطة في الل ة اال
عملية الكت بة بمراحله  ال    وهي نر ط   م  قبل الكت بة وعملية الكت بة نفسه  وبعد ذلك مراجعة وتصحيح م  تم كت بته. وهذا 

 يتطلب التدرج في الكت بة م  الجملة وحتى كت بة الفقرة بركل سليم.
أساا سااي م  المساا ق، حي  يرااتمل على تدريب الطلبة على اسااتخدام عدد م  أساا ليب أم  فيم  يتعلق بمه رة القراءة، فهمي جزء 

 القراءة واألنرطة الضرورية لتطوير قدراتهم في هذه المه رة. 
ى  الهدف م  هذا المسااا ق هو مسااا عدة الطلبة على الوصاااول الى قدرا  في الل ة االنجليزية تمكنهم م  االندم ج في مسااا ق   

 واالستخدام الفّع ل لل ة االنجليزية. 2وانجليزي  1لمطلوبة في الج معة وهي انجليزي الل ة االنجليزية ا
 

 (SC140إنجليري إستدراكي ) 5052
يلتحق بهذا المس ق كل ط لب لم يحصل على الع مة المطلوبة للنج ح في امتح   مستوى الل ة اإلنجليزية، وهذا المس ق يهدف 

خدام التع بير الل وية في المج ال  المختلفة برااكل سااليم وبساايط، وهو ب لت لي يؤكد على برااكل أساا سااي لمساا عدة الطلبة في اساات
 ذا  الع قة ب لتخصص   المختلفة.  2وانجليزي  1مه را  الكت بة والقراءة ال زمتي  لمس ق   انجليزي 

 
 استدراكي حاسو   5054

البي ن  ، والمواضاااايع التي يتم تدريسااااه  هي الكي   الم دي يهدف هذا المساااا ق الى اعط ء الط لب مقدمة ع  الح سااااوب وتم يل 
 للح سوب ونقم التر يل والبرمجي   التطبيقية، والربك   واالنترن ، ونق م االعداد.

ا  الطلبة الذي  يجت زو  امتح   المساااااااتوى في الح ساااااااوب ال يدرساااااااو  هذا المسااااااا ق، بل هو للذي  ال يساااااااتطيعو  اجتي ز هذا 
 ة الذي  ال يمتلكو  أي معلوم   س بقة ع  الح سوب.االمتح   او الطلب

 
 (SC324االستخدام ال عا  للغة االنجليرعة )5062  

يهدف هذا المسااااااااااااااا ق الى تعريف الطلبة بعملية كت بة المق ل، وخ ل المسااااااااااااااا ق يتم التعرض  لي   تطبيق   التدقيق الل وي 
ويره، م ل الساابب والنتيجة والمق رنة والتصاانيف والتع مل مع التعريف وتطوالمراجعة، ويكو  التركيز على  لي   الكت بة وتطويره  

كم  يهدف المسااا ق الى تطوير المه را  الل وية الرااافوية ب ساااتخدام احد  الكتب المتخصاااصاااة في هذا المج ل. هذا ويعتمد بن ء 
 ومه را  التحد  أم م الجمهور. المس ق على نقرية االتص ل وذلك ب لتركيز على االتص ل بي  االفراد ومجموع   النق ش
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 وصف متطلبات الجامعة االختيارعة

 :SC362التنمية في الوطن العربي  4321
ي طي هذا المساااا ق المواضاااايع الت لية: االقتصاااا د، الوضااااع االجتم عي و المدني في الوط  العربي، تحليل للوضااااع العربي على 

ل العربي، التحدي   األسااااا ساااااية، العلوم و التكنولوجي  و التنمية، و مساااااتقبل المساااااتوى الدولي، مب دا التنمية، خصااااا ئ  التك م
 العرب المدني.

 
 : SC363مشكالت معاصرة 4322

يتضم  هذا المس ق أهم المرك   التي تواجهه  البررية وتؤ ر على الن س أفراد وجم ع   م  النواحي االجتم عية واالقتص دية 
 دتهم وبعض هذه المراااا كل تؤ ر على اسااااتمرار وبق ء الجنس البرااااري ويمك  تعميم أهمه  والسااااي سااااية والصااااحية وتؤ ر على سااااع

 ،ب لعن وي  الت لية: العولمة والنق م الع لمي الجديد، سي دة الق نو  ، الديمقراطية، قض ي  المرأة، التلو  البيئي، المخدرا ، الرب ب
 م عي، الحروب والنزاع   اإلقليمية. العنصرية، الفقر، ال جئو ، المديونية، س ح القتل الج

 
 :SC364اللغة العبرعة  4308

ال  ية م  هذا المس ق اكس ب الط لب وتمكينه م  مه را  القراءة والكت بة لحروف الل ة العبرية بنوعيه  اليدوية والطب عة بحي  
  التعبيرية كيب المق طع ف لكلم   ف لجمل ف لفقرايمتلك القدرة للتمييز بينهم  رساااااام  وقراءة ونطق  االمر الذي يجعله ق درا على تر 

البساايطة ذا  االسااتعم ل اليومي الملح  م ينتقل الى اسااتعم ل النحو الوقيفي البساايط فيدرس الحرك   االعرابية البساايطة وكيفية 
م مه را  بهذا تساااتقيصاااي غة الم نى والجمع والمذكر والمؤن  واالضااا فة والعدد والمصااادر وتصاااريف االفع ل وادوا  االساااتفه م و 

الحوار والتح د  مع االخري  بدء ب لترحيب وتقديم النفس م  حي  االساااااااااااام والعمر والعنوا  مع التركيز على التراكيب القواعدية 
 والمفردا  في سي ق نصو  قصيرة للقراءة تتبعه  التم ري  ال زمة.

 
 :SC 365اللغة ال رنسية 4323 

ويتعلم الط لب مب دا القراءة والكت بة واالساااااااااااتم ع والمح د ة ودراساااااااااااة البعد ال ق في والج رافي دراساااااااااااة الل ة وال ق فة الفرنساااااااااااية 
 والت ريخي للرعب الفرنسي، معلوم   ع  الرعوب الن طقة ب لفرنسية، واألم ك  ، والع دا ، والتق ليد المتبعة في فرنس ، وغيره .

 
 :SC367اللغة السبانية  4325

 ا الل ة اإلسب نية، تعليم الط لب مب دا القراءة و الكت بة و المح د ة. ىيض ح مص در ال ق فة اإلسب نية.دراسة أس سي   و مب د
 

 :SC368اللغة األلمانية  4326
دراسااااااااااااااة الل ة وال ق فة األلم نية ويتعلم الط لب مب دا القراءة والكت بة واالسااااااااااااااتم ع والمح د ة ودراسااااااااااااااة البعد ال ق في والج رافي 

للرااااااااااااااعب األلم ني،  معلوم   ع  الرااااااااااااااعوب الن طقة ب أللم نية ، واألم ك ، والع دا ، والتق ليد المتبعة في ألم ني ،  والت ريخي
 وغيره .
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 (SC294القانون في خدمة المجتمع ) 4413
االجتم عية  يهدف المساااااااااااا ق ىلى التعريف بع قة الق نو  ب لنقم االجتم عية الرئيسااااااااااااية والمنقومة القيمية الساااااااااااا ئدة  المحددا 

الق نو . دراسااااة التطور الت ريخي للق نو  وع قة ذلك  للترااااريع، ودور الدولة الحدي ة في ترااااكيل الع ق   االجتم عية م  خ ل
 واالقتصاااا دية  دور المصاااا لح االجتم عية المتراااا بكة والمتصاااا رعة في تحديد رااااكل ووق ئف ب لتحوال  االجتم عية والسااااي سااااية

لإلصاااااااا ح االجتم عي، مع تركيز خ    ل حل النزاع   وفع لية أجهزة فرض النق م، دور الق نو  كأداةاألنقمة الق نونية وسااااااااب
 .على الع لم العربي وفلسطي 

 
 (SC 295الديمقراطية وحقوق النسان والقانون الدولي النساني ) 4622

   ني في ضااااااااااوء ذلك. مفهوم حقوق اإلنساااااااااامفهوم الديمقراطية وت ريخه ونم ذج تطبيق حدي ه عليه مع دراسااااااااااة الواقع الفلسااااااااااطي
وت ريخه، واألدوا  وا لي   لحم ية تلك الحقوق، وتطبيق ذلك على الوضااااااااااااع في فلسااااااااااااطي . الق نو  الدولي وت ريخه، واألدوا  
 وا لي   لتطبيقه، وتطبيق ذلك على الوضع في فلسطي . ع قة الديمقراطية وحقوق اإلنس   والق نو  الدولي ببعضه  البعض.

 
 (SC296تارع  العلوم  ند العر  والمسلمين )4626  

يبح  هذا المس ق في اصل العلوم المختلفة في الت ريط, بدءان بإنج زا  المصريي  القدم ء مروران بإنج زا  سك   م  بي  النهري  
العرب و المساااااالمي   للبح  بإنج زا  و الفينيقيي  والكنع نيي ,  م اليون نيي  و الروم نيي  وغيرهم م  األقوام والرااااااعوب,  م ينتقل

في مختلف العلوم و دورهم في خدمة البراااااارية ع  طريق هذه العلوم, و كذلك تن ول حي ة عدد م  العلم ء العرب والمساااااالمي  و 
ساا ق مكت ب تهم واكتراا ف تهم و ىنج زاتهم العلمية، و غيرهم م  العلم ء الذي  قهروا قبل اإلساا م م  مختلف الرااعوب, و ينتهي ال

 ب لحدي  ع  المؤ را  الحض رية للعرب والمسلمي  على الرعوب األخرى و خ صة األوروبية.
 

 (SC297الحديقة المنرلية )5440 
هذا المسااااا ق يت طي تعريف الحديقة المنزلية وأهميته  وأهدافه  وتصاااااميمه  وعن صاااااره  واختي ر موقعه  ورااااا كله ، ب إلضااااا فة ىلى 

األم  ال ذائي للمجتمع   الن مية،  ويتضااااام  هذا المسااااا ق أهم المعلوم   األسااااا ساااااية ع  تربة  دوره  في المسااااا همة في تحقيق
الحديقة المنزلية ) نقل التراب، عمق التربة، لو  التربة، حجم حبيب   التربة، الم دة العضااااااوية، العن صاااااار ال ذائية، أحي ء التربة 

سمدة، تقني   الكومبس ، وتدوير مخلف   المطبط العضوية. هذا المس ق الدقيقة، دودة األرض، ىلط...(، ب إلض فة ىلى أنواع األ
 يتضم  أيض ن الدورة الزراعية، الزراعة المتعددة، النب ت   المترافقة وأنقمة المح صيل.

  الطبية  أهم األنواع واألصاااان ف النب تية ) الخضااااراوا  الصاااايفية والرااااتوية، الف كهة المتساااا قطة األوراق، ودائمة الخضاااارة، النب ت
 والعطرية، نب ت   الزينة، الحرجي   وأرج ر القل( التي تزرع في الحديقة المنزلية سوف يتم من قرته  في هذا المس ق.

التقدم   الحدي ة إلدارة العملي   الزراعية السااااااااااااااليمة في الحديقة المنزلية والتي تتضاااااااااااااام  المك فحة المتك ملة ل ف  ، الزراعة 
 ة، الري ب لتنقيط، وأبرز التكنولوجي  الصديقة للبيئة المستدامة سوف يتم من قرته  في هذا المس ق.العضوية، تعقيم الترب
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 سوف يلحق الوصف م  وزارة التعليم الع لي.*  مساق الحركة األسيرة في سجون الحتال : 
 :.  الخطة الدراسية لبرنامج العلوم االسرية6-8

 

ساعة معتمد ( مو عة كالتالي: 112االسرية ) المساًات التدريسية لارنامج العلوم  

 

  متطلبات تخصص العلوم االسرية س.م

 1 متطلبات الجامعة االجبارية 17

 2 متطلبات الجامعة االختيارية 3

 3 متطلبات التخصص االجبارية 89

 4 متطلبات التخصص االختيارية 12

 مجموع الساعات المعتمدة: 121

 

 

 

 17الجبارية: الساعات المعتمدة المطلوبة: متطلبات الجامعة ا -1

Course name in English Cr المساق باللغة العربية ID. No. 

Arabic Language 3 اللغة العربية  

English Language 1 3 اللغة اإلنجليزية  

Islamic Culture  3 الثفافة االسالمية  

Modern History of Palestine 3 دي تاريخ فلسطين الم   

Computer& Prog. Principle 3 الماسوب واساسيات الارمجة  

Effective English Language Use 2 االستخدام الفعال للغة االنجليزية  

 المجموع  19

 

 

 

3متطلبات الجامعة االختيارية: الساعات المعتمدة المطلوبة:  -2  

Course name in English Cr المساق باللغة العربية ID. No. 

Development in the Arabic World 3 التنمية في الوون العربي  

Hebrew Language 3 اللغة العارية  

French Language 3 لغة فرنسية  

Advanced English Language 3 لغة إنجليزية متفدمة  

Spanish Language 3 لغة إساانية  

German Language 3 لغة ألمانية  

Contemporary Problems 3  مشكالت معاار  

Democracy, Human Rights  and Human 

International Law 
3 

الااديمفراويااة وحفون اإلنسااااااااان والفااانون 

 الدولي اإلنساني 
 

The History of Science amongst the 

Arabs and Muslims 
3 

 تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين
 

Home Gardening 3 منزليةالمديفة ال   

Total Cr. 30 المجموع 
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   89متطلبات البرنامج )العلوم االسرية( االجبارية: الساعات المعتمدة المطلوبة: -3

Course name in English Cr المساق باللغة العربية ID. No. 

Fundamentals of Scientific Research 2 أساليم الام  العلمي  

General Mathematics for Family 

Sciences 
3 

لارنامج العلوم االسرية رياضيات عامة  
 

General Chemistry for Family Sciences 4  لارنامج العلوم االسريةكيمياء عامة   

General Biology for Family Sciences 4 لارنامج العلوم االسرية أألحياء العامة   

Jurisprudence Science 3 ااول الففه االسالمي  

Introduction to Psychology 3 مفدمة في علم النفط  

Introduction to Sociology 3 مفدمة في علم االجتماع  

Family Sociology 3  علم اجتماع االسر  

Introduction to Contemporary Social 

Problems 

 مفدمة في المشاكل االجتماعية المعاار  3
 

Family and Community Violence & 

Addictions  

 العنف األسري والمجتمعي واالدمان 3
 

Personal Status Law (1) 3 ( 1االحوال الشخهية)  

Personal Status Law (2) 3 ( 2االحوال الشخهية)  

Introduction to Educational Statistics 3 مفدمة في االحهاء التربوي  

Psychology of Learning 3 سيكولوجية التعلم  

Measurements & Evaluation in Early 

Education  

 الفياس والتفويم في التعليم الماكر 3
 

Development of Preschool Children 3 تطوير مرحلة ما ًال المدرسة لألوفال  

Reproduction Health 1 الهمة االنجابية  

Parenting 2 األبو  واالمومة  

Child Care & Development 3 اية الطفل وتنميتهرع  

Special Needs Child Raising  3 تربية االوفال ذوي االحتياجات الخااة  

Adult Development & Aging 2 تنمية الكاار والشيخوخة  

Housekeeping 3 ادار  المنزل  

Family Resources and Economics 3 اًتهاديات االسر  ومواردها  

Child & Family Health 3  امة الطفل واألسر  

Family Nutrition 3  تغذية األسر  

Principles of Home Safety &First Aid  2 ماادئ االسعافات االولية والسالمة المنزلية  

Family Sports & Fitness 1 الرياضة واللياًة االسرية  

Cookery and Traditional Foods in 

Palestine & the Arab World 

الطلي واالوعمة الترااية في فلسااااااطين  فن 2

 والعالم العربي
 

Counseling Skills in Human Services 2 ملارات اإلرشاد في الخدمات اإلنسانية  

Ethics & Professional Issues in Human 

Services Counseling 

الفضاااااااايااا االخالًيااة والملنيااة في خاادمااات  1

 االرشاد
 

Practical Training 6 دريم ميدانيت   

Graduation Project 3 مشروع تخرج  

Total Cr. 89  المجموع 
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12متطلبات البرنامج )العلوم االسرية( االختيارية: الساعات المعتمدة المطلوبة:  -4  

Course name in English Cr المساق باللغة العربية 
Identificati

on No. 

Development of Elementary School 

Children 

 تطوير المرحلة االبتدائية 3
 

Children Discipline 3 ادب االوفال  

Children's Games &Drawings 3 العاب ورسوم االوفال  

Art of Cosmetics and Make-up  3 فن التجميل والمكياج  

Art of Sewing and Clothing Design 3 فن الخياوة وتهميم المالبط  

Home Internal Design 3 التهميم الداخلي للمنزل  

Family and the Environment 3 االسر  والايئة  

Pharmacology and Toxicology 3 علم االدوية والسموم  

Work and family issues 3  ًضايا العمل واالسر  

Special Projects managment 3 ادار  مشروعات خااة  

Total Cr. 30  المجموع 

 

 

 وصف مساقات تخصص العلوم االسرية واالهداف الخاصة والمخرجات لكل مساق:   8 -6. 1

 

  الساعات األساوعية اسم الماد  متطلم سابط

 
 رياضيات عامة لتخصص العلوم األسرية

 

سااااااااااااعاااااات  عملي  مماضر  

 معتمد 

3 - 3 

 

 وصف المساق:

ل األبناء يساااتمتعون في الرياضااايات من خالل الفوا ير واأللعاب يتناول هذا المساااان إرشاااادات لاباء واألملات حول كيفية جع

الرياضااية ، واسااتخدام الافول والفواكه والخضااروات و النفود والعاب األوفال في حل مسااائل رياضااية ، اسااتكشاااك األعداد و 

ا ألعداد الطايعية وغيرهاألشااكال اللندسااية من الايئة ، دراسااة خهااائص األشااكال اللندسااية ضاامن بعدين واالاة أبعاد  ، رب  ا

بالميا  اليومية ، اكتشااااك األنماو العددية واللندساااية ، ملارات التفريم و التفدير ، نمذجة المساااائل الرياضاااية ، وخطوات حل 

 المشكالت الرياضية.

 أهداف المساق:

 التعرك على ارشادات تربوية تسلم في تمفيز االوفال على تعلم الرياضيات 

 بوية في تعليم وتعلم الرياضيات.توظيف االلعاب التر 

 .استخدام المواد الموجود  في الايئة المملية في تعليم وتعلم الرياضيات 

 .دراسة خهائص االعداد و االشكال اللندسية 

 .)اكتشاك االنماو الرياضية ) عددية وهندسية 

 .دراسة ملارات التفدير والتفريم 

 .توظيف النماذج في حل المشكالت الرياضية 
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 ت المساق:مخرجا

 . ولاة واعون باهمية الرياضيات في الميا 

 ولاة ًادرون على توظيف االلعاب التربوية في تعليم وتعلم الرياضيات. 

