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 : المساق ناوليت

 .األخرى وتطبيقاته التربويةعالقته بالعلوم المفاهيم المرتبطة به وو ومبادئهوأنواعه تعريف علم النفس  -

 لنفسية و البيولوجية للسلوك ، و نظريات النمو و الدافعية و الشخصية و عالقتها بالتعلم و كذلك الذكاءاتا األسس-

  .و أنواعها، و القدرات الخاصة و التذكر و النسيان و االحباط و االنفعاالت و االنتباه و االدراك و االحساس 

 

 وصف المساق

 

 :أن يتعرف الطالب إلى إلى المساقهذا يهدف 

 .و أنواعه و مبادئه و مفاهيمهعلم النفس  فهومم -

 التطبيقات التربوية لعلم النفس في العملية التعليمية التعلمية -

 .تطبيقات نظريات التعلم في العملية التعليمية التعلمية و العمليات الذهنية العليا -

 .البيلوجية للسلوك االنسانيالتعرف على األسس النفسية  و  -

استيعاب المفاهيم المرتبطة بكل من التعلم و الذاكرة و الدافعية و الذكاء و الشخصية و االنفعاالت و االنتباه و  -

 االدراك و االحساس

 

 أهداف المساق

 

 :على يكون الطالب بعد دراسته لهذا المساق قادرا  

 

 .مفهومهاالمام بالمعارف المتعلقة بالمساق و  -

 .في العملية التعليمية داخل حجرة الفصل  توظيف نظريات علم النفس وتطبيقاته التربوية -

 .في حجرة الفصل واالنفعاليةتلبية احتياجات المتعلمين النفسية والسلوكية  -

 .معرفة الدوافع و أنواعها و العمليات العقليا العليا -

 

 

 

 

 

المخرجات 

 التعليمية للمساق

والتعليم في فلسطينالتربية   اسم المساق 
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 :يتناول هذا المساق

 

 .ي فلسطين والجهات المسؤولة عنها، أسس ومبادئ التربية فمكوناته ، التعليمي وي والتربالنظام مفهوم -

حتى ومنذ العهد العثماني مرورا باالحتالل البريطاني واالدارة المصرية واألردنية  لسطينالنظام التعليمي في ف -

، السلم التعليمي، مالمح الفلسفة التعليمية، األهداف التربوية، المقررات والكتب الدراسية من حيثاالحتالل االسرائيلي

 ،وأهدافه،من حيث فلسفته  الوطنية ةواقع النظام التعليمي في فلسطين بعد قيام السلط. والتقويم في كل مرحلة

شى االتعليم العام بما يتم تطويرمتطلبات ، كما يتناول المساق مشكالت النظام التعليمي الفلسطيني، ووسماته ،ومراحله

، دراسة  دراسة حالة لنظام تعليمي في أحد الدول المتقدمةمن خالل  الفلسطيني  مع طبيعة العصر ومتطلبات المجتمع

 .تحليلية

. 

 وصف المساق



 

 

 :يهدف المساق إلى

 .النظام التعليمي ومكوناتهأسسها وو التربويةتعريف الطلبة بالمفاهيم  -

العهد العثماني، االحتالل البريطاني، االدارة )الزمنية  بالمراحل رتبطةالطلبة بالمعلومات التاريخية الم تزويد -

 .و انعكاساتها على النظام التعليمي الفلسطيني(  الوطنية، السلطة المصرية و األردنية، االحتالل االسرائيلي

 .(ل السلطة الوطنية و بعدهابق) تمكين الطلبة من ادراك فلسفة وسياسة النظام التعليمي في كل مرحلة -

 .الفلسطيني التعليمي جوانب الضعف و المشكالت التي تواجه النظامتحليل تنمية  قدرات الطلبة على      -

 .التعلم في نفوس الطلبة رغم الصعوبات التي مر بها التعليم في فلسطينترسيخ حب  -

 .من دراسة تاريخ التعليم الفلسطيني لتدعيم جوانب القوة و مواجهة القصور العبراستخالص  -

 .و االستفادة منها تدريب الطالب على تحليل أنظمة تربوية لدول أخرى  -

 أهداف المساق

 

 : المساق قادرا على يكون الطالب بعد دراسته لهذا

 

