
كلية العلوم اإلنسانية 
والرتبوية



رؤية الكلية

رسالة الكلية

أهداف الكلية

عــداد مربــن هلــم القــدرة عــى الإســهام بــدور كبــر . 	 اإ
يف تربيــة اجليــل اجلديــد.

ــاء اإىل الوطــن . 	 ــز الرتبيــة عــى املواطنــة والان  تعزي
واحلفــاظ عــى مؤسســاته.

للمدرســن . 	 واملعرفيــة  العلميــة  املهــارات  تطويــر   
ــوث  ــز البح ــق مراك ــن طري ــة ع ــن والطلب واملوظف

العلميــة والوحــدات التدريبيــة املوجــودة فهيــا .
 مــد اجلســور بــن �أقســام اللكيــة واللكيــات الأخرى . 	

توطيــد العالقــة مــع وزرايت الرتبيــة  والتعلــم العــايل 
ــر �أمه مشــغل خلرجيــي  ــي تعت والبحــث العمــي  ال

اللكيــة.

الرامــج . 	 الإســهام يف  عــن طريــق  اجملمتــع  تمنيــة   
ــة  ــار الرشاك ط ــة يف اإ ــات امليداني ــة واملامرس التدريبي
قلمييــة  مــع مؤسســات اجملمتــع احملــي واملؤسســات الإ

والعامليــة.
 املســامهة يف نــرش ثقافــة القــم الإنســانية واملواطنــة . 	

يف اجملمتــع الفلســطيين.

عداد الرتبوين املهنين  حتقيق المتزي والرايدة يف التدريس والبحث العلمي و اإ
اذلين يسهمون يف بناء جممتع معريف قادر عى مواكبة التطور العلمي املعارص 

اذلي عن طريقه  ميكن �أن حيدث التغر الاجيايب يف اجملمتع

ثراء حياة الإنسان هبا وحتفزيه عى التفكر العلمي ، مع الاسستجابة لتنوع احتياجات اجملمتع  نرش املعرفة واإ
دماج فكر اجلودة الشامةل والتطوير املسسمتر يف  ومشالكت امليدان الرتبوي والمتزي يف تقدمي اخلدمة العلمية مع اإ

نسسيج املنظومة الاجاعية والبحثية.



دوائر الكلية

دائرة الرتبية وعلم النفس

دائرة اللغويات والرتمجة 



خدمــة اجملمتــع احملــي عــن طريــق تزويــده ابلكــوادر املؤهــةل والقــادرة 
خمتلــف  يف  الفعــاةل  واملشــاركة  مؤسســاته  وتطويــر  بنــاء  عــى 
مسســتوى  عــى  التطويريــة  الرؤيــة  نشاطاته.املســامهة يف حتقيــق 
اللكيــة واجلامعــة وت�أهيــل الطالــب للقيــام بــدوره يف العمليــة الرتبويــة 
ــة  ــة الهنض ــر ومواكب ــارع الع ــع تس ــل م ــى التفاع ــادر ع ــل ق بش

ــامل. ــن والع ــهدها الوط ــي يش ــة ال التعلميي

تطبيــق مهنجيــة التعلــم مضــن معايــر عامليــة وتدريــس الطالــب وفــق 
الأســاليب التطبيقيــة احلديثــة الــي جتمــع بــن احملــارضة النظريــة 
ــمتدة  ــة مسس ــدرب عــى حــل مشــ�لك واقعي ــداين. الت ــق املي والتطبي
مــن اجملمتــع ومرتبطــة حباجــات اجملمتــع احملليــة امللحة.خدمــة اجملمتــع 
ــاء  ــى بن ــادرة ع ــةل والق ــوادر املؤه ــده ابلك ــق تزوي ــن طري احملــي ع

ــاطاته. ــف نش ــاةل يف خمتل ــاركة الفع ــاته واملش ــر مؤسس وتطوي

التدريس يف رايض الاطفال ومرحةل ما قبل رايض . 	
الأطفال. العمل الاداري يف رايض الاطفال.

 العمل يف احلضاانت .. 	
 مرشوع رايض �أطفال خاصة.. 	
 العمل يف مراكز الطفوةل املبكرة . . 	
معل دراسات و�أحباث يف جمال الطفوةل.. 	