  .ولاة يربطون المفاهيم والملارات الرياضية بالواًع 

 .ولاة متكتشفون لالنماو الرياضية 

 دير (ولاة ًادرون على تطايط ملارات المساب الذهنية ) التفريم و التف 

 .ولاة ًادرون على حل المشكالت الرياضية بالطريفة العلمية 

 

 

  الساعات األساوعية اسم الماد  متطلم سابط

 

 الكيمياء العامة

سااااااااااااعاااااات  عملي  مماضر  

 معتمد 

3 3 4 

 

 وصف المساق:

شاااكل االلكتروني للذر  رالرواب  يتناول هذا المساااان الماادئ االسااااساااية في الكيمياء العامة والتي تتضااامن الجدول الدوري و ال

الكيميائية رالتفاعالت والمساااااااابات الكيميائية رحاالت الماد  رخهاااااااائص الفلزات والالفلزات رالمركاات الكيميائية راالحماف 

 والفواعد باالضافة الى االكسد  واالختزال.

 اهداف المساق:

 رها في واف المسان  تزويد الطالم بالماادئ االساسية للكيمياء العامة والتي تم ذك 

 تطوير ملارات الطالم في المسابات والتفاعالت الكيميائية واستخدام المعادالت 

 تطوير ملارات حل المشكالت عند الطالم 

 فلم اار الكيمياء في حياتنا 

 مخرجات المساق:

 والم لديه المعرفة بالماادئ االساسية في الكيمياء العامة 

 لكيمياء وحساب التفاعالت الكيميائيةوالم لديه الفدر  على فلم لغة ا 

 والم لديه الفدر  على الرب  بين الكيمياء وتطايفاتلا في حياتن 

 

  الساعات األساوعية اسم الماد  متطلم سابط

 

 احياء عامة

سااااااااااااعاااااات  عملي  مماضر  

 معتمد 

3 3 4 
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اسية مااداء األحياء األس فية النةري والعمليسينتناول هذا المسان المهمم خهيهيا لطلاة العلوم االسرية بشالمساق:وصف 

بدأ بأساااساايات تنوع الكائنات المية وتهاانيفلا، ومعلومات عامة عن مكونات الخلية ووظيفة كل عضااية من عضااياتلا، وعملية 

تزالي وتكوين خالتمثيل الضااوئي في النااتات وعملية التنفط الخلوي، وعملية انفسااام الخلية، االنفسااام الغير مااشاار واالنفسااام اال

الميوانات المنوية والاويضات في االنسان، والورااة المندلية واالنمرافات عنلا والكروموسومات والطفرات.يتناول هذا المسان 

األحياء العامة حي  يتم التركيز على دراساااة الميكروساااكوب   الجانم العملى لمعةم المواضااايع التى تدرس فى مساااان  دراساااة

 األنواع المختلفة من األنسجة الميوانية.  المختلفة للخاليا الميوانية والنااتية، التركياات  الضوئى،

 اهداف المساق:

 .تعريف والم العلوم االسرية بالماادئ االساسية لعلم االحياء 

 فلم الطالم لمختلف الكائنات المية المميطة بنا وتفسيماتلا االساسية. 

 فلم الطالم اساسيات الخلية المية وعمللا. 

 .فلم الطالم لالدوات االساسية المستخدمة في علم االحياء 

 مخرجات المساق:

 .والب ذوي فلم افضل لتنوع الكائنات المية وتهنيفلا 

  والب ملمون باسط علم االحياء بما يلزملم في الميا. 

 

 

  الساعات األساوعية اسم الماد  متطلم سابط

 

 ااول الففه االسالمي

سااااااااااااعاااااات  عملي  مماضر  

 تمد مع

3 - 3 

 

 :وصف المساق

لتأسيط أاول الففه في فكر اإلنسان المسلم وتطايط األحكام الشرعية في حياته سوك يتناول هذا المسان الموضوعات اآلتية: 

ففة العفيد  اإلساااااالمية وكيفية بنائلا عند األبناءر والتعريف بنةام اإلساااااالم ومفاااااااده وخهاااااائهاااااه كنةام العاادات وأحكاملا 

ياتلا، ونةام األسااااار  وما يتعلط به من أحكام شااااارعية،مهاااااادر التشاااااريع اإلساااااالمي، وعلوم الفر ن والمدي رواألخالن وكيف

اإلسااالمية وأارهما في حيا  اإلنسااانر ففه السااير  الناوية الشااريفة وناذ  عن حيا  الرسااول ااالى   عليه وساالمر ًهااص بع  

 ناءر ففه المعامالت وأحكاملا.الهمابة وكيفية أخذ العار منلا وتعليملا لألب

 

 اهداف المساق:

  تكوين افافة إسااالمية نافعة وشاااملة ومميز  لدا الطالم من خالل تعميط الفلم واإلدرا  في الففه اإلسااالمي وأاااوله

 غرس العفيد  واإليمان والتفوا في نفوس الطالب.و

 ورا  لألخالن والتلذيم.جعل السير  الناوية العطر  وسير  الهمابة نموذجا  مثاليا ، ومم 

 .اإلسلام الجاد في إنلاف األمة، وتوعية الناس، ونشر العلم الشرعي و تربية األبناء تربية إسالمية اميمة 
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  ،والتركيز على أهمية األساااااار  وتعل م ب  الروح االجتماعية في نفوس الطالب، وترساااااايخ انتمائلم لمجتمعلم وأمتلم

 أحكاملا وبنائلا.

 :مخرجات المساق

  والب متساااالمون بالعفيد  واإليمان وبالثفافة اإلسااااالمية التي تمكنلم من حمل رسااااالة اإلسااااالم ونشاااارالنور واللداية

 والعدالة في كافة أرجاء األرف.والخير 

  .والب مطافون لألحكام الشرعية في حياتلم من أجل نيل رضوان   عز وجل 

  يخدم وونه ومجتمعه وأمته.والب يملكون الفدر على تنشئة جيل مسلم االح 

 

 

  الساعات األساوعية اسم الماد  متطلم سابط

 

 مفدمة في علم النفط

سااااااااااااعاااااات  عملي  مماضر  

 معتمد 

3 - 3 

 

بمي  يشااااااتمل على أهم المااداء والمفاهيم في تاريخ علم النفط تناول هذا المسااااااان التعريف بعلم النفط ي: وصففففففف المسففففففاق

ما يتناول . كجية السلو  ومااداء ونةريات النمو والتعلم واإلدرا  والدوافع واإلنفعاالت والشخهيةومدارسه الفكرية وفسيولو

بع  الموضاااوعات النفساااية التي تلم الدارساااين لعلم النفط، كاالنتااه، والذاكر ، والهاااراع، ويفدم المساااان تهاااورا  عن بع  

 النةريات النفسية: كالتمليلية، والسلوكية، والمعرفية.

 اف المساق:اهد

 .فلم المفردات والمفاهيم المستخدمة في علم النفط 

 .فلم الاموث التي تفوم عليلا معرفة الفكر والسلو  الاشري 

 .فلم الكيفية التي بنيت عليلا ملارات التفكير 

 .واف التطورات اللامة التي أدت إلى التطور المالي لعلم النفط 

 فرد.دراسة تطايفية للنةرية النفسية في حيا  ال 

 مخرجات المساق:

  والب ًادرون على التعرك على المجاالت الرئيساااااية والنةرية في علم النفط وتوضااااايح أوجه التشاااااابه واالختالك

 بينلما.

  والب بفدر  عالية على التمييز بين التهااااااميم الراااااادية، واالرتااوية والتجرياية، وشااااااه التجرياية الرئيساااااية التي

ي وتوضيح المزايا والفيود المفروضة على كل منلما بمي  يكون الطالب ًادرون على يستخدملا علماء النفط التنمو

 .نفد مختلف الدراسات والنةريات على أساس هذه المعلومات

  .والم ملم بأساسيات األعراف والمسااات والعالج المفترح لفئات رئيسية من االضطرابات والمشاكل النفسية 



22 

 

 لمعاار  والمتعلفة بمواضيع معينة في علم النفط وكتابة ابماث ومناًشة وتفييم هذه تمكن الطالب من ًراء  االبماث ا

 األبماث.

 

  الساعات األساوعية اسم الماد  متطلم سابط

 

 مفدمة في علم االجتماع

سااااااااااااعاااااات  عملي  مماضر  

 معتمد 

3 - 3 

 

 :وصف المساق

مل على أهم المفاهيم والمعلوماتمن حي  نشأته وتطورهومؤسسيه بمي  يشتلدك هذا المسان إلىتعريف الطالب بعلم االجتماع ي

فات  عائلي،ومفلوم الطا وروادهر والعوامل التي تؤدي إلى تشااااااكيل الجماعاتر ومعرفة النةم االجتماعية وخاااااااااة النةام ال

ة، ي والعمليات االجتماعياالجتماعية، والعوامل التي تؤدي إلى التغيرر وعمليات التفاعل االجتماعير ودراسااة الساالو  االجتماع

والتعرك على المؤساااساااات االجتماعية التربوية، باإلضاااافة للتعرك إلى الاناء االجتماعي الفلساااطيني وخهاااائهاااه، والعادات 

 والتفاليد والفيم الفلسطينية.

 اهداف المساق:

 .إكساب الطلاةالمفردات والمفاهيمالنةرية المستخدمة في علم اإلجتماع 

 التي تؤدي إلى التغير و ياد  التفاعل االجتماعي. فلم األسسوالعوامل 

 .دراسة السلو  اإلجتماعي والعادات والتفاليد والفيم والفوانين واألنةمة االجتماعية 

 .دراسة تطايفية للمؤسسات اإلجتماعية والمشاكل اإلجتماعية التي يتعرف للا المجتمع الفلسطيني 

 مخرجات المساق:

 ى المجاالت الرئيساااية والنةرية في علم اإلجتماع وتوضااايح أوجه التشاااابه واالختالك والب ًادرون على التعرك عل

 بينلما.

  والب يملكون الفدر  على تطايط ملارات التعامل مع انساااان المجتمع المختلفة والتأاير فيلا إلحداث التغيير المرغوب

 للنلوف بالمجتمع وأفراده.

 ة االجتماعية لدراساااة الةواهر االجتماعية والسااالو  اإلنسااااني وكيفية تمكن الطالب من إجراء وتطايط الاموث العلمي

 التعامل مع المشكالت اإلجتماعية وايجاد الملول للا.

 

  الساعات األساوعية اسم الماد  متطلم سابط

 

 علم اجتماع االسر 

سااااااااااااعاااااات  عملي  مماضر  

 معتمد 

3 - 3 

 

 :وصف المساق

دراساااة تمليلية لألسااار  والفرابة ومفومات األسااار  لطالم على االسااار  ومكوناتلا واجراءلفد اااامم هذا المفرر بلدك تعريف ا

كما يتناول المساااان النةم الخاااااة باألسااار  مثل الزواج   العربية ودورها ووظائفلا والتغيرات والمشااااكل التي تواجه األسااار .
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ناول المسان تهور نةري شامل للنةريات االجتماعية والطالن واإلنجاب والمفون والواجاات المنووة بأفراد األسر  ، كما يت

 ونةريات التغير وتأايرها على األسر .

 اهداف المساق:

 .أكساب الطالم المعارك االساسية ليتمكن من التفريط بين علم االجتماعاالسري وعلم االجتماع  

 .أن يمدد الطالم مفلوم االسر  ومكوناتلا من منطلط اجتماعي 

 لنةم التي تمدد االسر  العربية المعاار أن يفلم الطالم ا 

 مخرجات المساق:

 . والب واعون على مكونات ونةم االسر 

  .والب مطافون لنةريات علم اجتماع االسر  في التربية االسرية 

 .والب يملكون الفدر على نفل المعرفة التي اكتساوها بطرن علمية حديثة 

 

  الساعات األساوعية اسم الماد  متطلم سابط

 

 في المشاكل االجتماعية المعاصرة مقدمة

سااااااااااااعاااااات  عملي  مماضر  

 معتمد 

3 1 3 

 :وصف المساق

يعالج المساان موضاوع المشاكالت االجتماعية المعااار  باعتاارها من أكثر الةواهر تأايرا  على اساتفرار المجتمع وتنميته فلو 

تمع الفلسطينير أسااب نشوئلا وكيفية مكافمتلا وحللار كذلك يتعرف يتناول مدخل لدراسة المشاكل االجتماعية الاار   في المج

المسااااان إلى التفساااايرات العلمية والمدارس الفكرية المختلفة في المشااااكالت االجتماعية من حي  كيفية تشااااخيهاااالا، مواجلتلا 

شااب وأبعاد ذلك على األوض من  اع األسرية وما يرتا  بلاوعالجلارباإلضافة إلى تناول ومعالجة مشكالت تتعلط بالطفولة وال

جريمة وانمراكر كما ويلتم بدور المؤسااااسااااات واألخهااااائيين االجتماعيين في مسااااار التشااااخيص وعرف الملول بما يتالءم 

 .وخهواية المجتمع الفلسطيني

 اهداف المساق:

 :التي يعالجلا المسان ومنلا يلدك المسان إلى تزويد الطلاة بالمعرفة الال مة والفدر  االستيعابية والتمليلية للمواضيع

 .التعرك على المشكالت االجتماعية وتفلم أبعادها 

 .تمديد الغاية من دراسة المشكالت االجتماعية 

 .تفسير المشكالت االجتماعية وتمليللا حسم النةريات االجتماعية 

 .توضيح العالًة بيَن اختالك الايئات المملية والمشكالت االجتماعية 

  لمشكالت الطفولة والشااب ، الاناء األسري ، االنمراك والجريمة.استعراف وتمليل 

 مخرجات المساق:

 بعد إتمام هذا المسان سيكون الطالم ًادرا على:

 .الفدر  على تمديد وايعة المشكالت االجتماعية والتوجلات المختلفة لتمليللا 
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 .التعرك على المشكالت االجتماعية في ظروك العهر وكيفية مواجلتلا 

 لفدر  على رب  عمليات التغير والتنمية في المشكالت االجتماعية مع تطايفات على المجتمع الفلسطيني.ا 

 الفدر  على رسم إوار لألبعاد المختلفة للمشكالت االجتماعية.

 

 

 

  الساعات األساوعية اسم الماد  متطلم سابط

 

 العنف األسري والمجتمعي واإلدمان

سااااااااااااعاااااات  عملي  مماضر  

 معتمد 

2 2 3 

 

 :وصف المساق

شكال العنف األسري والمجتمعي الواًع على الطفل والمرأ   يعرف هذا المسان التعريف بماهية العنف األسري والمجتمعير وأ

والمسن وذوي االحتياجات الخااة، والمداخل النةرية المفسر  للما، وكيفية ًياس العنف األسري والمجتمعي واآلاار المتهلة 

ا العنف، أنواع ضاامايا العنف األسااري والمجتمعي وورن المماية الفانونية لضاامايا العنف واساااليم الوًاية واليات بمةاهر هذ

 . نشر المعرفة والوعي بلذه المشكلة والارامج والخدمات المتاحة في فلسطين لمواجلة هذه الةاهر 

ة عد  التي تتعلط بميا  الفرد والايئة ومجتمع المدينة. والنةريكما يتناول المسان التعريف بمفلوم اإلدمان وأساابه والعوامل المسا

 .المفسر  ألسااب اإلدمان، وأعراف وعالمات اإلدمان، وورن العالج، والمضاعفات التي تترتم على اإلدمان

 اهداف المساق:

 تعريف الطلاة بمشكلة العنف االسري والمجتمعي وتمييزه عن غيره من اشكال العنف . 

 اة بمشكلة اإلدمان وأسااب تواجده وانتشاره في المجتمع.تعريف الطل 

  ،تدريم الطلاة على التمليل المتعمط لمشاااااكل العنف األسااااري والمجتمعي و اإلدمان على المخدرات، وإيذاء األوفال

 وانمرافات األحداث، وضرب الزوجات، وردود الفعل المجتمعية لمشاكل العنف األسري واإلدمان.

 لطلاة بمفلوم العنف األسري والمجتمعي واإلدمان ووريفة التعامل مع هذه الماالت. رفع الوعي عند ا 

 التدريم على الملارات اإلرشادية الخااة بمختلف أنواع الضمايا والعنف واإلدمان. 

 مخرجات المساق:

 دمان المجتمعي واإلوالب ًادرون على إتفان المعرفة النةرية والعملية في التمليل والدراسة لمشاكل العنف األسري و

 .ومعرك أساابلا وورن الوًاية منلا

 .تمكن الطالب من تطايط المنلج العملي فيخدمة المجتمع واإلسلام في حل مشكالته 

  تمكن الطالب من ًراء  االبماث المعاااار  والمتعلفة بمواضاايع العنف األسااري والجريمة واإلدمان وكتابة أبماث في

 ه األبماث.هذا المجال ومناًشة وتفييم هذ

  الساعات األساوعية اسم الماد  متطلم سابط
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 (1) االحوال الشخهية

 )زواج وطالق(

سااااااااااااعاااااات  عملي  مماضر  

 معتمد 

3 1 3 

 

 :وصف المساق

 كما.هوشاااروو ، وأركانه ، ومفدماته وحكمته، وحكمه، تعريفه حي  من الزواجتناول هذا المساااان التعريف بالفوانين المتعلفة بي

 ، والنساام ، الزوجية والمفون ، والنففة والمضااانة، والرضاااعة، ، الملر من ، الزواج عفد على المترتاة اآلاار مناًشااة يشاامل

 ، والخلع ، والطالن ، بالوفا  ، الزوجية بأنتلاء المتعلفة والفوانين االحكام المساااان هذا في وسااايناً  أحكام. من بذلك يتعلط وما

 . ومسائل مااح  من المواضيع هذه عن يتفرع وما ، والعد  ، رجعةوال ، الزوجين بين والتفريط

 اهداف المساق:

 الشخهية باألحوال المتعلفة الشرعية األحكام على التعرك. 

 المذاهم بين مفارنة ففلية دراسة الشخهية األحوال دراسة. 