االلمام بتاريخ التعليم الفلسطيني بالصورة التي تمكن الطالب من االستبصار و االستقراء و االستنتاج للحقائق  -

 .التاريخية

و انعكاساتها على واقع المجتمع عبر المراحل التاريخية  التحليل و المقارنة لألنظمة التعليمية و سياساتها  -

 .الفلسطيني

 .الشعب الفلسطيني من أجل البقاء جهادالتعليم في  تثمين دور -

 

 

 

 

 

 

المخرجات 

 التعليمية للمساق

 اسم المساق أصول التربية
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 :يتناول هذا المساق

 

األصول االجتماعية و الثقافية "أصول التربية  و فروعه  علم مفهوم.التربية، مفهومها، أهدافها، أهميتها و خصائصها

 .و الفلسفية و التاريخية ، النفسية و السياسية و االقتصادية

 . الثقافة، مفهومها، عناصرها، وظائفها و عالقتها بالتربية و عوامل التغير الثقافي و معيقاته

وغير  (المدرسة ،األسرة)تنشئة االجتماعية المقصودةمؤسسات ال.التنشئة االجتماعية، مفهومها و أهدافها و شروطها

 .(وسائل االعالم، المساجد، األندية)مقصودة ال

 .ايجابيات و سلبيات العولمة و دور التربية في التصدي لمخاطرها، مة ، مفهومها، نشأتها و أنواعهاالعول

 .التربويةوم الفلسفة، نماذج من الفلسفات القديمة و المعاصرة و تطبيقاتهم مفه

 

 وصف المساق

 

 :أن يهدف المساق إلى

 

 أهداف المساق



 

 .على مفهوم التربية و أهدافها و أهميتها للفرد و المجتمع طالبتعرف الي -

 .بمفهوم أصول التربية و فروعها يلم الطالب -

 .بين عوامل التغير الثقافي ومعيقاتهميزيو ها بالتربيةهمية الثقافة و وظائفها و عالقتأيدرك الطالب-

 .مفهوم التنشئة االجتماعية و مؤسساتهاالبالط يدرك -

 .لغير مقصودةابين دور مؤسسات التنشئة االجتماعية المقصودة ويقارنالطالب  -

 .و المعارضين لها بعد التعرف على المعنى الحقيقي للعولمة  يحلل الطالب تحليالً نقدياً آراء المنظرين للعولمة  -

 .هارلمخاطفي التصدي كمربي دوره الطالب يدرك  -

 .على أنواع النماذج الفلسفية في التربيةالطالب يتعرف  -

 . التطبيقات التربوية للفلسفات القديمة و المعاصرةالطالب يحلل   -

 

 

 : يكون الطالب بعد دراسته لهذا المساق قادرا على
 .السائدة  في المجتمعاكتساب المعارف المرتبطة بالمفاهيم التربوية و الثقافية  و االجتماعية  -

 .مناقشاااااة بعاااااا القضاااااايا المتعلقاااااة بالتربياااااةلخبااااارات و المهاااااارات ذات الصااااالة التاااااي تمكناااااه مااااان اكتسااااااب ا  -

 .تخدم العملية التعليميةاالنخراط في أنشطة تعاونية مع مؤسسات التنشئة االجتماعية و  الفلسطينية

 .كمربيدورهفهمه لمن خالل  ربط األصالة بالتجديد في التصدي لسلبيات العولمة -

 .من المفاهيم و القيم هما يسودو المجتمع فلسفة نحو وين االتجاهات االيجابيةتك -

 

 

 

 

 

 

المخرجات 

 التعليمية للمساق

 اسم المساق التربية الوطنية
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 :يتناول هذا المساق

 

 . المفهوم و األهداف و المبررات : التربية الوطنية  -

 .حقوق المواطن حسب الدستور الفلسطينيالمواطنة ، الوطنية و   -

 .التطور التاريخي لنشأة النظام السياسي الفلسطيني و  النظام السياسي  -

 .والرموز الوطنية الفلسطينية التراث الوطني الفلسطيني   -

 .ن جغرافية وتاريخ فلسطين واآلثار التاريخية في فلسطيننبذة موجزة ع: حضارة فلسطين -

 .الفلسطيني الوطني أعالم في النضال -

 

 وصف المساق

 

 :يهدف المساق إلى

 