ادلوائر احلكومية ذات الصةل يف رعاية الارسة.. 	
تقدمي الارشاد الارسي والاجاعي.. 	
املراكز والوحدات البحثية واملؤسسات املاحنة والترشيعية يف . 	

جمال العلوم الارسية.
قطاع الرتبية والتعلم ومؤسسات التعلم العايل احمللية . 	

والأجنبية. 
اماكنية انشاء اخلرجين لعيادات ارشادية خاصة هبم.. 	

أهداف التخصص

جماالت العملأهداف التخصص

جماالت العمل

ساعــــــة 
معتمدة

ساعــــــة 
معتمدة

126

126

65

65

فـــــــــــرع 
الثانوية

فـــــــــــرع 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

دائرة الرتبية وعلم النفس ختصص رياض األطفال

دائرة الرتبية وعلم النفس ختصص العلوم االسرية

مجيع 
الفروع

مجيع 
الفروع



تطويــر قــدارت الطلبــة اللغويــة فــا  يتعلــق مبهــارات اللغــة الاجنلزييــة 
ــة يف  ــارات  اللغويــ ــف امله ــق وتوظيـ ــة اىل تطبيـ ــا، ابلضاف وثقافهت
جمــال تدريــــس اللغـــة الاجنلزييــة لكغــة �أجنبيــة )TEFL(.  كــام 
ويعــدُّ هــذا التخصــص الطلبــة  للعمــل يف جمــالت العالقــات العامــة 
مثــل املؤسســات ادلوليــة واحملليــة وتوظيــف اللغــة الاجنلزييــة توظيفا 
فعــال يف هــذا اجملــال. عــالوة عــى ذكل، هيــدف هــذا الرانمــج اىل 
ــا.  ــا وجمالهت ــة �أنواعه ــة باكف ــاع الرتمج ــل يف قط ــة للعم ــداد الطلب ع اإ
آفاقــا واســعة �أمــام الطلبــة لسســتكامل  ختامــا، يفتــح هــذا التخصــص �

دراســاهتم العليــا يف جمــال اللغــة الاجنلزييــة والعالقــات العامــة.

اسســتخدام املعرفــة الــي مت احلصــول علهيــا والأســاليب الــي طورهــا 
ــة . دراســة  عــم النفــس الأســايس مــن �أجــل حــل املشــ�لك اليومي
العقليــة وفهــم الســلوك وتفســره وتوجهيــه  الســلوك والعمليــات 
ــة ولك  ــية والعقلي ــّرف عــى مكــّوانت الصحــة النفسس وضبطــه. التع
مــا يرتبــط هبــا. حمــاوةل الوصــول اإىل املعاجلــة امجلاعيــة بــدًل مــن 
اسســتخدام عــن العــالج الفردي.وضــع خطــط عالجيــة حســب ذكل 

الأمــر.

وزارة الرتبية والتعلم و وزارة التعلم العايل والبحث العلمي .. 	
 املدراس واملعاهد واملراكز احلكومية واخلاصة.. 	
 الرتمجة باكفة �أنوعها .. 	
 الوزارات اخملتلفة.. 	
 القطاع املريف والسكل ادلبومايس.. 	
	 ..)NGOs(  الرشاكت اخلاصة واملؤسسات غر احلكومية 

مرشد نفيس وتربوي يف املدارس التابعة لوزارة الرتبية . 	
والتعلم .

 املراكز الاستشارية والعمل دلى املراكز املتخصصة . 	
ابستشارات الاضطراابت و الاعتاللت النفسسية.

 العمل دلى الوزارات و املؤسسات احلكومية مثل وزارة . 	
الصحة مضن ادلوائر و الأقسام ذات الصةل.

فتح مراكز وعيادات نفسسية خاصة.. 	

أهداف التخصص

جماالت العملأهداف التخصص

جماالت العمل

ساعــــــة 
معتمدة

ساعــــــة 
معتمدة

124

126

65

65

فـــــــــــرع 
الثانوية

فـــــــــــرع 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

دائرة اللغويات والرتمجة ختصص اللغة االجنليزية فرعي عالقات عامة

دائرة الرتبية وعلم النفس ختصص علم النفس التطبيقي

مجيع 
الفروع

مجيع 
الفروع
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