 الواًع. أرف على عمليا   والطالن الزواج أحكام تطايط 

 الزواج. ألحكام الهميمة ماعيةاالجت للمفااد الطالب فلم 

 المديثة. واألساليم المتاحة الطرن بكل الطالب بمستوا االرتفاء 

 مخرجات المساق:

 .والب واعوون على االحكام والمفاهيم المتعلفة باالحوال الشخهية 

 .والب بفدر  عالية على التمييز بين احكام الزواج والطالن وما يترتم عليلا من احكام وًضايا 

 ملم بأساسيات الفوانين التي تعنى باالسر . والم 

 

  الساعات األساوعية اسم الماد  متطلم سابط

 (2) االحوال الشخهية 

 )ميراث ووصية(

 ساعات معتمد  عملي  مماضر  

3 1 3 

 

 :وصف المساق

 ، ومفدماته ،الميراث حكمة كذلكو ،المكمو التعريف حي  من تناول هذا المسان التعريف بالفوانين المتعلفة بالميراث والوايةي

التركة : مفلوملا ، المفون المتعلفة بلا، تو يعلا ، أااااااماب الفروف ،  مناًشاااااة يشااااامل كما .وموانعه وشااااارووه ، وأركانه

 ةالمتعلف والفوانين االحكام المسااااااان هذا في وساااااايناً  أحكام. من بذلك يتعلط وماالعهااااااايات ، الرد ، العول، المجم وأنواعل

 .، ميراث الممل ، ميراث المففود ، ميراث الخنثى ، التخارج والمناسخة ، الواية الواجاةذوي األرحامميراث ب

 اهداف المساق:

 والتركة والواية بالميراث المتعلفة الشرعية األحكام على التعرك. 
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 الواًع. أرف على عمليا   الميراث أحكام تطايط 

 واحكامه. ميراثال فرضية وراء من الشرعية للمفااد الطالب فلم 

 المديثة. واألساليم المتاحة الطرن بكل الطالب بمستوا االرتفاء 

 

 مخرجات المساق:

 .والب واعوون على االحكام والمفاهيم المتعلفة بالميراث والمكمة من مشروعيته 

 .والب بفدر  عالية على التمييز بين الميراث والواية والتركة وما يترتم عليلا من احكام وًضايا 

 م ملم بأساسيات الفوانين التي تعنى باالسر .وال 

 

 

  الساعات األساوعية اسم الماد  متطلم سابط

 
 مقدمة في اإلحصاء التربوي

 

سااااااااااااعاااااات  عملي  مماضر  

 معتمد 

2 2 3 

 

 وصف المساق:

الفياس واإلحهااااء يتناول هذا المساااان تعريف اإلحهااااء التربوي ، اإلحهااااء الواااافي ، اإلحهااااء االساااتداللي ، العالًة بين 

 –ز الفئة مرك –المدود الفعلية  -الفئة –التربوي،المجتمع،العينة  و أسااااااااليم جمع الايانات التكرارية بما فيلا )مدا التو يع 

الجدول التكراري النساااي والمئوي والتراكمي الهاااعد واللاب  (  وتمثيل التو يعات التكرارية بيانيا ومفاييط النزعة المركزية 

ط التشااااااتت، باإلضااااااافة إلى التو يع الطايعي  والعالمات الخام و المعيارية ،واالنمدار واالرتااو  وكذلك ورن التمليل ومفايي

 اإلحهائية المختلفة، و ورن بناء االستايانات وتمليللا .

 أهداف المساق:

 .التعرك على مفلوم االحهاء التربوي 

 التمييز بين انواع االحهاء المختلفة 

 ًة العالًة بين الفياس واإلحهاء التربوي.دراسة العال 

 .دراسة ورن جمع الايانات و تمثيللا 

 .التعرك على مفاييط النزعة المركزية والتشتت 

 .استخدام المنمنى الطايعي في تفسير العالمات الخام و المعيارية 

 . دراسة معاملي االرتااو و االنمدار 

 تهميم استاانات احهائية و تمليللا 

 ساق:مخرجات الم

 .ولاة ًادرون على التعرك على  انواع و فروع علم االحهاء 
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 ولاة ًادرون على جمع بيانات و تمثيللا بعد  ورن. 

  .ولاة ملمون بالمفاهيم والملارات االساسية االحهائية 

 .ولاة متمكنون من عرف وتفسير وتمليل الايانات االحهائية 

  الواًع العملي.ولاة ًادرون على تطايط الملارات االحهائية في 

  الساعات األساوعية اسم الماد  متطلم سابط

 

 سيكولوجية التعلم

سااااااااااااعاااااات  عملي  مماضر  

 معتمد 

3 1 3 

 

 :وصف المساق

لفد اااامم هذا المفرر بلدك تعريف والب العلوم االسااارية بطايعة وسااايكولوجية التعلم ومفلومه وكذلك باألساااط والشاااروو أو 

ى عملية التعلم، ساايفدم هذا المسااان اااور  شاااملة وماسااطة لنةريات التعلم المختلفة وتطايفاتلا التربوية المتغيرات التي تؤار عل

ويتضمن هذا المفرر مدخل للتعلم، وايعته وتعريفه، أشكاله، أهمية دراسته، شروو التعلم، التعلم بين المفظ والنسيان، انتفال اار 

  السلوكية، النةريات المعرفية نةريات التعلم االجتماعي.التعلم، نةريات التعلم وأهميتلا، النةريات 

 اهداف المساق:

 .أكساب الطالم المعارك االساسية ليتمكن من التفريط بين علم النفط التربوي وعلم النفط  

 أن يمدد الطالم مفلوم التعلم والعوامل المؤار  فيه .  

 له.أن يمدد الطالم ورن تمسين التعلم المدرسي في مختلف مراح  

 أن يفلم الطالم موًع الدافعية في عملية التعلم .  

 أن يفارن الطالم بين نةريات التعلم المختلفة .  

 أن يدر  الطالم كيفية االستفاد  التربوية من نةريات التعلم .  

 أن يفلم الطالم كيف يمدث انتفال اار التعلم .  

 مخرجات المساق:

 يفية ايهال المعلومة.والب واعون على اسط التعلم والتعليم وك 

  . والب مطافون لنةريات التعلم المعاار 

 .والب يملكون الفدر على نفل المعرفة التي اكتساوها بطرن علمية حديثة 

 

  الساعات األساوعية اسم الماد  متطلم سابط

 
 الفياس والتفويم في التعليم الماكر

 

سااااااااااااعاااااات  عملي  مماضر  

 معتمد 

3 1 3 
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ناول هذا المسااااان تطايفات أساااااليم الفياس والتفويم على األوفال، مع التركيز على تطايط التفويم وأدواته ت: وصففففف المسففففاق

واسااااااتخداملا، وتطوير االختاارات المرتاطة بمجال تربية الطفولة الماكر  وتفنينلا كما  ونوعا  في جوانم نمو الطفل وتعلمه 

 .ت الخااة وتفويملمواتجاهاته، وأساليم ًياس األوفال ذوي االحتياجا

 اهداف المساق:

 .معرفة مفلوم الفياس وأعراضه وأسالياه 

 .معرفة مفلوم التفويم وأعراضه وأسالياه 

 تدريم الطالم/الطالاة على إستخدام هاتين العمليتين في مجال عمللما 

 مخرجات المساق:

 وي والنفسي.معرفة االسط والمفائط النةرية والعملية للفياس والتفويم في المجال الترب 

 .االلمام بطرن وأساليم ًياس وتفويم الطفل 

 .تمييز الطالاة بين األدوات المستخدمة في عمايات الفياس والتفويم لجوانم النمو المختلفة للطفل واألسط النةرية للا 

 .أن تطاط الطالاة األساليم اإلحهائية المستخدمة لمعالجة نتائج الفياس 

 ر المنطفي.إكتساب دًة المالحةة والتفكي 

 .الفدر  على التمييز بين االنواع المختلفة من ورن وأدوات الفياس وإختيار المناسم منلا لفياس الطفل 

 أن تفكر بشكل علمي بعيد عن التميزر 

 .أن تختار الوسيلة االحهائية المناساة لتمليل المعلومات المتمهل عليلا من المفاييط 

 م وتوجيه حالة الطفل.أن تفسر نتائج الفياس وترسم خطة لتفيي

 

 

  الساعات األساوعية اسم الماد  متطلم سابط

 

 تطوير مرحلة ما ًال المدرسة لألوفال 

سااااااااااااعاااااات  عملي  مماضر  

 معتمد 

3 1 3 
 

. يتناول هذا المساااان تعريف الطالم بمرحلة رياف األوفال )ما ًال المدرساااة( وأهم خهاااائهااالا النمائية و :وصفففف المسفففاق

المعرفية واالنفعالية والمركية والجسااااامانية لطفل ما ًال المدرساااااة ،و كيفية تعلم األوفال واللعم وتطويرالفدرات، االحتياجات 

والتركيز على النمو االجتماااعي  .جناااا إلى جناام مع الملااارات الال مااة إلدار  وًياااد  اإلعاادادات في مرحلااة الطفولااة الماكر 

 واالنفعالي والخلفي للطفل. 

 :اهداف المساق

  الهمة الجسدية لطفل ما ًال المدرسة 

  تطور ونمو وفل ما ًال المدرسة 

  الهمة النفسية لطفل ما ًال المدرسةومماكا  السلو  السوي 
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  مع التركيز على االضااااطرابات النفسااااية في الطفولة: مثل االكتئاب، واضااااطراب الملارات المركية، واضااااطرابات

ضااااعف االنتااه، والنشاااااو الزائد، واضااااطرابات أخرا في الطفولة،  التعلم، والساااالوكيات الفوضااااوية، واضااااطرابات

 وعرضا  ألساابلا والوًاية منلا

  كما يشاامل، هذا المسااان أهم اسااتراتيجيات تعديل الساالو  التي يجم أن يمتلكلا معلم رياف األوفال، و لية تطايفلا في

 .تعديل السلو  المطلوب وبنائه

 ي لطفل ما ًال المدرسة النمو االجتماعي واالنفعالي والخلف 

 مخرجات المساق:

 .والب بفدرات اعلى للتعامل مع المراحل االولى لتربية االوفال 

 .والب بفدرات وملارات عالية للعمل في رياف االوفال 

 .والب بفلم اوضح للمشاكل التي يمكن ان يتعرف للا االوفال خالل السنوات االول من مرحلة التعليم 

 

  الساعات األساوعية ماد اسم ال متطلم سابط

 

 الصحة اإلنجابية

سااااااااااااعاااااات  عملي  مماضر  

 معتمد 

1 1 1 

 :وصف المساق

يتناول هذا المساااان المواضااايع التالية: الخهاااوبة والعفم، وتنةيم األسااار  والعوامل التي تؤار على أنماو الخهاااوبة في الالدان 

جتماعية، واالًتهااااادية، والعوامل اإلنجابية التي تساااااعد في تنةيم األساااار  المتفدمة والالدان النامية. باإلضااااافة إلى العوامل اال

،والرعاية الطاية فيما يتعلط باإلنجابووسااااااائل تنةيم األساااااار  االمنة واألمراف التي تنتفل باالتهااااااال الجنسااااااي والتي تؤار 

ية للنساااااااء فى عمرهن االنجابي سااااااعيا علىالوفيات بين األملات مع التركيز على الالدان الناميةر وورن تفديم الرعاية الهاااااام

 للواول الى تمام الهمة الجسدية والعفلية للمرأ .

 اهداف المساق:

 .ايجاد الوعي على ًضايا الهمة اإلنجابية مما يساعد على خف  معدل وفيات األملات ومعدل وفيات األوفال 

 آلمنة في تنةيم األسر  وورن استخداملا.دراسة العوامل التي تساعد في حل مشكلة تنةيم األسر  ومعرفة الوسائل ا 

 .دراسة األساليم المتاعة في الرعاية الهمية في الدول النامية وخااة في فلسطين 

 مخرجات المساق:

 .والب ًادرون على نشر الوعي في المجتمع على ًضايا الهمة اإلنجابية وما يتعلط بلا من أمور 

 فم واألمراف التي تنتفل باإلتهاااال الجنساااي وكيفية تجنالا وايجاد والب لديلم معرفة عالية بمشااااكل الخهاااوبة والع

 الملول للا.

  تمكن الطالب من ًراء  األبماث المعااااار  والمتعلفة بمواضااايع الهااامة اإلنجابية في الدول المتفدمة والنامية وكتابة

 أبماث ومناًشة وتفييم هذه األبماث.
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  الساعات األساوعية اسم الماد  متطلم سابط

 األبو  واالمومة 

 

 

سااااااااااااعاااااات  عملي  مماضر  

 معتمد 

2 - 2 
 

 :وصف المساق

سطينية الطايعية خااة رعاية األوفال. توفير الرعاية األسرية للم كل مايتعلط بالطفل من تربية  يركز المسان على االسر  الفل

لممل و الوالد  وما بعد الوالد  . وكذلك على دور الطفل وتعليمه والتغذية للطفل وامتة وفطامه .ويلتم ايضا بهمة االم أاناء ا

 االب في رعاية االسر . 

 اهداف المساق:

  امة االمومة والطفولة 

 .رعاية االوفال جسديا ونفسيا ودراسة مراحل تطوره 

  تربية الطفل وورن التعامل مع مشاكل التربية 

 :مخرجات المساق 

 ة الطفل و بالفدرات العفلية واالدراكيه للطفل  ياده النةره العلميلللوالدين فيما يتعلط بتربي 

  •)التفلليل في األساليم الوالدية غير الئفة )التساهل واإلفراو في التفاعل 

  •التفليل  في اعوبات التعامل مع  سلوكيات الطفل 

 

 

  الساعات األساوعية اسم الماد  متطلم سابط

 

 رعاية الطفل وتنميته 

سااااااااااااعاااااات  عملي  مماضر  

 معتمد 

3 - 3 
 

 المساق:وصف 

يتناول هذا المسان التغيرات الجسدية، والسلوكية، والعفلية التي تمدث خالل مراحل حيا  الطفل منذ الوالد  وكيفية رعايتة خالل 

مراحل نموه حتى ساان المراهفة. ويرتكز على النةريات، والفرضاايات التي للا عالًة بالنمو والتطور اإلنساااني وافضاال السااال 

طرن العلمية المتاعة في رعايته خالل هذه المراحل المختلفة. كما ويساااااااعد هذا المسااااااان الطلاة على فلم العوامل الايئية، وال

 .والهمية، والنفسية، واالجتماعية التي تؤار في حهول الطفل على ملام كل مرحلة من مراحل نموه، وتطوره

 اهداف المساق:

  والتغيرات المختلفة التي تطرأ على الطفل خالل مختلف مراحل النمو. اساسيات ونةريات مراحل نمو الطفلفلم 

  اسط الرعاية السليمة له خالل مراخل النمو.فلم 

  اساسيات التنمية  والهمة السليمة لالوفال منذ الوالد  وحتى سن المراهفة. فلم 
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 .فلم احتياجات الطفل خالل مراحل النمو المختلفة 

 مخرجات المساق:

 رفة و علم بأساسيات مراحل النمو والتطور والتغيرات التي تمدث لالوفال حتى سن المراهفة.والب ذوي مع 

 والب ملمون باسط الرعاية السليمة لالوفال خالل المراحل المختلفة من النمو. 

  الساعات األساوعية اسم الماد  متطلم سابط

 

 تربية االوفال ذوي االحتياجات الخااة 

 سااااااااااااعاااااات عملي  مماضر  

 معتمد 

3 1 3 
 

 المساق:وصف 

يتناول هذا المسان المشاكل الجسدية، والسلوكية، والعفلية والنمائية التي يعاني منلا االوفال ذوي األعاًة بما في ذلك المشكالت 

لتعامل ا الجسمية والمسية واضطرابات اللغة والكالم واعوبة التعلم واالضطرابات االنفعالية والتوحد. وسيناً  المسان سال

 من االوفال ذوي االحتياجات الخااة وكذلك الطرن المتاعة في التمييز بين االوفال وتشخيص االعاًات بمراحل ماكر .

 اهداف المساق:

 .فلم اساسيات وانواع المشاكل الجسدية والمسية التي يمكن ان يعاني منلا االوفال 

  جوانم المعرفية واللغوية واالجتماعية واالدراكية اسااااااااساااااايات ونةريات االحتياجات الخاااااااااة لالوفال في الفلم

 والمركية.

  اسط الرعاية السليمة له خالل مراخل النمو وكيفية التعامل مع االوفال ذوي االحتياجات الخااة.فلم 

 .فلم احتياجات الطفل خالل مراحل النمو المختلفة 

 مخرجات المساق:

 اني منلا االوفال ذوي االحتياجات الخااة.والب ذوي معرفة و علم بأساسيات المشاكل التي يع 

 والب ملمون باسط الرعاية السليمة لالوفال ذوي االحتياجات الخااة. 

 

  الساعات األساوعية اسم الماد  متطلم سابط

 

 تنمية الكاار والشيخوخة 

سااااااااااااعاااااات  عملي  مماضر  

 معتمد 

2 1 2 
 

 المساق:وصف 

ن مراحل الطفولة الى الشيخوخة وتزويد الطلاة بالمعرفة الال مة عن عملية التفدم بالعمر، يتناول هذا المسان أساسيات التنمية م

والمشاااكل والفضااايا المتعلفة في مرحلة الشاايخوخةر كما ويام  هذا المسااان مختلف النةريات التي تماول تفسااير عملية التفدم 
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ت المساانين الهاامية وكيفية التعامل معلا. باالضااافة لذلك، بالعمر واالمراف التي تهاايم المساانين. كما ويفدم ناذ  عن احتياجا

 .يتطرن المسان لاع  الموضوعات االخالًية المتعلفة بالخدمات المفدمة للمسنين

 اهداف المساق:

  اساسيات ونةريات مراحل التفدم بالعمر والشيخوخة.فلم 

  من السن. اساسيات التنمية  والهمة السليمة الفراد االسر  في مراحل متفدمةفلم 

 .فلم احتياجات الكاار الغذائية الهمية 

 .مناًشة دور الخدمات المجتمعية المفدمة للمسنين 

 مخرجات المساق:

 .والب ذوي معرفة و علم بأساسيات مراحل التفدم بالعمر واالحتياجات المختلفة للمسنين 

 والب ملمون بالخدمات المفدمة للمسنين وسال تطايفلا بشكل امي. 

 

 

  الساعات األساوعية اسم الماد  ابطمتطلم س

 ادار  المنزل 

 

 ساعات معتمد  عملي  مماضر  

3 - 3 

 

 :وصف المساق

ية وغيرها على افراد االساااااار .  يائ مذير من اخطار المواد الكيم فة المنزل والت ةا ية المفاظ على ن هذا المساااااااان أهم ناول  يت

ان وريفة االساااااتخدام الفعال للذه االدوات.   كما وياين كيفية تهااااانيع او ويساااااتعرف االدوات المتوفر  للوًاية والتنةيف مع بي

 احضار المواد الال مة للتنةيف. يستعرف المسان اهم التفنيات الال مه في عمليات التنةيف المختلفه.