 .والمجتمع المدني الديمقراطية والسلطة والدولةمثل  لتربية الوطنية لساسية تعريف الطالب بالمفاهيم األ -

 . يلوطنفيهماالنتماء اإكساب الطالب المهارات ، والقيم ، واالتجاهات التي تنمي  -

 .تنمية مهارات الطالب في المناقشة ، والحوار ، وتقبل الرأي اآلخر ، ومعرفة حقوق و واجبات المواطن -

 .تأصيل معنى الوحدة الوطنية بغرس روح المبادرة للعمل في نفوس الطالب -

 . الديمقراطية، والمعارف المدنيةتنّمية القيم  -

 أهداف المساق



 

 .من محبة و والء و انتماء للوطن و األمة وتنميتها االتجاهات االيجابيةغرس  -

 .والرموز الوطنية الفلسطينية التراث الفلسطينيبالجغرافيا والتاريخ و تعريف الطالب -

 .تعريف الطالب بتطور النضال الفلسطيني وأبرز مراحله وأعالمه  -

 

 

 : يكون الطالب بعد دراسته لهذا المساق قادرا على

 

 .ساسية المرتبطة بالتربية الوطنية و الديمقراطية و السلطة و الدولةحديد السمات المميزة للمفاهيم األت -

 . معرفة حقوقه و واجباته  كمواطن فلسطيني تجاه نفسه و مجتمعه و وطنه -

 .ألمةيدين بالمحبة و الوالء و االنتماء للوطن و ا -

 .يقيم التراث و التاريخ و النضال الفلسطيني و دوره في الحفاظ على الهوية الفلسطينية -

 

 

 

 

المخرجات 

 التعليمية للمساق

 اسم المساق علم النفس التربوي

 نوع المساق متطلب كلية  .5

 رقم المساق BSNA1301 الساعات المعتمدة 3

 

 :يتناول هذا المساق

 

 .و عالقته بفروع علم النفس األخرى التربويمدخل في علم النفس  -

 .المجاالت النظرية و التطبيقية لعلم النفس التربوي -

 .العوامل المؤثرة فيه و وتطويره  هالسلوك  اإلنساني ودور التعليم والتعلم في تشكيل -

 .العامة و السلوكيةأهداف التعليم والتعلم  -

 .و نظرياتهالتطور المعرفي وتنظيم التعلم  -

 .التعلم والعوامل المؤثرة فيهشروط  -

 .المهارات العقلية  و توظيفها في المواقف التعليمية ، االدراك، التخيل، التمثل و التكيف و االنتباه و التذكر -

 .واإلبداع ودور المعلم في رعاية القدرات اإلبداعية اتالذكاء -

 

 وصف المساق

 

 :يهدف المساق إلى

 

 .التربوي ومجاالته النظرية والتطبيقية وعالقته بفروع علم النفس األخرىب على علم النفس اليتعرف الطأن  -

 .أن يتعرف الطالب على الجوانب المختلفة للسلوك اإلنساني والعوامل المؤثرة فيه والشروط الالزمة لتطويره -

 .اكساب الطالب المهارات والمعارف واالتجاهات والقيم -

 .علمينتصائصها وانعكاساتها على سلوك المومظاهرها وخ معرفيات التطور الاكسابه خطو -

 اإلدراك والتخيل والتمثل و)يتعرف على المهارات العقلية التي يستخدمها المتعلم في المواقف التعليمية والعملية  -

 .(التكيف واالنتباه والتذكر  -

 .بصوره المختلفة اتتحديد معاني اإلبداع والذكاء -

 

 أهداف المساق

 

 : دراسته لهذا المساق قادرا علىيكون الطالب بعد 

 .اكتساب المفاهيم النظرية و التطبيقية لعلم النفسالتربوي -

 

 

 

المخرجات 



 

 .تالحظ على سلوك المتعلمين السلوكية األدائية التي يمكن أن العامة و  صياغة األهداف اكتساب مهارة  -

 .ةأن يكون قادراً على إعداد مذكرة تدريس صفي -

 .العقلية  في المواقف التعليميةتوظيف بعا المهارات  -

 .عند الطالب تنمية االبداع  -

 

 

 التعليمية للمساق

 اسم المساق اتجاهات معاصرة في اساليب التعليم العامة 
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 :يتناول المساق-