 اهداف المساق:

 التعرك على االدوات المستخدمة للعناية بالمنزل 

 ال مة للعناية بالمنزلالتعرك على كيفية احضار وعمل المواد ال 

 .معرفة سال وورن االستخدام الفعال الدوات التنةيف في جوانم المنزل المختلفه 

 مخرجات المساق:

 الفدر  على تمديد وتهنيع ادوات التنةيف 

 تمديد جدول  مني العمال التنةيف الروتينيه 

 االلمام بتفنيات تنةيف المطاخ والممامر واالة الجلوسر وغرفة النوم 

 لمام بطرن غسل المالبط المختلفة والتعامل مع االااث والسجاد والارادي.اال 

 .التعامل مع الميوانات والمساسية 
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  الساعات األساوعية اسم الماد  متطلم سابط

 
 اًتهاديات االسر  ومواردها

 ساعات معتمد  عملي  مماضر  

3 - 3 

 

 :وصف المساق

يشااااتمله من مفاهيم ومدركات وًواعد لمل ما  ايط اسااااط علم ادار  شااااؤون االساااار  بمتناول هذا المسااااان التعريف بكيفية تطي 

يعترف االسر  من مشكالت ادارية تتعلط بالدخل المالي و الوًت والطاًة والممتلكات الخااة والموارد الطايعية وغيرها. كما 

ر الوًت ي. من اجل تاسااي  االعمال المنزلية وتوفييشاامل دراسااات وااافية وتمليلية وتفييمية تتعلط باالبعاد الثالث للعمل المنزل

 والجلد.   

 

 اهداف المساق:

 .التعرك على الموارد المادية والطايعية والاشرية لالسر  وخهائهلا والعوامل المؤار  على استخداملا 

 )االلمام باسط ادار  الموارد )الدخل المالير الوًتر الطاًة الاشرية 

 الر وكيفية تطايفلا على االعمال المنزلية.التعرك على اسط تاسي  االعم 

 مخرجات المساق:

 اتفان الفدر  على التفكير االداري السليم لالنتفاع بموارد االسر  والمجتمع 

  اتفان كيفية النلوف بمسااااتوا االداء في االعمال المنزلية عن وريط تاساااايطلا ووضااااع نماذج مختلفة من الميزانيات

 ة لالنتفاع بالوًت والجلد.المالية وكذلك وضع خط  مختلف

 

 

  الساعات األساوعية اسم الماد  متطلم سابط

 

 امة الطفل واألسر  

سااااااااااااعاااااات  عملي  مماضر  

 معتمد 

3 - 3 
 

 المساق:وصف 

شارا   سن المدرسي، واألمراف األكثر انت سيات الهمة للطفل واالسر  بدء باألوفال الرضع وما ًال ال سا يتناول هذا المسان أ

ا في مراحل الطفولة وكيفية الوًاية منلا، واسااااط التغذية السااااليمة في مراحل الطفولة واالحتياجات الغذائية لالوفال خهااااوااااا

الرعاية التمريضية   حول  بتوسيع المعرفة يلتم هذا المسان  .واالسر ، واألمراف الناتجة عن سوء التغذية وكيفية الوًاية منلا

ويتم التركيز على جميع نواحي الرعاية   فل المري  منذ والدته وحتى مرحلة الالوغ .للطفل السااااليم والط  والوضااااع الهاااامي

التمريضاااية والتي تشاااتمل على الممافةة على اااامة الطفل ومنع تعرضاااه لامراف والمتابعة والعالج والتركيز على تعزيز 
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ويأخذ بعين االعتاار العوامل الورااية، الهااامة والوًائية من المرف. وتوعية الطالب حول اار المرف على الطفل واالساااره .

 والخلفية، والعوامل المكتساة التي تؤار على امة الطفل وخااة على المولود الجديد مما يعرضه للمخاور.

 اهداف المساق:

  اساسيات الهمة السليمة لالوفال واالسر  بما فيلا اسط التغذية السليمة.فلم 

  الطفولة وسال الوًاية منلا.معرفة اكثر االمراف انتشارا في مرحلة 

 .مناًشة دور النةام الغذائي في التسام و في والوًاية من األمراف المختلفة، وخااة األمراف المزمنة 

 .واف الطرن المستخدمة لتفييم المالة التغذوية خهواا لمرحلة الطفولة 

 رف عند االوفال.دراسة التوايات الغذائية العالمية  لما للا من اهمية في حالت الهمة و الم 

 مخرجات المساق:

 .والب ذوي معرفة و علم بمكونات الهمة االسرية وامة االوفال واالمراف االكثر انتشارا 

  تمكن الطالب من معرفة و دراسااااة  االنواع المختلفة من االمراف ذات العالًة بالغذاء و معرفة ورن الوًاية من هذه

 االمراف.

 و ًادرون على ًرائتلا و ربطلا بواًع حيا  االنسان.والهمة السليمة والب ملمون باالرشادات الوًائية 

 

  الساعات األساوعية اسم الماد  متطلم سابط

 

 تغذية األسر  

سااااااااااااعاااااات  عملي  مماضر  

 معتمد 

2 2 3 

 

 :وصف المساق

يعرف هذا المسان أسط التغذية السليمة من بداية الممل وحتى سن الشيخوخة، بما في ذلك احتياجات الجسم للعناار الغذائية 

ومهااادرها الغذائية والعمليات الميوية التي تتم عليلا في الجساام والنتائج المرضااية الناتجة عن الخلل الغذائي بالمراحل العمرية 

لعوامل الايئية والنفسااية واالجتماعية والفيزيائية واالًتهااادية التي تؤار على التغذية وورن اختيار المختلفة.  كما يوضااح دور ا

 األغذية الهمية الال مة لتلاية احتياجات الجسم في األعمار المختلفة.

 اهداف المساق:

  دراسة التغيرات الايولوجية المتعلفة بالنمو والتطور في مراحل الميا  المختلفة 

 ر الغذاء في كل مرحلة من حيا  االنساااااان بمي  تشااااامل حاالت الممل والرضااااااعة، مرحلة الطفولة و الالوغ، فلم دو

 لالعمار المتوسطة و لكاار العمر.

 .دراسة  العوامل النفسية واالجتماعية ذات العالًة في الممارسات الغذائية و تاايرها على مراحل حيا  االنسان المختلفة 

 مخرجات المساق:
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 ذوي معرفة و علم بتغذية االسر  و االنسان بكافة مراحللا بمي  تشمل تغذية المرأ  ما ًال الممل وأاناء الممل  والب

وفي فتر  اإلرضاااااااع، تغذية المولود في عامه األول مع التركيز على أهمية الرضاااااااعة الطايعية، كذلك التغذية حتى 

 مراحل الشيخوخة

 هذه المراحل وتأاير هذه التغيرات على المتطلاات الغذائية. والب ملمون بالتغيرات الفسيولوجية في 

  ،والب ذوي معرفة بالارتوكوالت واإلرشااااااادات الغذائية المعمول بلا دوليا وباألخص من منةمة الهاااااامة العالمية

 وعرف نتائج األبماث في علوم التغذية لالسر  و للذه المراحل العمرية المختلفة. 

  مماضرات و تمضير بروشورات و منشورات بما يتعلط بتغذية االسر  و مخاور التغذية والب ذوي ًدر  على الفاء

 غير السليمة.

 

  الساعات األساوعية اسم الماد  متطلم سابط

مبففادا االسففففففعففافففات االوليففة والسففففففالمففة  

 المنزلية

 

سااااااااااااعاااااات  عملي  مماضر  

 معتمد 

1 2 2 

 

 

 :وصف المساق

ة بالملارات والمعارك األساااااااسااااااية التي تساااااااعدهم في التعرك على االنواع المختلفة من يلدك هذا المسااااااان إلى تزويد الطلا

االااااااااابات والموادث المفاجئة والتدخل وففا لذلك في موًع المادث. كما أنلا تزود الطلاه بالملارات الال مة لتفييم الموادث 

د من المضاعفات باستخدام المهادر المتاحة سواء بالمنزل الطارئه وتنفيذ إجراءات اإلسعافات األولية التي من شأنلا منع المزي

 او خارجه حتى يتم نفل المهاب/المري  الى المستشفى.

 اهداف المساق:

 .فلم المفردات والمفاهيم المستخدمة في علم النفط 

 اكساب المعرفة الال مة بماادئ اإلسعافات األولية لمختلف األمراف واإلاابات  الشائعة والطارئة 

 ركيز على انواع االااااابات المختلفه التي ًد تطرأ في المنزل او خارجه وتتطلم تدخال عالجيا وارئا مثل المرون الت

 والجروح والكسور والتعرف لهعفة كلربائية والتعامل مع حاالت االغماء والماالت التي تتطلم انعاشا  ًلايا ..الخ

 .التعرك على مشاكل امية من خالل العالمات واألعراف 

 مخرجات المساق:

 .والب ذوو معرفة بالماادئ الرئيسية والعملية لاسعافات األولية 

  والب بفدر  عالية على تمييز انواع اإلااااابات المختلفة وملمينااألعراف والمساااااات والتهااارك بما تفتضااايه المالة

 الطارئة.

 

 اسم المسان متطلم سابط
 الساعات االساوعية
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 معتمد  عملية  نةرية

 1 1 1 ياضة واللياقة االسريةالر 

 

 وصف المساق: 

ماد  ناول ال ية،   تت ادن ًة ال يا مة،الل عا ية ال بالترب لا  ية المركية ، عالًت ية ، الترب ادن ية ال ية ، الترب ية الرياضاااااا تعريف الترب

ية و شااروو اًة الادنعناااارها، الفرن بيت اللياًة الادنية المرتاطة بالهاامة و المرتاطة بالملار  ، العوامل المؤار  في اللي

ممارسة الرياضة ،التغذية ، تغذية الرياضيين العناار الغذائية ، السمنة ، عالًة التربية الرياضية باألمراف المعاار  ، 

 التدخين ، المنشطات ، الكمول ، اإلاابات و اإلسعافات األولية.

 أهداف المساق:

 ة في المجال الرياضي وماادئلا.أن يفلم الطالم أسط العلوم الهمية والوظيفية والمركي 

  تعريف الطالم بالنةريات النفساااااية وتطايفاتلا الرياضاااااية، وأار العوامل النفساااااية المختلفة على األداء الادني للرياضاااااي

 .وأساليم االستفاد  من تلك العوامل في تطوير مستوا األداء للرياضيين

 ادني ونم  الميا  المديثة من جلة وبين أمراف العهاار والمشااكالت تعريف الطالم بالعالًة بين اللياًة الادنية والنشاااو ال

 .الهمية التي يعاني منلا الفرد من جلة أخرا

  ،تعريف الطالم بالمفاهيم المتعلفة بالرياضااااااة بوااااااافلا ظاهر   اجتماعية والنةريات االجتماعية وتطايفاتلا الرياضااااااية

 .ة وأارها في افافة المجتمعودراسة دور الرياضة في المؤسسات االجتماعية المختلف

 

 مخرجات المساق:

 في أاناء التدريط  أن يكون الطالم لديه الفدر  على الفياد  وتممل المسااااااؤولية والعمل الجماعي ونفل الخارات

 والتدريم

   أن يكتساااااام الطالم ملارات التفكير العلمي وتوظيفلا لمل المشااااااكالت المرتاطة بالعملية التعليمية واالجتماعية

 .اارها المختلفةبعن

 أن يستخدم الطالم الوسائل التكنولوجية المديثة في التدريم. 

 

 

  الساعات األساوعية اسم الماد  متطلم سابط

 
فن الطلي واالوعمة الترااية في فلسااااااطين 

  والعالم العربي

سااااااااااااعاااااات  عملي  مماضر  

 معتمد 

1 2 2 

 

 :وصف المساق

فات الغذائية المتنوعة للالدان العربية و تااير ذلك على المطاخ الخاص بكل من هذه الدول و تم تهااااااميم هذا المسااااااان للمدي  عن الثفا

مفارنة ذلك بالمطاخ الفلسطيني. كذلك مفارنة تااير الموًع الجغرافي لفلسطين و الاع  من الدول العربية و ايضا الوضع االًتهادي 

 ان. على انواع االواان المملية الشائعة لكل من هذه الالد
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 اهداف المساق:

 .التركيز على العادات الغذائية المتاعة ًديما و حديثا في فلسطين و الدول العربية المجاور  للا 

   التعرك على افافات دول الامر االبي  المتوساااااا  بما يتعلط بالعادات الغذائية و العوامل المؤار  مثل الموًع الجغرافي و

 االوضاع االًتهادية.

  الغذية و االواان التفليدية السائد  في المجتمع الفلسطيني و العربي على االوضاع الهمية للسكان.دراسة تااير ا 

 مخرجات المساق:

  .والب ذوي علم و معرفة بعادات و افافات الشعم الفلسطيني و الشعوب العربية المجاور  الغذائية 

   المطاخ الفلسطيني و غيره من المطابخ العربية.ادرا  و تمييز العوامل المااشر  و غير المااشر  المؤار  على 

  .ولاة ذوي ًدر  علر تمييز العادات الغذائية الهماة من غيرها و اعطاء الملول للمشاكل الهمية الناشئة عن سوء التغذية 

 

 

  الساعات األساوعية اسم الماد  متطلم سابط

 

 ملارات اإلرشاد في الخدمات اإلنسانية 

ت سااااااااااااعاااااا عملي  مماضر  

 معتمد 

1 2 2 

 المساق:وصف 

يتناول هذا المساااان ملارات اإلرشااااد الفردي والمجتمعي في الميدان لذو العالًة في مختلف المجاالت االنساااانية. باإلضاااافة إلى 

 مالتدريم على ملارات العالًة اإلرشااادية وملار  اإلاااغاء وإعاد  الهااياغ والفكر والمشاااعر والمواجلة ،كما تتضاامن التدري

على التوايط في السااااااجالت والملفات اإلرشاااااااادية وكيفية تمديد االحتياجات واإلرشاااااااادية وملارات التفييم وجمع المعلومات 

وسااايناً  في هذا المساااان مختلف نةريات اإلرشااااد التمليلية والسااالوكية العفالنية اإلنساااانية والتطايفات  .واساااتخدام المفاييط

 ة.التربوية في مجال اإلرشاد لكل نةري

 اهداف المساق:

 .فلم اساسيات ونطريات االرشاد المجتمعي والفردي 

 اكتساب ملارات االرشاد المختلفة في الخدمات االنسانية. 

 اكتساب الملارات العملية لالرشاد االسري. 

 مخرجات المساق:

 .والب ذوي معرفة و علم بأساسيات ونةريات االرشاد المختلفة 

 مة والملارات المطلوبة لالرشادوالب ملمون باسط االرشاد السلي. 

 

 

  الساعات األساوعية اسم الماد  متطلم سابط

سااااااااااااعاااااات  عملي  مماضر   

 معتمد 
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الفضاااايا االخالًية والملنية في خدمات  

  االرشاد

1 - 1 

 

 :وصف المساق

كز على الاعد النةري لخدمات يعتار هذا المسااااان وساااايلة لاوالع على الفضااااايا األخالًية والملنية في خدمات اإلرشاااااد إذ ير

االرشاااد وما يتعلط بلا من ًضااايا أخالًية وملنية ويفوم باالهتمام برب  النةريات بتطايفاتلا العملية. حي  يتضاامن هذا المسااان 

ية تدريم الطلاة على مجموعة من الملارات األساسية الال مة لممارسة عملية اإلرشاد، وإتفان ملارات إجراء المفابلة اإلرشاد

من خالل لعم الدورر من خالل  بناء العالًة اإلرشادية، وملارات اإلاغاء ، واالستيضاح، وعكط المشاعر، وملارات ورح 

األسااائلة، والمواجلة، والتفساااير، وملارات التمدي والدافعية، وتمديد األهداك والتشاااخيص الساااليم. كما يتضااامن معرفة وتمديد 

رشادية  كالمرونة في التعامل واإلخالص في العمل والتملي باألخالن المميد ر ومعرفة اإل أخالًيات ومعايير وضواب  الخدمات

  اار تطايط الفواعد األخالًية في عملية اإلرشاد.

 أهداف المساق:

   .فلم دور االرشاد في مجاالت الميا  المختلفةر وضرور  تطايط الفضايا األخالًية والملنية في خدمات اإلرشاد 

 لنةريات االرشااااااادية من حي  تشااااااابللا واختالفلا وتطوير الفدر  على اختيار المالئم حساااااام حاجة التعرك على ا

 المسترشد وفلسفة المرشد مع مراعا  اإللتزام بأخالًيات الخدمة اإلرشادية.

 يل واًع لتطوير وتلذيم التفكير الناًد والتمليلي عند الطالب حتى يتمكنوا من فلم الفضااااااايا األخالًية والملنية عند تم

 المسترشد وكيفية تطايفلا واستخدام الوسائل المختلفة التي تجعل المسترشد يطمئن من المرشد عند كشف أسراره له.

 مخرجات المساق:

  والب ًادرون على فلم دور االرشااااااد في مجاالت الميا  المختلفة ومدا أهمية ممارساااااة هذا الدور في ايجاد الملول

 للمشاكل المجتمعية.

 درون على تطايط الفضااايا األخالًية والملنية أاناء ًيامه بتفديم الخدمات اإلرشااادية في مؤسااسااات الوون من والب ًا

 خالل التملي باألخالن المميد  كاألمانة واإلخالص في العمل اإلرشادي.

  لم ورعايتتمكن الطالب من نشااار الوعي عند المرشاااديين والمساااؤوليين من أجل تطايط اخالًيات التعامل مع الماالت

 وخلط ورن راًية أاناء تفديم الخدمات اإلرشادية.

 

 

  الساعات األساوعية اسم الماد  متطلم سابط

 

 مشروع تخرج

سااااااااااااعاااااات  عملي  مماضر  

 معتمد 

 6 3 

 

ورح هذا المساااان في الفهااالين االول والثاني من السااانة الرابعة لتعزيز تطايط الطالب المعلومات التي سااايتم المسفففاق:وصفففف 

اكتساوها في مشاريع بمثية على مستوا عال من الناحية األكاديمية وذلك تمت إشراك أحد اعضاء الليئة التدريسية وأن تكون 
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هذه الاموث مرتاطة بأحد المماور التي يرغم بلا الطالم بشااااكل رئيسااااي. وهذا المشااااروع ساااايليا الطالم لتوظيف المعرفة 

االسر  الفلسطينية دراسة علمية منلجية كما يتم فيه تنفيذ الخطوات األساسية للام   األكاديمية في دراسة المشكالت التي تواجه

 .العلمي على مشروع المنفذ من الطالم

 اهداف المساق:

 .تطايط الطالم للمعرفة التي تالًاها في مشروع بمثي يتلم باالسر  الفلسطينية 

 اكتساب ملارات الام  العلمي في العلوم االسرية. 

 ملارات العملية في العلوم االسريةاكتساب ال. 

 مخرجات المساق:

 .والب ذوي ًدر  على تطايط المعرفة المكتساة في العلوم االسرية لمل مشاكل مجتمعية 

 والب ملمون باسط الام  العلمي في مجاالت العلوم االسرية المختلفة. 

 

  الساعات األساوعية اسم الماد  متطلم سابط

 

 ئيةتطوير المرحلة االبتدا

سااااااااااااعاااااات  عملي  مماضر  

 معتمد 

2 2 3 

 المساق:وصف 

تتناول هذه الماد  مفلوم مناهج المرحلة االبتدائية وأسااااط بنائلا وعناااااارها وعملياتلا والخهااااائهااااالتي تميزها عن المناهج 

نةيم منلاج اذج المتاعة في تالمدرسية التي بعدها، وورائط تمليللا والتلا بخارات المتعلموالتعليم، باإلضافة إلى الطرن والنم

المرحلة االبتدائية وورن تفويملاوتطويرها بما يلاي االحتياجات والتااينات بين األوفال. وتتناول أيضااااااا دوراألساااااار  في تنفيذ 

 وتطوير المناهج للمرحلة االبتدائية ودورهم في تربية الطفل خالل هذه المرحلة.

 اهداف المساق:

 حلة االبتدائية في التعليم.تزويد الطالم بمفاهيم المر 

 المام الطالم بأساليم تطوير مرحلة التعليم االبتدائي. 

 مخرجات المساق:

 .والب ذوي المام بأساسيات وافافة التعليم للمرحلة االبتدائية واهميتلا في تطوير التعليم المدرسي 

 لتعلم.فلم وتفدير الطالم لدور مناهج المرحلة االبتدائية في ا 

 

 

  الساعات األساوعية اسم الماد  بطمتطلم سا

 

 أدب االوفال

سااااااااااااعاااااات  عملي  مماضر  

 معتمد 

2 2 3 
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 المساق:وصف 

ساااااايتناول هذا المسااااااان افافة األوفال، اللغة وأدب األوفال، مدركات األوفال الثفافيةواألدبية، خيال األوفال، تفكير األوفال، 

هاااال الثفافي باألوفال، نشاااأ  أدب األوفال، أدب األوفال العربي، مكونات التجسااايد الفني لمضااامون أدب األوفال، مضاااموناالت

أدباألوفال، تشااااجيع أدب األوفال وتنميته، تفييم واًع أدب األوفال في فلسااااطين، تفييم واًعثفافة األوفال في فلسااااطين، دراسااااة 

 الطفل وادبه. سطين، معرف افافةوتمليل نماذج من أدب األوفال، الهعوبات والمعوًاتالتي تواجه أدب األوفال في فل

 اهداف المساق:

 .تعريف والم العلوم االسرية بأساسيات أدب االوفال وافافة هذا االدب خهواا في فلسطين 

 المام الطالم باالدوات والنماذج المتاعة في تمليل أدب االوفال. 

 فلم وتفدير الطالم للهعوبات التي تواجه أدب االوفال في فلسطين. 

 مساق:مخرجات ال

 .والب ذوي المام بأساسيات وافافة أدب االوفال وانواعلا 

 فة أدب االوفال في فلسطين.والب بفدرات على التعامل مع المجتمع المالي لرفع افا 

 

  الساعات األساوعية اسم الماد  متطلم سابط

 

 العاب ورسوم االوفال

سااااااااااااعاااااات  عملي  مماضر  

 معتمد 

2 2 3 

 

 المساق:وصف 

ذا المسان إلى تزويد الطلاة بملارات تعليم االوفال من خالل ملارات االلعاب والرسوم الاسيطة والمعفد  حسم مرحلة يلدك ه

نمو وًدرات الطفل. كما يلدك هذا المسااااان الى تسااااليح الطالب بمفاهيم االلعاب وفلساااافة اسااااتخداملا في تعليم االوفال وكذلك 

ستعداد مفلوملا وأهدافلا في رياف األوفال، وأهم ية الرسوم وأنواعلا ومستوياتلا وملارات فلمالمرسوم. ويلدك إلى توعية ا

 األوفال وتليئتلم للفراء  وتنمية ملاراتلاباستخدام االلعاب والرسوم.

 اهداف المساق:

 .تزويد الطالم بملارات تعليم االوفال االلعاب والرسوم التعليمية 

 لرسوم وبين الفراء  والتعلمالمام الطالم بملارت الرب  بين االلعاب وا. 

 مخرجات المساق:

 .والب ذوي المام بأساسيات وافافة استخدام االلعاب والرسوم في تعليم االوفال 

 فلم وتفدير الطالم لالساليم غير المااشر  في التعلم. 

 

  الساعات األساوعية اسم الماد  متطلم سابط
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 فن التجميل والمكياج

سااااااااااااعاااااات  عملي  مماضر  

  معتمد

1 3 3 

 

 المساق:وصف 

اع التجميل والمكياج بما يشااامل انو ساااينتناول هذا المساااان المهااامم خهااايهااايا لطلاة العلوم االسااارية بشااافية النةري والعمليفن

المكياج والمسااتمضاارات التجميلية وورن اسااتخداملا  ومعلومات عامة عن بع  مواد التجميل التي يمكن تهاانيعلا في المنزل 

لمساااان اسااااسااايات التجميل والتعرك على كيفية تفسااايم الوجه واخفاء العيوب ومكياج العروس وكيفية اساااتخدام كما سااايتناول ا

 المكياج المائي والكريمي. كما سيشمل العناية بالاشر  وبناء االظافر وكذلك بع  اسالييم فنون ًص الشعر وعمل الهالونات.

 اهداف المساق:

 مستمضرات التجميل الهناعية والطايعية. تعريف والم العلوم االسرية بأساسيات 

 فلم الطالم لمختلف وسائل العناية بالاشر  واالظافر. 

 فلم الطالم اساسيات المكياج بشكل عملي. 

 

 مخرجات المساق:

 .والب ذوي فلم افضل بأساسيات العناية بالاشر  واسط التجميل والمكياج 

 والب بخارات عملية في مجال التجميل والمكياج. 

 

 

  الساعات األساوعية اسم الماد  لم سابطمتط

 
 فن الخياوة وتهميم المالبط

 ساعة معتمد  عملي  مماضر  

1 3 3 

 

 المساق:وصف 

سايعرك هذا المساان المهامم خهايهايا لطلاة العلوم االسارية بشافية النةري والعملي الطالب على اساايات الخياوة والتطريز 

ساات. كما سيتم التعرك على اساسيات استخدام اآلالت الخياوة المختلفة مثل ماكنات الدر   واال ياء والمالبط التي تهمم للمنا

 للتجميع ومعالجة االوراك وماكنات الماكة والعراوي النتاج فتمات األ رار وملارات ًص الفماش وغيرها . 

 اهداف المساق:

  وتهميم المالبط.تعريف والم العلوم االسرية بأساسيات الخياوة والتطريز واال ياء 

 المام الطالم باالدوات والماكينات المستخد  في الخياوة والتطريز وكيف استخداملا. 

 فلم الطالم اساسيات اال ياء والمالبط المهممة للمناساات وكيفية اختيارها. 
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 مخرجات المساق:

 .والب ذوي المام بأساسيات الخياوة والتطريز وتهميم المالبط واال ياء 

 ت عملية في مجال الخياوة وتهميم المالبطوالب بخارا. 

 

 اسم المسان متطلم سابط

 الساعات االساوعية

 ساعة معتمد  عملية  نةرية

 3 2 2 التصميم الداخلي للمنزل 

 

 وصف المساق: 

خلي اتعرك الطالم على مفلوم التهااميم الداخلي في المنا ل و فلم االاااطالحات والرمو  األساااسااية لعناااار التأاي  الد

والماادئ واألسط التهميمية التي يتم من خالللا تو يع األااث في الفراغات المنزلية المختلفة ودراسة االحتياجات النفسية 

والجسااادية التي يجم أن تتوافر في المنا ل على اختالك مساااتوياتلا من خالل دراساااة ممددات التهاااميم الداخلي والموًع 

ة.كما يتم تنمية الفدر  على ابتكار التهميمات الداخلية ضمن مفاييط ونسم وربطلا والفراغ والوظيفة والخهائص الاهري

بالتهميم المعماري للمنزل وتطايط هذه التهميمات على الفراغات المختلفة مثل: المداخل وأنواعلا،غرك الضيافة، االة 

 .المعيشة، المطابخ، الممامات، غرك النوم بأنواعلا، التيراسات والمدائط

 ف المساق:أهدا

 .أن يتعرك الطالم مستويات المنا ل المختلفة والتهميم لمختلف الفراغات المعمارية في المنزل 

 .أن يتعرك الطالم أنواع الفراغ المعماري داخل المنزل وخهواية كل فراغ 

  .أن يتعرك الطالم على معايير التهميم مثل المنفعة واالًتهادية والجمالية والديمومة 

 اق:مخرجات المس

 أن يكون الطالم لديه الفدر  على التهميم الداخلي للمنا ل 

 في أاناء التدريط  أن يكون الطالم لديه الفدر  على الفياد  وتممل المسااااااؤولية والعمل الجماعي ونفل الخارات

 والتدريم

 أن يستخدم الطالم الوسائل التكنولوجية المديثة في التهميم. 

  العلمي وتوظيفلا لمل المشااااااكالت المرتاطة بالعملية التعليمية واالجتماعية  أن يكتساااااام الطالم ملارات التفكير

 .بعناارها المختلفة

 

 

 اسم المادة متطلب سابق
السففففففففففففففاعففففففففات 

 األسبوعية
 

 االسر  والايئة 
 ساعة معتمد  عملي مماضر 

3 - 3 
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 :وصف المساق

الميوي. و بشكل عام وعناار الايئة الطايعية والنةامين الايئي ةيتناول هذا المسان تعريف الطالم بالمفاهيم االساسية لعلم الايئ

كما ساايركز ايضااا على مهااادر وأشااكال واسااااب االختالالت الايئية في الميا  المعاااار  واارها على مختلف االنةمة الميوية 

عيد الملواات الهااناعية على اااواالنسااان، ويدخل في توضاايح ذلك دور التلوث ومسااتوياته بدءا  من الملواات المنزلية وانتلاء ب

 اكار

 هداف المساق:

 فلم المفردات والمفاهيم المستخدمة في علم الايئة 

  فلم عناار النةام الايئي الميوي 

 .فلم التاعات الايئية والمياتية ألشكال التلوث 

 استعراف نماذج حفيفية أدت فيلا االختالالت الايئية الى تغيير نم  الميا  اوالمعيشة 

 المساق:مخرجات 

  والب ًادرون على تمييزالعناار الرئيسية في علم الايئة 

 .والب على دراية كافية بنتائج وتاعات التلوث ومدا تااير ذلك على سواء على مستوا منزلي أو ووني أوعالمي 

 .والب مدركين الهمية استخدام الادائل اديفة الايئة واهمية التدوير والمعالجة للملواات المختلفة 

 

 اسم المسان لم سابطمتط

 الساعات االساوعية

 ساعة معتمد  عملية  نةرية

 3 0 3 علم األدوية و السموم الكيمياء العامة

 

 وصف المساق: 

هو مساااان يتناول التعامل مع األدوية واألغذية واألعشااااب الطاية والمواد الكيميائية في المنزل من حي  تهااانيفات األدوية 

ن حي  تأايرها و أعراضااالا و تفاعالتلا مع األدوية األخرا باالضاااافة الى ورن التعامل الساااليمة ووريفة التعامل معلا م

معلا. ويتناول أيضااا الطرن السااليمة السااتعمال األعشاااب الدوائية لتمفيط الفائد  المرجو  منلا . من جلة أخرا يتناول هذا 

عشاااب الطاية واألغذية والمواد منتلية الهااالحية والتعرف المسااان األاار الجاناية والمخاور من تناول بع  األدوية واأل

 لاع  مواد التنةيف السامة. و يتناول ورن التعامل السليمة في حال التسمم او التعرف لاع  المواد السامة.

 أهداف المساق:

 .معرفة تهنيفات األدوية و ورن التعامل السليمة معلا 

 ر  الدوائية و التفيد بلا.إدرا  أهمية ًراء  الوافة الدوائية و النش 

 .معرفة ورن التخزين المناساة لألدوية و المواد الغذائية المخلفة 

 .معرفة الطرن الهميمة لتمضير و تناول األعشاب الطاية لتمفيط الفائد  الطاية منلا 

 .معرفة المواد التي تشكل سموم للجسم 
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  و األغذية المنتلية الفعالية.معرفة األخطار و اآلاار الجاناية لاع  األدوية و األعشاب 

 .معرفة كيفية التهرك في حاالت التسمم أو التعرف لمواد سامة 

 .معرفة ورن التعامل السليمة مع المواد منتلية الهالحية 

 مخرجات المساق:

 ةولاة لديلم الفدر  على التمييز بين أنواع األدوية و األعشاب و المواد العذائية و  اارها و فوائدها المختلف. 

  ولاة لديلم الفدر  على التعامل مع األدوية و األعشااااااب و المواد الغذائية بطريفة ساااااليمة من حي  االساااااتخدام و

 التخزين و التمضير.

  .ولاة لديلم الفدر  على تمييز المواد السامة و التي تشكل خطر على امة و سالمة األفراد و مخاورها 

 السااااااامة و منتلية الهااااااالحية و اتخاذ اإلجراءات الهااااااميمة في حال  ولاة لديلم الفدر  على التعامل مع المواد

 تناوللا أو التعرف للا.

 .ولاة لديلم الفدر  على تمسين السالمة األسرية 

 

  الساعات األساوعية اسم الماد  متطلم سابط

 
 قضايا العمل واالسرة

 ساعة معتمد  عملي  مماضر  

3 - 3 

 

 

 :وصف المساق

سان التعريف بفضايا العمل وعالًتلا باألسر  من خالل تهنيف العمل وتو يعه على أفراد األسر ر أنواع األعمال يتناول هذا الم

ر األعّمال المدّر  للدخل واألعمال المفتهااااااد  )الموفّر ( للنففات واألعمال والملام التفليدية في األساااااار كتربية األوفال وتجليز 

عمل الرجل وأنواعه وعمل المرأ  وعمل األبناءر ًضااية الاطالةر تممل  .ل المنزلية األخراالطعام والتعامل مع األجلز  واألعما

المساااؤولية وتاعياتلا والمشااااكل المتعلفة بلار المشااااركة في تمسااايين مساااتوا الدخلر تكافؤ الفرص بين األفرادر عمالة األوفال 

 ومخاورها المجتمعية.

 اهداف المساق:

 ستخدمة في ًضايا العمل واألسر .فلم المفردات والمفاهيم الم 

 .رسم تهور عام عن ًضايا العمل المتعدد  والمرتاطة بأفراد األسر  وخهائهلا وأنوعلا ومشكالتلا 

 .تعزيز المشاركة لدا األفراد في العمل وتممل المسؤولية وتولّي الملام داخل الايت وخارجه 

 مخرجات المساق:

 وتمليل ًضايا العمل ألفراد األسر . والب يملكون الفدر  على فلم و استعراف 

  مفدر  الطالم على ايجاد حلول لمشاااكلة الاطالة أو تردي الوضاااع المعيشاااي أو عدم تممل المساااؤولية لدا بع  أفراد

 األسر  وكيفية تو يع الملام بشكل مناسم على الجميع.

 داخل األسر  والب بفدر  عالية على الفيام باألعمال الواجاة عليلم والملام الموكلة للم
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 الخطة الدراسية لبرنامج رعاض االط ا :
 

 س عة معتمدة ( 129مجموع الس ع   )  :مس ق   التخص  الرئيس لمعلم ري ض االطف ل
 الرقم متطلب   س.م
 .1 الج معة االجب رية 22
 .2 الج معة االختي رية 3

االجااااااااباااااااا ريااااااااة  92
 الري ضي  

 

 .3 متطلب   التخص 
 االختي رية 12

 س عة معتمدة -المجموع 129
 
 

 22متطلب   البوليتكنك اإلجب رية                           عدد الس ع   المعتمدة :
 متطلب   س بقة اسم المس ق س.م. رمز المس ق
SC 141 3  1ل ة ىنجليزية  
SC 151 3 ل ة عربية  
SC 261 3 ق فة ىس مية   
GE 113 3 ةالح سوب وأس سي   البرمج  
SC 291  3  ت ريط فلسطي  الحدي  

  الري دة  2 
  مه را  حي تية  2 

SC 324 3  االستخدام الفع ل لل ة االنجليزية  
 3متطلب   البوليتكنك االختي رية                          عدد الس ع   المعتمدة : 

 متطلب   س بقة  اسم المس ق س.م. رمز المس ق
SC 292 3  في الوط  العربي التنمية  
SC 281 3  ل ة عبرية  
SC 282 3  ل ة فرنسية  
SC 293 3  ل ة اسب نية  
SC 284 3  ل ة ألم نية  
SC 293 3  مرك   مع صرة  
SC 295 3   الديمقراطية وحقوق اإلنس   والق نو  
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 الدولي اإلنس ني
SC 296 3   ت ريط العلوم عند العرب والمسلمي  
SC 295 3 لق نو  في خدمة المجتمع ا  
SC 297 3  الحديقة المنزلية  

 92متطلب   التخص  االجب رية                           عدد الس ع   المعتمدة : 
 متطلب   س بقة اسم المس ق س.م. رمز المس ق
KG 111 3 سيكولوجية التعلم  
KG 112 3 الدرام  لمعلمي االلطف ل  
GE 301 2  ليب البح  العلمي أسمن هج و   
KG 121 3 علم نفس الطفولة  
KG 122 3 نمو الطفل وتطوره  
KG 123 3 اللعب واالبداع  
KG 124 3 الل ة والتفكير  
KG 103 3 الموسيقى في تربية الطفولة المبكرة   
KG 104 3 رواية القصة KG 103  
KG 213 3 مب دا االرر د في الطفولة  
KG 201 3 لتخرجمرروع ا   
KG 212 3 مقدمة في تربية الطفولة المبكرة KG 112 
KG215 3 الف  واالر  ل اليدوية في تربية الطفولة المبكرة KG 103+ KG 211 