 ، نماذج من(مها، مواصفاتها، تصنيفاتهامفهو)مفاهيم، واستراتيجيات التدريس التدريس وما يتعلق به من  -

 ،ةائيراالستق ،االستنباطية ،القصص المحاضرة، المناقشة والحوار، العروض العملية،)استراتيجيات التدريس،

مفهومها، تصنيفاتها، )وكذلك استراتيجيات التعلم  (.،االلكترونيالتعلم الذاتي المبرمجاالكتشاف،االستقصائية، 

 بداعياستراتيجيات التدريس اإل و(. والعوامل التي تؤثر في عملية التعلم، وشروط حدوثها، وأنواعها، وأنماطها

 .(الذهنية لبصري، الخرائط المعرفية و، التخيل، التعليم اعات التفكير الستالتشبيهات، اإلثارة العشوائية، قب)

 .في الموضوعات التي يتم طرحها من خالل التدريس المصغرعملياً  ويتلقى الطالب من خالل المساق تدريباً  كما

 وصف المساق

 :حولبمعلومات الطالب ساق إلى تزويد يهدف الم

 .وما يتعلق بهالتدريس  هوممف-

 .(مفهومها، مواصفاتها، تصنيفاتها) استراتيجيات التدريس-

 .في المواقف التعليمية التعلميةدريس اإلبداعي التاستراتيجيات تدريس الحديثة وتراتيجيات الاسبعا  توظيف -

 (مفهومها، تصنيفاتها، والعوامل التي تؤثر في عملية التعلم، وشروط حدوثها،)التعلم استراتيجيات  -

 .(التنافسي، الفردي، التعاوني)التعلم  أنواع -

 . أنماط التعلم، نموذج دن و دن و نموذج كولب -

 .المصغر ت التي يتم طرحها من خالل التعليمفي الموضوعاتدريب عملي 

 أهداف المساق

 :علىأن يكون قادرا  الطالب يتوقع من 

 .االلمام بالمفاهيم المتعلقة بأساليب التدريس -

 .التعلميةتوظيف مهارات التدريس في العملية التعليمية  -

 .تطبيق استراتيجيات التدريس والتعلم والتدريس اإلبداعي -

 .المصغر أثناء مسيرته التعليمية تنفيذ التعليم -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المخرجات 

 التعليمية للمساق



 

 

(1)اللغة العربية  اسم المساق 
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 :يتناول هذا المساق

 .أبعاد اللغة العربية الوجوديةو .تعريف اللغة، في المعاجم واالصطالح -

 . هاأهم مصادرو  .أهم سمات اللغة العربية وخصائصها -

 .بعا الظواهر الصوتيةو  أهمية الصوت اللغوي الداللية -

 . الفرق بين الصوت اللغوي اإلنساني والحرف، وأصوات الكائنات األخرى، و  مخارج األصوات وصفاتها -

 .أهم مظاهر التطور الداللي لأللفاظ اللغوية.العيوب الصوتية وصعوباتها، وعالجها -

 .فنون القول، كفن الشعر؛ وأنواعه، والنثر؛ وفنونه.قطوف بالغية، ونماذج نصيّة -

 

 وصف المساق

 

 :يهدف هذا المساق إلى

 

تعريف الطالب بمفهوم اللغة في المعاجم واالصطالح، والوقوف على أهم سماتها وخصائصها، وتطورها  -

 . التاريخي، وأهم مصادرها

تعريف الطالب بأهمية الصوت اللغوي الداللية، من خالل الظواهر الصوتية المختلفة، ومعرفة مخارج األصوات  -

 . ي والحرف من جهة، وبين أصوات الكائنات األخرى من جهٍة ثانيةوصفاتها، والفرق بين الصوت اللغوي اإلنسان

 .إكساب الطالب مهارات تمييز العيوب الصوتية وصعوباتها، وكيفية تفاديها - 

تعريف الطالب بأهم مظاهر التطور الداللي لأللفاظ اللغوية، وقطوف من البالغة العربية، ونماذج نصيّة،  - 

 . الجناس، والسجع، والتكرار: از واإلطناب والمساواة، والجرس مثلكالتشبيه، والكناية، واإليج

إكساب الطالب مهارات ذوقية وموضوعية، من خالل التعرف على مجموعٍة من فنون القول، كالشعر؛ بأنواعه،  -