KG 214 3 االطف ل ذوو الح ج   الخ صة KG 215 
 KG 301 3 مب دا تربية االطف ل في االس م KG 201 
KG 261 3 لطفلاالبح   الحدي ة في تربية ا KG 112 
KG 313 3 استخدام الوس ئل التقنية في الطفولة المبكرة KG 201 
KG 342 3 تعديل السلوك KG 201 
KG 343 3 أدب االطف ل KG 201 
KG 302 3  الطفولة المبكرةالمراقبة في KG 201 
KG 211 3  الطفولة المبكرةالتربية الحركية في KG 121 
KG 311 3 الطفولة المبكرةالول في التدريب الميداني ا  
KG 321 3  رةالطفولة المبكالتدريب الميداني ال  ني في KG222 
KG 411 3  رةالطفولة المبكالتدريب الميداني ال  ل  في KG 321 
KG 421 3  ةالطفولة المبكر التدريب الميداني الرابع في KG 411 
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KG 221 3  الطفولة المبكرةالعلوم والري ضي   في KG 111 
KG 121 3  الطفولة المبكرةالتربية المجتمعية في KG 111 
KG 322 3  الطفولة المبكرةالتربية االخ قية في KG 111+ KG 221 
KG 312 3  الطفولة المبكرةالمنه ج التربوي في KG 422 
KG 422 3  مراكز الطفولة المبكرةىدارة KG 111 

 12عدد الس ع   المعتمدة                        متطلب   التخص  االختي رية               
 متطلب   س بقة اسم المس ق س.م. رمز المس ق
KG 511 3  صعوب   التعلم  
KG 517 3 تنمية التفكير االبداعي والتفكير الن قد  
KG 520 3  الطفولة المبكرةطرق القي س و التقويم في  
KG 521 3  مس ق حر  

 
 واالهداف الخاصة والمخرجات لكل مساق: رعاض االط ا خصص وصف مساقات ت  7.1

 
 وصف المساقات

 سا ة معتمدة( 54اوال : المتطلبات الرئيسة ) 
 :س م( 3)سيكولوجية التعلم  -1

 المكون   التعلم، لعملية النقرية الخلفية يتن ول وبيئته، و المتعلم تف عل ع  تنتج نراااااطة كعملية التعلم المسااااا ق هذا يتن ول
 العملية. هذه في ال زمة األس سية را  المه  تطوير الرئيسة، التعلم به  ونقري   المرتبطة لنفسيةا

 
 :س م( 3) الدرام  لمعلمي االطف ل -2

مجموعة   التربوية و يتن ول وتوجه تهم معهم يتع ملو   الذي  األطف ل ونحو أنفسااااهم نحو الكب ر مدرك   يرااااكل هذا المساااا ق 
 وفي لذواتهم، ووعيهم تعبيرهم تطوير في وأهميته  الذاتية رتهم ا قد اكترااااااا ف م  تمكنهم للمربي ، وجهةم رمية ا خبرا  د

 .واالجتم عية والبررية الم دية وفهم بيئتهم خي لهم، تنمية
 
 :س م( 3علم نفس الطفولة ) -3

المراااك    الطف ل مع التركيز على طبيعةيتن ول هذا المسااا ق التعريف ب الساااس النقرية النفساااية التي تتميز به  مرحلة ري ض ا
الخ صاااااة بكل مرحلة والتي تعيق النمو الرااااا مل في مرحلة الطفولة، كم  يتن ول المسااااا ق اهم االساااااتراتيجي   النفساااااية االررااااا دية 

 والتربوية للتع مل مع مرك   االطف ل ب الض فة الى طرق ارر د االب ء واالمه   الفضل السبل 
 .م الكتر ف وتنمية قدراتهمللتع مل مع ابن ئه 
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 :س م( 3) نمو الطفل وتطوره -4

يتن ول   .المتوساااطة الطفولة حتى الوالدة قبل م  بمرحلة وربطه  المبكرة، الطفولة مرحلة في النمو خصااا ئ  المسااا ق هذا يتن ول
 مم  النقرية المب دىء لىى للوصاااااول ذلك بهم، والمحيطي  األطف ل مع المب رااااار العمل وتساااااجيله ، الم حقة النمو، نقري  
 .وبيئته الطفل نحو االيج بية تركيل التوجه   في يسهم

 
 :س م( 3) أس ليب البح  العلمي -3

العلم واهدافه، التفكير العلمي، مف هيم ومي دي  البح  العلمي، المعرفة اإلنسااااااا نية، المكتبة ودوره  في البح  والمعرفة، أسااااااا ليب 
خي، األساالوب الوصاافي، األساالوب اإلجرائي، األساالوب التجريبي(، مرااكلة البح ، خطة البح ، البح  العلمي) األساالوب الت ري

 فروض البح ، العين  ، االستبي  ، طرق جمع البي ن  ، أقس م البح .
 
 :س م( 3) اللعب واالبداع -5

 ويزيد عقلي ،ن  ل وي ن، حسااي ن،  عي ن،اجتم :وتطوره الطفل نمو حي  م  المبكرة الطفولة مرحلة في اللعب أهمية المساا ق هذا يتن ول
 ك   ساااواء الطفل مع المب رااار تع مله تفترض عملية خبرا  ىلى الط لب يعرض حي  .واالبداع والتعبير في التخيل قدرته م 
 ج بياالي الطلبة توجه بلورة اجل م  وذلك المنقمة، التربوية البيئة في أو والضااااا حية والرااااا رع الحي تية والبي  بيئته في ذلك
 .وع لمه الطفل نحو
 
 :س م( 3) الل ة والتفكير -6

 التفكير يتطور كم  التفكير تطور ف لل ة المبكرة، الطفولة مرحلة في والتفكير الل ة بي  م  الع قة طبيعة المسااااا ق هذا يتن ول
 راته ومه  الطفل قدرا   تطوير يف والبرااااارية الم دية البيئة أهمية وادراك  بينهم  م  الع قة فهم على الطلبة ويسااااا عد .ب لل ة
 والذهنية. الل وية

 
 :س م( 3) الموسيقى في تربية الطفولة المبكرة -7

 ىبداعهم و الكرف ع  ومه راتهم ، الموسيقية رتهم ا قد  ليطوروا وتذوقه ، ب لموسيقى اإلحس س فر  هذا المس ق للطلبة يتيح
 السااتخدامه  المن سااب الجو وخلق اإليق عي الحركي واالداء اإلصاا  ء في م مه راته لتنمية  األطف ل مع في العمل توقيفه  في
 .ورق  وغن ء القص ، كرواية المنهجية وال منهجية الفع لي   في
 
 :س م( 3) رواية القصة -8
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و  الصاااو  طبيعة على الطلبة فيتعرف ري ض االطف ل لمعلمة الصاااوتي األداء تحساااي  و تطوير مه رة على المسااا ق هذا يقوم
 تلك تحليل م  بد ال لذلك القصااااااة، في االنفع لية الح ال  بموجب عندهم، تطويره على تدريبهم م  خ ل كيفية التحكم به،

 .القصة رواية في اإلبداعية الدرام  أس ليب ب ستخدام جم عية أو ك ن  لعروض فردية واعداده  القصة
 
 :س م( 3) مب دا االرر د في الطفولة -9

 ضاااام  الطفل تنراااائة في المتبعة التربوية األساااا ليب ق الى تدريب الملتحقي  في برن مج ري ض االطف ل علىالمساااا  هذا يهدف
 م  الن بع الذاتي والضبط الطفل طبيعة مع المنسجمة ب ستعم ل األس ليب رخصيته نمو على وأ ره  المع ش الفلسطيني الواقع
المدارس مع  في صااحية تربوية أوضاا ع الطفل بتوفير ح ج   وتحقيق فهم على أيضاا ن  المربي  هذا المساا ق وكم  يساا عد .داخله

 .الطفل تنرئة في المستخدم االسلوب اهمية التركيز على
 

 :س م(3)بح  اجرائي( ) مرروع التخرج -10

 هذا في وابداعه تمكنه يقهر للبح ، موضاااااوع ن  منهم كل يخت ر االخيرة ) الرابعة( ،  السااااانة لطلبة هذا المسااااا ق مخصااااا  
 المعنيي  والطلبة المذكورة اللجنة بحضاااااور مفتوحة بح  حلقة في يقدمه في الكلية، متخصاااااصاااااة لجنة عليه ترااااارف لمج ل،ا

 التقييم، ويتك مل هذا المس ق مع التدريب الميداني الرابع.  م والدف ع للمن قرة
  

 :س م( 3) مقدمة في تربية الطفولة المبكرة -12

 ج معة في المبكرة الطفولة تربية لفلسااااافة الط لب رؤية تتراااااكل حورية واله مة جدا ،حي  الم المسااااا ق   م  المسااااا ق هذا يعد
 في ورد م  المبكرة،و  الطفولة في التربوية بي  المدارس المراااااتركة المب دىء بوليتكنك فلساااااطي  وذلك م  خ ل التعرف على

 الواقع وتقييم الفلسااااااطيني، لفهم الطفل مرجع ن  وجعلهم نيالفلسااااااطي للمجتمع ال ق في الواقع مع يت ءم وم  الدولية، الطفل و يقة
 .المبكرة الطفولة مج ل في المهني

 
 :س م( 3) الف  واالر  ل اليدوية في تربية الطفولة المبكرة -13

 وفي المبكرة الطفولة مرحلة في وتطوره والعقلي الع طفي الطفل نمو في اليدوية واألراا  ل الف  دور ع  المساا ق تقوم فكرة هذا
 المبكرة للطفولة المنهجي البرن مج في الفنية لألنراااااااااااطة منهجية خطة يضاااااااااااع .الجم لي والتذوق  واالبداع حل المراااااااااااك  

 .الفني الطفل البداع محفزة غنية بيئة توفيره  في الموادالتي يجب  نوعية ين قش  م .الصيفية ك الندية والمخيم   وال منهجية
 

 :س م( 3) صةاالطف ل ذوو الح ج   الخ  -14

 ين قش الع دية، الصافوف في اساتيع به  الممك  تلك سايم  وال الخ صاة، الح ج   ذوي  األطف ل على المربي المسا ق يعرف هذا
 طرق  يتن ول .معهم ىتب عه  الممك  واألساا ليب الم دية، البيئة تجهيز األساارية، ب لمت بعة منوطة جوانب م  ذلك يترتب على م 
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 الع طفية المراااا كل الساااالوكية، المراااا كل المدرسااااي، التأخر ب لل ة، منه  يتعلق م  ساااايم  وال الح ال ، ع  هذه المبكر الكرااااف
 .المب رر المعنيي  تدخل تستدعي معينة قروف في تقهر ىال ال التي المستترة والح ج  

 
 :س م( 3) مب دا تربية االطف ل في االس م -15

تلفة عبر العصااااور االساااا مية ، ويركز على القيم والم ل العلي  وكذلك اراء المربي  يتن ول هذا المساااا ق طرق تربية االطف ل المخ
م  ام  ل ال زالي و غيره ، وسااااين قش المساااا ق الجوانب النفسااااية للطفل و الع طفية و الوجدانية والساااالوكية وطرق اكساااا به  لطلبة 

 ري ض االطف ل.
 

 :س م( 3) االبح   الحدي ة في تربية الطفل -16

ل المس ق التوجه   الحدي ة في تربية الطفل م  خ ل االط ع على اخر المستجدا  في هذا المج ل وفي السنوا  العرر يتن و 
االخيرة، حي  يتم توجيه طلبة المسااااا ق الى مصااااا در محددة ويكلفو  بدراساااااته  وتحليله  ونقده  في ضاااااوء فلسااااافة وزارة التربية و 

 و الندوا  عنه .التعليم الفلسطينية، واعداد التق رير 
 

 :س م( 3استخدام الوس ئل التقنية في الطفولة المبكرة ) -17

يتن ول هذا المساااااااا ق موضااااااااوع   له  ع قة بوساااااااا ئل وتقني   التعليم في الطفولة المبكرة واسااااااااتخدام تكنولوجي  التعليم في ذلك، 
يم واستخدام   وانواعه  واس ليب تطبيقه  وتصميم التعلويتن ول اسس ومع يير اختي ر الوس ئل التعليمية وقواعد استخدامه  ومعوق ته

 البرمجي   التعليمية وكف ي   التدريس به  وتوقيف الوس ئط المتعددة م  خ ل الح سوب.
 

 :س م( 3تعديل السلوك ) -18

ريبي والقي س لتجيتن ول هذا المسااا ق تعريف الطلبة بمب دا واسااا ليب تعديل السااالوك والمنحى الذي يركز على اساااتخدام المنحى ا
المتكرر في عملية تحليل السااااالوك وتعديله ويبي  المسااااا ق التطور الت ريخي للسااااالوك االنسااااا ني واالفتراضااااا   النقرية التي يقوم 
عليه  ويوضاااااح المسااااا ق اساااااتراتجي   زي دة السااااالوك المن ساااااب والمتم لة ب لتعزيز والتع قد السااااالوكي والت ذية الراجعة وين قش هذا 

 .تيجي   خفض السلوك غير المن سب م ل المحو )االطف ء( والعق ب وبدائلةالمس ق استرا
 

 سا ة معتمدة( 36ثانيا: متطلبات التخصص )
 :س م( 3)أدب االطف ل  -1

يتن ول هذ المسااااااااا ق مفهوم أدب األطف ل م  حي  طبيعته، نراااااااااأته، وتطوره ت ريخي  عبر العصاااااااااور، األهداف الرئيساااااااااية ألدب 
دبية المختلفة م  م ل القصااااة والمساااارحية والقصاااا ئد الرااااعرية وخصاااا ئصااااه  ومضاااا مينه ، وطرق تدريسااااه  األطف ل، األجن س األ

وتقويمه ، أنواع الكتب المقدمة لألطف ل وخصاااااااااااااا ئ  كل منه  وطرق تقويمه ، القضاااااااااااااا ي  المتعلقة بأدب األطف ل ك لل ة وطرق 
روة الل وية، مع يير اختي ر النصااااااااااو  وتقويمه  م  حي  الرااااااااااكل تنميته ، مراحل النمو العمرية وع قة ذلك ب لقراءة وتنمية ال 
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والمضااامو  وع قة ذلك بعن صااار العمل األدبي الن جح، وسااا ئط نقل أدب األطف ل المختلفة م  سااامعية ومرئية ومكتوبة ، تحليل 
األعم ل  ي بتحليل بعضبعض األعم ل األدبية الك ساااااااااااااايكية في أدب األطف ل ع لمي  وعربي  ومحلي . ويتم ل الج نب التطبيق

 .األدبية نوعه  ،خص ئصه  ، مع يير ىختي ره  طرق تنميته  ،طرق تقويمه 
 
 :س م( 3)المراقبة في الروضة  -2

هذه  تطوير بهدف حوله ، م حق تهم وتسااااااجيل التربوية بيئتهم في األطف ل تف عل مراقبة أصااااااول الطلبة يزود هذا المساااااا ق 
 المطبق المنه ج لهم، المعط ة المساااا حة حي  م  فيه  يؤ ر وم  التربوية، العملية عن صاااار مفه على التي تساااا عدهم المه را 
 .التعلمية التعليمية والمم رس   والص  ر، بي  الكب ر الع قة طبيعة معهم،

 
 :س م( 3) التربية الحركية في الروضة -3

سااااانوا   3-5ي نمو وتطور راااااخصاااااية الطفل م  عمر يكساااااب هذا المسااااا ق الطلبة عدة مف هيم ع  التربية الحركية وأهميته  ف
تقريب ، مع التركيز على أهمية تنوع األنرااااااااااااااطة الحركية، واتب ع أساااااااااااااا ليب التعليم ال زمة للطفل له في هذه المرحلة المهمة م  

 حي ته.
 
 :س م( 3) التدريب الميداني االول في الروضة -4

ف في أحد مراكز رع ية الطفولة بهداسااالوب المرااا هدة والم حقة الدقيقة م  خ ل تقوم فلسااافة هذا المسااا ق على تدريب الطلبة 
اسبوع دراسي  116بواقع  تدريبهم على العمل مع الطفل كفرد خ   م  خ ل خطة متك ملة بإرراف مررف ميداني متخص 

ق مع خ صاااة ويتم التنسااايسااا ع   اسااابوعي  ويتم طرح المسااا ق في الفصااال الخ مس، تقييم الط لبة م  خ ل اداة تقويم  4بمعدل 
ر ط   . يطبقو  في ال ل  ال  ني للمس ق نمراكز الطفولة المبكرة وري ض االطف ل في الحكومية والخ صة وفق القنوا  الرسمية

صاااافية في الروضااااة. أم  في ال ل  االخير منه فيطبقو  أحد أنرااااطة الطفولة المبكرة، م ل : مساااارح الطفل، م  طفل ىلى طفل، 
 حقوق الطفل.

 
 :س م( 3)التدريب الميداني ال  ني في الروضة  -5

 الخ صاااة حي  االحتي ج   ذوي  األطف لبمسااا ق التدريب السااا بق ويكمله بحي  يرااامل مه را  التع مل مع  المسااا ق هذا يرتبط
 قوف متنوعة نراااااا ط   وتطبيق التخطيط على التركيز مع المراااااارف الميداني، وبمت بعة فردي، برااااااكل الطفل مع العمل يتم

 التربوية، العملية تفعيل على تعمل المنهجية وتقييم أنرااااااطة وتطبيق تخطيط ىلى ب إلضاااااا فة الروضااااااة في والت مل الموضااااااوع
سااااع   اساااابوعي  في الفصاااال الساااا دس  4اساااابوع بواقع  16ويمتد هذا المساااا ق على فترة  طفل الروضااااة  محورية على والتركيز

 .ئية والتخطيط والتقييم واالدارةويكتسب الطلبة م  خ له مه را  المر ركة الجز 
 
 :س م( 3)التدريب الميداني ال  ل  في الروضة  -6
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 التدريب ري ض م  روضااة في الخ صااة األساا ليب مساا ق   تتبع محددة، صاافية أنرااطة خ ل المساا ق هذا الطلبة  ل ي يطبق
 موضاااوع الختي ر ويمهد هذا المسااا ق لبح ،ارساااة وا الد ىلى تحت ج التي الجوانب ويحددو   الطلبة ، مّدرب الميداني وب راااراف
ويمتد هذا المسااا ق على فترة  للمسااا قالبح  االجرائي  اعداد في الطلبة فيقضااايه المسااا ق م  األخير ال ل  أم  .البح  االجرائي

 غة يسااا ع   اسااابوعي  ويكتساااب الط لب مه را  التخطيط والتنفيذ والتقييم وصااا 4اسااابوع  في الفصااال الدراساااي السااا بع بواقع  16
 .االهداف التربوي في الطفولة المبكرة

 
 :س م( 3) التدريب الميداني الرابع في الروضة -7

ساا ع   في اليوم االساابوع ويكتسااب الط لب  4اساابوع ولمدة  16يمتد هذا التدريب طوال الفصاال الدراسااي االخير )ال  م ( بواقع 
لب في هذا يستكمل الط المبكرة وكذلك مه را  البح  االجرائي، في هذا المس ق مه را  التدريس ومم رسة التدريب في الطفولة 

و كذلك الخضااااااااوع للجنة ىك ديمية مكونة م  المراااااااارف  البح  االجرائيالمساااااااا ق عملية التدريب الميداني م  خ ل تنفيذ خطة 
 ي .الج معي و مديرة الروضة و معلمة الروضة المتع ونة م  اجل تقييم وضع الط لب في التدريب الميدان

 
 :س م( 3) العلوم والري ضي   في الروضة -8

خ ل  م  العلمية والمه را  الري ضاااااية المف هيم واكسااااا بهم الروضاااااة، ألطف ل والعلوم الري ضاااااي   تدريس المسااااا ق هذا يتن ول
 منقور م  ضةالرو  في والري ضي   العلوم منهج المس ق هذا التعلم ،و يرمل في اكتر في ن  نهج ن  تنهج بحي  العملية األنرطة

 األطف ل مه را  تطوير والري ضي  ، العلوم تعليم األطف ل أس ليب ورع يته ، المبكرة الطفولة تربية في التك ملي الرمولي النهج
 .التعلم في اإلكتر في األسلوب استخدام خ ل م  والري ضية العلمية

 
 :س م( 3) التربية المجتمعية في الروضة -9

 على ورع يته  المبكرة الطفولة تربية في التك ملي الرمولي المنهج منقور م  الروضة في المجتمعية ربيةالت المس ق هذا يتن ول
 .واالجتم عي ال ق في بكي نه واحس سه الطفل رخصية بلورة في المنهج هذا أهمية يبرز  م والعلني، المستويي  الخفي

 
 :س م( 3) التربية االخ قية في الروضة -10

 وذلك م  خ ل األولى، حي ته مراحل في اإلنساا   رااخصااية تكوي  في وأهميته  األخ قية التربية مضاامو   لمساا قا هذا يتن ول
 لطبيعة الطلبة فهم تطوير على أيضاااا ن  المساااا ق المختلفة  و يعمل النقري   منطلق م  فيه  يمر التي الخلقي والروحي النمو
 أنم ي ىلى تترجم بحي  لديه، األخ قية والمف هيم القيم غرس على ليته فع  وقوة وتطبيقه  التخطيط لألنراااطة خ ل م  الطفل
 .داخله م  منب قة ذاتية سلوكية

 
 :س م( 3) المنه ج التربوي في الروضة -11
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 النم ئية والح ج   الخصااا ئ  يساااتمد الروضاااة ففي والمت بعة  والتعليم والتطبيق التخطيط في المربي دور المسااا ق هذا يتن ول
 ترجمة أسااااااااا س على تبنى ع مة األولى :مرحلتي  على المنه ج بذلك فيكو   .ومكون ته  التربوية البيئة يحدد طبيعةو  للطفل
 واالسبوعية اليومية التف صيل تتن ول فخ صة ال  نية أم  والطبيعية.  االجتم عية الطفل ببيئة مواضيع مرتبطة ىلى الع م اإلط ر

 الفريق ىط ر في التخطيط المساااااتمر. ويتم  األطف ل تقييم على تعتمد وهذه الخبرا ،األنراااااطة،  التجهيزا ، المواد، حي  م 
 .بأسره  المرحلة ضم  األطف ل مختلف مستوي   بي  م  التنسيق لضم   الروضة في الع مل

 
 :س م( 3) ىدارة الروضة -12

 تنقيم التخطيط، الم دية، الروضاااة بيئة تن ولفي الروضاااة، ىط ر في المربي بدور المرتبطة اإلدارية المه م المسااا ق هذا يتن ول
 الروضاااة بيئة أيضااا ن  ويتن ول الطفل، ملف مت بعة الساااج  ، حفظ المنهجية، والترفيهية والوطنية واالجتم عية الفع لي   الدينية

 تقييم م  البررية
 في القي دي الدور أيضااا ن  المسااا ق مليرااا .وتنفيذه  االجتم ع   تخطيط الع مل، الط قم أفراد ومساااؤولي   مه م وتحديد لألطف ل
 .المحلي والمجتمع األمور أولي ء ىرراك بهدف وتطوير النر ط   تفعيل

 
 سا ات (12ثالثا : المساقات االختيارعة ) 

 
 :س م( 3)صعوب   التعلم  -1

الكت بة و  اءة ويساااالط الضااااوء هذا المساااا ق على صااااعوب   التعلم في الل ة العربية ) دساااالكسااااي ( ، حي  يتضاااام  صااااعوب   القر 
 النطق  ويبصر طلبة البرن مج على طرق التع مل مع هذه الح   عملي  م  خ ل طرق التدخل الخ صة بكل ح لة على حدة.

يساااالط الضااااوء هذا المساااا ق على صااااعوب   التعلم في الري ضااااي   ) دسااااكلكولي ( ، حي  يتضاااام  صااااعوب   عملي   العد وكم  
مجموع   و عملية الحس ب البسيط  ويبصر طلبة البرن مج على طرق التع مل مع هذه الح   البسيطة و االرق م و الرموز و ال

 عملي  م  خ ل طرق التدخل الخ صة بكل ح لة على حدة.
 

 :س م( 3التفكير االبداعي والن قد ) -3

خروج يل و االسااااااااتنت ج و اليتن ول هذا المساااااااا ق تصااااااااميم أنرااااااااطة تعمل على ى  رة التفيكر الن قد لألطف ل م  خ ل عملية التحل
بنتيجة   قبة ، تراعي هذه االنرااااطة مسااااتوى الطفولة المبكرة و تح كيه  وم  االم لة على ذلك تعرض الطلبة الى دراسااااة ح لة و 

يتن ول هذا المسااااااااا ق تصاااااااااميم أنراااااااااطة تعمل على ى  رة التفيكر االبداعي لألطف ل م  خ ل عملية و  اساااااااااتمط ر االفك ر حوله .
االبتك ر و االسااااتنت ج و الخروج بنتيجة جديدة وغير مألوفة ، تراعي هذه االنرااااطة مسااااتوى الطفلوة المبكرة و تح كيه  التركيب و 

 وم  االم لة على ذلك تعرض الطلبة الى تصميم مواقف وح ال   و العمل على تطويره  .
 

 :س م( 3) طرق القي س و التقويم في الروضة -5
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ترااااامل: طرق  بحي  مرحلة ري ض االطف ل في سااااايم  وال عنه ، المنب ق والتحصااااايل التربوية مليةالع تقييم المسااااا ق هذا يتن ول
المنه ج،المربي، مع التدريب على اسااااااااااا ليب التقويم الحدي ة م ل التقيوم الحقيقي والتقويم الق ئم  المتعلم، التدريس، طرق التقييم، 

 على ملف االنج ز وغيره.
 

 17لجبارعة    :  دد السا ات المعتمدة :رابعا: متطلبات البوليتكنك ا
 :س م( 3)  1ل ة انجليزية  -1

يركز المسااااا ق على اربع مه را  اسااااا ساااااية في الل ة االنجليزية )مه رة القراءة والكت بة، والمح د ة ، واالساااااتم ع( ويراااااجع الط لب 
ية المساا ق. وكم  يهدف هذا المساا ق الى تنمعلى اسااتخدام قواعد الل ة االنجليزية، وبعض المصااطلح   التي يتم تدريسااه  خ ل 

الط لب ب لل ة االنجليزية م  خ ل مواضااااااايع حدي ة ب ساااااااتخدام نصاااااااو  اساااااااتيع ب مو قة له  ع قة بحي ة الط لب والمساااااااتوى 
 الج معي.

 
 :س م( 3) ل ة عربية -2

ّي، ، م  خ ل عدة مساااتوي  ، هي: )النحو يتن ول هذا المسااا ق دراساااة مه را  أسااا ساااية في الل ة العربّية، دراساااة نقرّية وتطبّيقية
 والصرفّي، واإلم ئّي، والمعجمّي، والترقيمّي(.

 
 :س م( 3)  ق فة اس مية -3

خصااا ئ   –مصااا در ال ق فة اإلسااا مية  –أهمية دراساااة ال ق فة اإلسااا مية  –تعريف ال ق فة  الفرق بي  ال ق فة والحضااا رة والعلم 
 –اراااااااتم ل العقيدة على النقم اإلسااااااا مية ك فة  –خ ق اإلسااااااا مية وأ رهم  في حي ة اإلنسااااااا   العقيدة واأل –ال ق فة اإلسااااااا مية 

قض ي  مع صرة وحكم اإلس م فيه ، م ل :)االستنس خ، تحديد النسل وتنقيمه، اللب س،  –التحدي   المع صرة لل ق فة اإلس مية 
 الزينة، عمل المرأة، التأمي ، الي نصيب(.

 
 :س م( 3)  سي   البرمجةالح سوب و أس -4

مقدمة للح سااوب )أجزاء الح سااوب وعمله ، النق م ال ن ئي، الح سااوب والمجتمع(، االسااتخدام إلحدى أالنقمه المراا لة ، راابك   
الح سااوب، مع لجة الكلم   والنصااو ، جدولة البي ن   ، برامج االسااتخدام إلدارة قواعد البي ن   ، اسااتخدام االنترن . اسااتخدام 

 رمجية ج هزة. )س عة نقرية وس عت   عمليت  (.حزم ب
 
 :س م( 3) ت ريط فلسطي  الحدي  -5 

فلساااااطي  و األحدا  التي تعرضااااا  له  فلساااااطي  منذ النصاااااف ال  ني م  القر   بت ريط ىلى تعريف الط لب المسااااا ق يهدف هذا
 ية هذا العصر الت سع عرر و حتى نه 

 



55 

 

 :س م( 3) االستخدام الفع ل لل ة االنجليزية -6

نقرا لح جة الط ب ىلى مسااااااااااا ق يركز على مه رتي التحد  و الكت بة فقد تم طرح مسااااااااااا ق االساااااااااااتخدام الفع ل لل ة االنجليزية 
والموجه براااااكل أسااااا ساااااي لط ب السااااانة ال  ل ة أو الخريجي . يهدف هذا المسااااا ق ىلى تعريف الطلبة بعملية كت بة الفقرة، وخ ل 

ق   التدقيق الل وي والمراجعة، ويكو  التركيز على  لي   الكت بة وتطويره ، كم  يهدف المس ق المس ق يتم التعرض  لي   تطبي
ىلى تطوير المه را  الل وية الراااااااااااافوية وتقديم العروض. هذا ويعتمد بن ء المساااااااااااا ق على نقرية االتصاااااااااااا ل وذلك ب لتركيز على 

مهور وتقديم مر ريع في مجموع   تن قش تخصص   الطلبة االتص ل بي  األفراد ومجموع   النق ش ومه را  التحد  أم م الج
 .وب ستخدام التكنولوجي  الحدي ة

 
 :س م( 3المه را  الحي تية: ) -7

قد يركل االنتق ل م  المدرسة ال  نوية ىلى الج معة تحدي  للعديد م  الطلبة .  توقع   التعلم مختلفة فعلى الط لب  القي م  بدور 
التعلم وتحمل مسااااااؤولية أكبر، ويجب عليه أ  يتم التكيف مع  ق فة التعلم الجديدة بساااااارعة كبيرة. صاااااامم  أك ر فع لية  في عملية

هذا المسااااااا ق لمسااااااا عدة الط لب في عملية االنتق ل بساااااااهولة أكبر وزي دة وتطوير المه را  الحي تية اله مة المتعلقة ب لسااااااالوكي   
ا براااكل أفضااال لمهن ته األك ديمية والمهنية. يركز هذا المسااا ق على الوعي الذاتي والنمو الراااخصاااية للط لب ، حتى يكو  مساااتعدن

الرااااااااااااخصااااااااااااي وبن ء ع ق   ىيج بية مع ا خري . م  خ ل هذه المه را   فإلى ج نب الرغبة والتف ني في التعلم ، والرغبة في 
يرة ىلى أساااااارته وأصااااااح ب العمل مساااااا عدة ا خري  ، يمك  للط لب أ  تكو  ن جحن  في الج معة، ق در على تقديم مساااااا هم   كب

 ه.والمجتمع   والع لم بأسر 
 

 :س م( 3)الرياد   -8

This course is designed to help students to consider becoming job creators and not just job seekers. 

It is an introduction to the practice of entrepreneurship and an opportunity for participants to 

consider their readiness for an entrepreneurial career and more advanced training in 

entrepreneurship.  It covers the nature of entrepreneurship, different kinds of career opportunities, 

identifying local entrepreneurs, assessing enterprising tendencies and identifying possible 

challenges and risk that entrepreneurs might face. 

 خطة تخصص برنامج البكالورعوس في
 فر ي  القات  امة  –اللغة النجليرعة 

English Langauge – Minor Public Relations  
 

Degree Requirements in English Language and Public Relations  Credit 

Hours 
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1. University Required Courses   19 

2. University Elective Course         3 

3. University Free Course 3 

4. Public Relations Required Courses 21 

5. Public Relations Elective Courses 6 

6. English Language Required Courses 63 

7. English Language Elective Courses 6 

8.   Graduation Project  1 

Total 122 

 

 

 

 

 

1. University Required Courses                                                        (Required 19 Credit Hours) 

 

رًاااااااااااااااام  س.م. اسم المسان Course Title سابفة متطلاات

 المسان

 

Pass Placement 

Test/Remedial 

English 

English I  1لغه انجليزيه  3 4 003 

 Arabic Language 001 4 3 لغه عربيه 

 Islamic Culture 002 4 3 افافه اسالميه 

 Computer and Programming Principles  الماسااااوب وأساااااساااايات

 الارمجة

3 5 055 

 Modern History of Palestine  320 4 3 تاريخ فلسطين المدي 

 Remedial English  انجليزيه استدراكي لغه  0 5 052 

 Skills for life  2 ملارات حياتية  

 Entrepreneurship  2 الرياد  

 

 

 

 

2. University Elective Course                                                                 (Required 3 Credit Hours) 

  

رًاااااااااااااااام   س.م. اسم المسان Course Title متطلاات سابفة

 المسان

 

 Development in the Arab World 321 4 3 التنمية في الوون العربي 
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 Hebrew Language 308 4 3 لغة عارية 

 French Language 323 4 3 لغة فرنسية 

 Spanish Language 4325 3 لغة اساانية 

 German Language 4326 3 لغة ألمانية 

 Contemporary Problems  4322 3 مشكالت معاار 

 Democracy, Human Rights and the 

International Humanitarian Law 

 الديمفراويه وحفون

 االننسان والفانون

 الدولي االننساني

3 4622 

 History of Science of Arabs and 

Muslims 

 تاريخ العلوم عند

 العرب والمسلمين

3 4626 

 Law in the Service of Society الفانون في خدمة   

 المجتمع

3 4416 

 Home Gardening 5440 3 المديفة المنزلية 

 

 

3. University Free Course                                                                       (Required 3 Credit Hours) 

  

 Any course outside their program  3  

 

 

1. English Required Courses                                                           (Required 63 Credit Hours)  

 

رًااااااااااااااااام  س.م. اسم المسان Course Title سابفة متطلاات

 المسان

 

English 1 Reading 1    3 1الفراء  

Reading 1 Reading 2   3 2 الفراء  

English 1 Writing 1 3  1 الكتابة  

Writing 1 Writing 2  2الكتابة  3  

Reading 1 Oral English 1   1المماداة  3  

Oral English 1 Oral English 2 3  2   المماداة  

English 1  Grammar  3 الفواعد اللغة االنجليزية  

Grammar  Linguistics 1  1اللغويات  3  

Linguistics 1  Linguicitcs 2  3  2  اللغويات  

Linguistics 1 Discourse Analysis   3 تمليل النهوص  

TEFL 2.  

Linguitics 2. 

Writing 2. Research Inquiry in TEFEL and Linguisitcs  

امااا  في  ل ليااام ا أساااااااااا

اللغوياااات وتعليم اللغاااة 

 اإلنجليزية 

3  

Grammar/ 

Writing 1 Translation 1 

  3 1 ترجمة
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Translation 1 Translation 2 3 2 ترجمة  

Reading 2 Survey of English Lit. 1  3 1أدب لغة إنجليزية  

Survey of English 

Lit. 1 Survery of English Lit 2 

  3  2أدب لغة إنجليزية

Reading 2 

TEEL 1 

تعليم اللغاااة اإلنجليزياااة 

 كلغة أجناية 

3  

TEEL 1 

TEFEL 2  

اإلنجليزياااة تعليم اللغاااة 

 كلغة أجناية

3  

TEFEL 2 Assessment and Evaluation in TEFEL 3 الفياس والتفويم  

TEFEL 2 

EFL Classroom Dynamics 

النشاااااااااو الهاااااافي للغااة 

 االنجليزية

3  

TEFEL 1 EFL Distance Education and Instructional 

Technology 

تعليم اللغة اإلنجليزية عن 

 اكنلوجيبعد واستخدام الت

3  

TEFEL 2 

Contextualising EFL Practice   

سااايان ممارساااات تدريط 

 اللغة االنجليزية

3  

 

 

 

2. English Elective Courses                                                           (Required 6 Credit Hours)  

 

رًااااااااااااااااام  س.م. اسم المسان Course Title سابفة متطلاات

سانالم  

 

TEFEL 2 

Syllbus Design   

لغاااة  ل ميم منااااهج  تهااااااا

 االنجليزية

3  

TEFEL 1 

Teaching English to Young Learners  

تعليم اإلنجليزيااة للمرحلااة 

 االبتدائية

3  

TEFEL 1 Developing Materials for Language 

Teaching  

تطوير مواد تعليميااة للغااة 

 اإلنجليزية

3  

TEFEL 1 Second Language Acquisition   3 اكتساب اللغة الثانية  

 

 

 

 

5. Public Relations Required Courses                                            (Required 21 Credit Hours) 

             

رًااااااااااام   س.م. اسم المسان Course Title متطلاات سابفة

 المسان

 

 Principles of PR 3 ًات العامةماادئ العال  
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Principles of PR Public Relations Management 3 إدار  العالًات العامة  

Public Relations 

Management 

Event and Conference 

Management 

  3 إدار  المناساات والمؤتمرات

 Internship 0 التدريم الميداني  

 Principles of Design 3 ماادئ التهميم  

 Principles of Marketing  3 ماادئ التسويط  

Arabic Language  Art of Writing in PR (Arabic) 3 فن الكتابة والتعايد  

Principles of PR International PR 3 العالًات العامة الدولية  

     

     

 

 

 

 

 

6. Public Relations Elective Courses                                                   (Required 6 Credit Hours) 

             

رًااااااااااام   س.م. اسم المسان Course Title متطلاات سابفة

 المسان

 

Principles of PR Case studies in PR  حاالت في دراساااااااة 

 العالًات العامة

3  

Principles of Design Photography and Montage  3 التهوير والمنتجة  

Principles of PR Work Ethics and Community 

Responsibility in PR 

أخاااالًاااياااات عااامااال 

والااااامسااااااااااؤولاااااياااااة 

الاامااجااتاامااعااياااة فااي 

 العالًات العامة

3  

Public Relations 

Management 

Human Resources Management  إدار  الاااااااماااااااوارد

 الاشرية

3  

Principles of Design Animated Ad Design  تهااااااميم اإلعالنااات

متمركةال  

3  

Art of Writing in PR 

(Arabic) / Writing 2 

Journalistic editing 3 التنفيح الهمفي  

Public Relations 

Management 

Strategic Planning and Decision Making   الااااااتااااااخااااااطااااااياااااا

اإلساااتراتيجي وإتخاذ 

 الفرارات

3  

Principles of 

Marketing 

Media and Social Networking sites   االعالم ووساااااااااائااال

 التواال االجتماعي 

3  
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 خطة البرنامج مع تورعع ال صو  الدراسية
 
 ال صل األو 
No
. 

النجليرعةالمساق باللغة   رقم المساق سا ة معتمدة 

1 Arabic Language 3  
2 Islamic Culture 3  
3 Computer and Programming Principles 3  
4 English Language I 3  
5 Reading 1  3  
6 Skills for life  2  
 المجموع  17 
 
 ال صل الثاني
No
. 

النجليرعةالمساق باللغة  سةةةةةةةةةةةةةةةا ةةةةةةة  
 معتمدة

 رقم المساق

1 Principles of Public Relations 3  
2 Reading 2 3  
3 Grammar  3  
4 Writing 1 3  
5 Modern History of Palestine  3  
  المجموع 15 
 
 ال صل الثالث
No
. 

النجليرعةالمساق باللغة  سةةةةةةةةةةةةةةةا ةةةةةةة  
 معتمدة

 رقم المساق

1 Oral English 1 3  
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2 Public Relation Management  3  
3 Linguistics 1  3  
4 Principles of Marketing 3  
5 Writing 2 3  
6    
 المجموع  15 

 

 ال صل الرابع
No. رقم المس ق  عة معتمدةس المس ق ب لل ة اإلنجليزية 
1 TEFEL 1  3  
2 (University elective) 3  
3 Event and Conference Management  3  
4 Survey of Eng. Lit 1 3  
5 Principles of Design 3  
6    
 المجموع  15 

 

 ال صل الخامس

 
 ال صل السادس

No
. 

النجليرعةالمساق باللغة   رقم المساق سا ة معتمدة 

1 Program Elective  3  
2 Oral 2   3  
3 Art of Writing in PR (Arabic) 3  
4 Linguisitcs 2 3  
5 TEFEL 2 3  
 المجموع  15 
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No
. 

النجليرعةالمساق باللغة   رقم المساق سا ة معتمدة 

1 Program Elective 3  
2 Translation 1  3  
3 

Survey of Eng. Lit 2 
3  

4 Dynamics of EFL classroom 3  
5 Discourse Analysis  3  
6    
 المجموع  15 

 
 ال صل السابع
No
. 

النجليرعةالمساق باللغة   رقم المساق سا ة معتمدة 

1 Program Elective Course  3  

2 Translation 2 3  
3 EFL Distance Learning   3  
4 Assessment and Evaluation in Tefel 5  
5 Research Inquiry  3  
 المجموع  15 

 ال صل الثامن
No.  النجليرعةالمساق باللغة  رقم المساق سا ة معتمدة 
1 Contextualising EFL Practice  3  
2 Program Elective  3  
3. Internship  0  
4 Entrepreneurship  2  
5 International PR  3  
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 دبلوم التأهيل التربوي 

 
 متطلبات التخصص:

 
 سا ة(  23المساقات االجبارعة )
 متطل  سابق س. م. المساق الرقم
 ملتحق بك لوريوس 3 اصول التربية .1
 ملتحق بك لوريوس 2 التربية والتعليم في فلسطي  .2
 اصول تربية 3 القي س والتقويم .3
 علم النفس التربوي  3 المن هج، دراسة وتحليل  .4
 اصول التربية، علم النفس التربوي  3 اس ليب تدريس ع مة  .5
 اصول التربية 3 علم النفس التربوي  .6
 ميداني 3 * 1تربية عملية .7
 ميداني 3 * 2تربية عملية .8

 رمنية(سا ة  60=30*2سا ة واحدة نظري + سا تين  ملي )* 
 
 سا ات معتمدة في تعليم التخصص ) اجباري( 6

 متطل  سابق س. م. المساق التخصص الرقم

 تكنولوجي  .1
 القي س والتقويم 3 1تعليم تكنولوجي  
  3 2تعليم تكنولوجي  

 ري ضي   .2
 القي س والتقويم 3 1تعليم ري ضي  
  3  2تعليم ري ضي  

 علوم .3
 س والتقويمالقي  3 1تعليم علوم 
  3 2تعليم علوم 

 سا ات( 3المساقات االختيارعة )

6 Graduation Project 1  
7 University electives  3  
 المجموع 15  
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 متطل  سابق س. م. المساق الرقم
 القي س والتقويم  3 اس سي   البح  التربوي  .1
 اصول التربية 3 تقني   التعليم .2
 ملتحق بك لوريوس 3 ادارة الصف .3

 3 نقري   التعلم .4
اصااااااااااااااول التربيااااااة، علم النفس 

 تربوي ال
 

 متطلبات دبلوم التأهيل التربوي:
 

 س. م.( 3اصو  التربية )
 االهداف: ا  يتعرف الطلبة الى:

 مع ني التربية واهدافه ، واهميته  للفرد والمجتمع وتطور التربية عبر الت ريط. -
 الفلسف   التربوية وتطبق ته  في العملية التعليمية. -
  ق فية والسيكولوجية والتعليمية.االسس االجتم عية واالقتص دية وال -

 المحتوى:
 مقدمة في التربية: معن ه  وع قته  ب لعلوم االخرى وطرق التربية. -
 التطور الت ريخي للفكر التربوي. -
 االصول الفلسفية للتربية. -
 االصول االجتم عية للتربية. -
 االصول السيكولوجية للتربية. -
 االصول التعليمية للتربية. -
 
 س. م.( 2تربية والتعليم في فلسطين )ال

 االهداف: ا  يتعرف الط لب الى:
 مفهوم التربية ومص دره  ووق ئفه  ومؤسس ته  والفرق بينه  وبي  التعليم. -
 فلسفة التربية واسسه  ومب دئه  ومص دره  في فلسطي  ونعك سه  على النق م التعليمي. -
 لسلطة الوطنية الفلسطينية.التعليم ومكون ته في فلسطي  قبل قي م ا -
 النق م ومكون ته، والنق م التعليمي ومكون ته، دولي . -
 واقع النق م التعليمي ومكون ته في فلسطي  بعد قي م السلطة. -
 مرك   النق م التعليم في فلسطي . -
 مب دا واتج ه   لعملية االص ح التعليمي في فلسطي . -

  المحتوى:
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 رد التربية ومؤسس ته .مف هيم التربية، مص  -
 اسس ومب دا التربية في فلسطي ، الجه   المسؤولة ع  التربية في فلسطي . -
 مفهوم النق م ومكون ته، مفهوم النق م التعليمي ومكون ته، النق م التعليمي في فلسطي  قبل قي م السلطة الوطنية. -
 فلسفته ومب دئه واهدافه وانواعه ومراحله ونق مه وسم ته.واقع النق م التعليمي في فلسطي  بعد قي م السلطة م  حي   -
 مرك   النق م التعليمي في فلسطي : المدخ   والمخرج  . -
 تصور لعملية اص ح التعليم الع م. -
 اتج ه   لعملية اص ح التعليم الع م والمهني. -
 اتج ه   لعملية اص ح التعليم الج معي الح لي. -
 

 س. م.( 3القياس والتقويم )
 االهداف: 

 تكوي  مف هيم ومه را  اس سية عند المتعلم في بن ء وتصحيح وتقييم وتفسير نت ئج االختب را  الرخصية والنفسية والتربوية. -
 المحتوى:

 التعريف ب لقي س وع قته ب لتقييم. -
 مراجعة المف هيم االحص ئية االس سية في القي س. -
 عه  المختلفة والخطط الع جية.االختب را  التحصيلية بأنوا  -
 المع يير ووحدا  القي س. - 
 خص ئ  االختب ر الجيد: الصدق وال ب   والق بلية واالستعم ل وفق جدول الواصف  . -
 التعريف ب ختب را  الذك ء والقدرا  الخ صة. -
 التعريف بمق ييس الرخصية والميول واالتج ه. -
 

 س.م.( 3المناهج دراسة وتحليل )
 الهداف: ا 
 ادراك مف هيم المنهج التقليدي والمع صر واالس مي. -
 معرفة مكون   المنهج ) االهداف والمحتوى واالنرطة والتقويم(. -
 تمكي  المتعلمي  م  توقيف المع رف التي اكتسبوه  عند تع ملهم مع المن هج المدرسية. -
 نهج.بن ء وحدا  تدريس ب ستخدام االسس المتبعة في بن ء الم -
 تحليل الكتب المدرسية وتحليل عن صر محتواه  وكيفية استخدامه  وتقويمه  كوسيلة تعليمية ف علة. -

 المحتوى:
 مفهوم المنهج المدرسي والمتوقع اكتس به والوس ئل التعليمية. -
 اسس بن ء المنهج المدرسي، الكف ي   المتوقع اكتس به . -
 لمحتوى، الطرق، االنرطة(.مكون   المنهج المدرسي ) االهداف، ا -
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 تقويم المن هج المدرسية. -
 تطوير المنهج. -
 الكت ب المدرسي. -
 

 س.م.( 3اسالي  تدرعس  امة )
 االهداف:

 ا  يعر الط لب مفهوم عملية الدرس والتدريس والتعليم والتعلم. -
 ا  يدرك الط لب االسس والقواعد والمب دا الع مة للتدريس -
 م  صي غة االهداف السلوكية للدرسا  تمك  الط لب  -
 ا  يتعرف الط لب على المرك   التي قد تعترضه ب لدرس وحله . -
 ا  يتمك  الط لب م  التخطيط والتحضير للدرس وفق االمك ني   المت حة. -
 ا  يراعي الط لب الفروق الفردية للت ميذ. -
 ة.ا  يتعرف الط لب على م  يجب ا  يكو  عليه معلم التربي -
 ا  يتحلى الط لب ب لخلق االس مي والرخصية القويمة. -
 ا  يتدرب الط لب عملي  على التحضير والتدريس. -

 المحتوى:
 اوال: تعريف طرق التدريس وكيفية تحديده 

   ني : تصنيف طرق التدريس:
 طريقة االلق ء -
 طريقة الحوار -
 طريقة المن قرة -
 طريقة مجموع   العمل -
 ح طريقة الب -
 طرق اخرى  -

   ل  : الصف   الع مة والخ صة لطرق التدريس الحدي ة.
 

 س.م.(: 3 لم الن س التربوي )
 االهداف:

 معرفة المف هيم االس سية في علم النفس التربوي. -
 معرفة خص ئ  المتعلم النم ئية. -
 معرفة الخص ئ  المعرفية للمتعلم. -
 الهداف السلوكية ذا  الع قة.اكتس ب مه را  صي غة االهداف الع مة وا -
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 اكتس ب مه را  ا  رة الدافعية عند المتعلم والحف ظ عليه . -
 معرفة طرق التذكير والنسي   في الحي ة العملية. -
 تقدير الفروق الفردية بي  المتعلمي . -
 معرفة كيفية حدو  التعلم عند المتعلم. -
 اكتس ب مه را  الضبط الصفي. -
 توفير البيئة الصفية الم ئمة لحدو  التعلم. اكتس ب مه را  -
 معرفة كيفية صي غة االختب را  المدرسية. -

 المحتوى:
 تعريف علم النفس التربوي وع قته بفروع علم النفس االخرى  -
 اهداف علم النفس التربوي. -
 موضوع علم النفس التربوي. -
 مق هر النمو.خص ئ  المتعلمي ، معنى النمو، مب دا النمو الع مة،  -
 الدافعية: تطبيق ته  ونقري ته ، دافية التحصيل ودافية االنج ز. -
 مف هيم اس سية: مفهوم التعلم، مفهوم الم ير واالستج بة، مفهوم التعزيز والعق ب، التميز والتعميم. -
لمفهوم وحل ، التعلم ذو المعنى، تعلم انقري   التعلم، التعلم االرتب طي، التعلم االسااااااااااااااتج بي، التعلم االجرائي، التعلم المعرفي -

 المركلة.
 نم ذج التعلم التعليمي: ب لررح، ب الكتر ف، ب لسلوك. -
 انتق ل ا ر التعلم، مفهومه، مص دره، نقري ته، تطبيق ته التربوية. -
 

  س.م.( 6) 2+ 1تربية  ملية 
 محتوى الم دة: 

 المطلوب م  ط لب التربية العملية -
 ليةالتربية العم  -
 التخطيط الدراسي -
  االهداف -
 الوس ئل التعليمية  -
 التقويم  -
 التمهيد -
 الخ تمة  -
 ادارة وضبط الصف -
 التعزيز -
 اس ليب التدريس -
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 اوراق عمل -
 المطلوب م  ط لب التربية العملية:

 ملية في الكلية.حضور جميع اللق ءا  النقرية االسبوعية التي يعقده  المررفو  على م دة التربية الع -
 حصة. 90التطبيق العملي في المدارس بم  ال يقل ع   -
 تسليم برن مج دوامه في المدرسة لمررفي الم دة لمت بعته م  خ ل هذا البرن مج ) البرن مج مختوم م  المدرسة(. -
 القي م بجميع االعم ل والواجب   التي يقوم به  المعلم المتع و  في المدرسة. -
 سيلة تعليمية او نررة ا رائية.اعداد و  -
 تسليم ملف االعم ل المطلوبة م  الط لب قبل نه ية الفصل الدراسي الج معي. -
 التقدم ل متح   النقري في الم دة والذي تعقده الج معة في نه ية الفصل الدراسي. -

 ملف الط لب يحتوي على:
 نموذج خطة سنوية/ فصلية م  عمل الط لب. -
 يومي الربع حص  م  عمل الط لب. نموذج تحضير -
 نموذج ورقة عمل او اختب ر م  عمل الط لب. -
 نموذج نقد خبرا  التدريب. -
 تقرير مكتوم م  المعلم/ة المتع و  مع الط لب ) حول اداء الط لب(. -
 تقرير مكتوم م  مدير/ة المدرسة ) حول اداء الط لب(. -
  عة الحضور والم  درة وعدد الحص  اليومية(.نموذج دوام الط لب في المدرسة ) يرمل س -

 يسلم هذا الملف قبل الدخول ل متح   النه ئي في نه ية الفصل الدراسي الج معي.
 

 س.م.( 3اساسيات البحث التربوي )
 االهداف:

 معرفة المف هيم االس سية في من هج البح  -
 معرفة انواع من هج البح  -
 وصي غته  وترجمته  الى فرضي  .اكتس ب مه را  تحديد المرك    -
 اكتس ب مه را  تحديد المت يرا  الدراسية. -
 معرفة دراسة طرق جمع البي ن  . -
 تقدير البح  كأسلوب م  اس ليب الت يير والتطوير. -

 المحتوى:
 مقدمة في من هج البح  -
 اختي ر المركلة -
 الفرضي   -
 تحديد المت يرا  ب نواعه  -
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 والعين  مجتمع الدراسة  -
 خطوا  البح  -
 تص ميم البح  والتحليل االحص ئي المحدد فيه  -
 كت بة تقرير البح  -
 تع يير تقييم البحو  التربوية. -
 تطبيق الخطوا  عملي  م  خ ل  بح  يجريه الط لب في مج ل اهتم مه. -
 

 س.م.( 3تقنيات التعلم )
 االهداف:

 ب لوس ئل التعليمية والمنحنى النق مي. معرفة الط لب لمفهوم التعليم وع قته  -
 ادراك اهمية استخدام تقني   التعليم ا لية وغير االلية في عمليتي التعلم والتعليم. -
 معرفة الط لب لتقني   التعليم االلية وغير االلية م  حي  انواعه  وخص ئصه  واسس تصميمه  وتعليمه  وانت جه . -
 انت ج بعض المواد التعليمية. -
 اكتس ب المه را  واالتج ه   ال زمة الستخدام تقني   التعليم االلية وغير االلية في التدريس الفعلي. -

 المحتوى:
مدخل تمهيدي: معنى تقني   التعليم وع قته  ب لوساااا ئل التعليمية ومنحى النقم واالتصاااا ل واسااااسااااه  التقنية واالجهزة والبرامج  -

 التعليمية.
 ليم واجي له  وتصنيف ته  ومص دره .ت ريط تقني   التع -
 تقني   التعليم غير االلية وخص ئصه  واسس تصميمه  وانت جه . -
 اهمية تقني   التعليم االلية في عمليتي التعليم والتعلم. -
 تقني   التعليم االلية: انواعه  وخص ئصه  واسسه  وتصميمه  وانت جه . -
 الجهزة السمعية البصرية.التدريب على تر يل واستخدام عدد م  ا -
 انت ج بعض المواد التعليمية. -
 االستخدام المخطط والمنقم لتقني   التعليم االلية وغير االلية. -
 

 س.م.( 3ادارة الص وف )
 االهداف: 

 تعريف الط ب بمفهوم االدارة الصفية وانقمة التف عل الصفي -
 تعريف الط ب بدور المعلم داخل غرفة الصف -
 ف الط ب بتحليل عملية التدريس وقي س التف عل وتدريبهم على مه را  الضبط الصفي.تعري -

 المحتوى:
 التعلم والتعليم مقدمة ع مة -
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 االدارة الصفية، تعريف  : المعلم، المتعلم، المن هج، االدارة المدرسية، االدارة الصفية. -
 مفهوم ادارة الصف وادوار المعلم. -
 م بليز، نق م هل، نق م فلن ، نق م روك، نق م اندرسو ، نق م فلندرز، نق م اميدو  وهنتر.التف عل الصفي، نق  -
 
 

 س.م.( 3نظرعات التعلم )
 االهداف:

 أ  يتعرف الطلبة على النقرية السلوكية والمعرفية، وتطبيق تهم  التربوية.
 أ  يتعرف الطلبة على النقرية البن ئية، وتطبيق ته  التربوية.

 المحتوى:
 النقرية السلوكية.
 النقرية المعرفية.

 مع لجة المعلوم  .
 النقرية البن ئية.
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