 .والنثر؛ بفنونه

 

 

 

 :يكون الطالب بعد دراسته لهذا المساق قادرا على
 

 .التمييز بين اللغة والكالم -

 .فهم خصائص اللغة العربية وأبعادها، ومصادرها، ولهجاتها -

 .توظيف الصوت اللغوي داللياً  -

 .األساليب البالغية المتنوعة في التعبير والكتابة استخدام -

 .تحليل أنواع الفنون اللغوية -

 

 

 

 

 

 

 

المخرجات 

 التعليمية للمساق
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 :يتناول هذا المساق

 .مفهوم التربية االسالمية ومصادرها وخصائصها -

 (.التربوية  -االنسانية  -الشرعية ) لى التربية االسالمية مسوغات الحاجة إ -

 (.الفكرية  –التشريعية  -العقائدية) أسس التربية االسالمية  -

 .الفاضل أهداف التربية االسالمية من خالل تكوين االنسان المسلم وبناء األسرة المتماسكة وبناء المجتمع  -

ومراعاة الفروق الفردية بين  ته وعالقة المعلم بالمتعلم عن طريق وجوب التعلم  واستمراري مبادئ التربية االسالمية  -

 .المتعلمين

 .(ضربالمثل –القصة  –الموعظة الحسنة  –الحوار  –التربية بالقدوة )ق أساليب التربية االسالمية عن طري -

 .األسرة والمدرسة والمسجد واالعالم االسالمي الهادف الى ربط االنسان بخالقه مباشرة  االسالمية ،وسائط التربية  –

 

 

 

 وصف المساق

 :يهدف المساق الى 

 .الحاجة الى التربية االسالمية  بأنواعهامفهوم التربية االسالمية  وبيان تعريف الطالب ب -

 لتربية االسالمية وبيان خصائصها من حيث شمولها  وعمومها وثباتها مصادر ااعالم الطالب ب -

 . وأسسها 

 .يتعرف الطالب على األسس العقائدية والتشريعية والفكرية التي تحملها التربية االسالمية وأهمية ذلك -

 السالمية من خالل بناء وتكوين االنسان المسلم واألسرة والمجتمع واألمة علىمعرفة أهداف التربية ا -

 .أساس سليم وفهم قويم  

 بمبادئ التربية االسالمية من خالل نشر التعلم واستمراريته وتكوين العالقة بين المتعلم الطالب  تعريف  -

 .ة الفروق الفردية بين المتعلمين والمعلم ومراعا

 .خرين مع التجديد والتطوير ونقد الذاتاآلعلى خبرات  حنحو التربية الذاتية واالنفتاتوجيه الطالب -

 بيان أساليب التربية االسالمية من خالل اظهار فضل القدوة الحسنة  والتربية بالممارسة وفقه الحوار  -

 شيق معوالتسلح بالموعظة الحسنة مع الترغيب والترهيب وضرب األمثال النافعة بأسلوب قصصي 

 .االستفادة من األحداث 

 بيان وسائط التربية االسالمية من خالل االهتمام باألسرة والمدرسة وتفعيل دور المسجد واالهتمام -

 . باإلعالم االسالمي لبناء جيل مسلم ومجتمع فاضل  

 أهداف المساق

 : بعد دراسة هذا المساق يتوقع أن يكون الطالب قادرا على 
 . مفهوم التربية االسالمية ومسوغات الحاجة اليها ادراك -

 .معرفة مصادر التربية االسالمية وخصائصها  -

 .فهم أهداف التربية االسالمية المتعلقة في بناء االنسان واألسرة والمجتمع -

 .معرفة مبادئ التربية االسالمية المتعلقة في نشر العلم والعالقة بين المعلم والمتعلم  -

 .الطالب بتحقق المنافع الدينية والدنيوية في التربية االسالمية شعور  -

 .شعور الطالب بأن له قيمة لذلك تم تزويده بالمعارف الضرورية -

 

 

 

 

 

 

 

المخرجات 

 التعليمية للمساق

قاسم المسا أساليب تدريس التربية الوطنية  
9.  

 نوع المساق متطلب تخصص
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 :يشمل المساق على 

 . المفهوم و األهداف و المبررات : التربية الوطنية   -

 . االتجاهات المعاصرة في  تدريس التربية الوطنية و المواطنة  -

 .ودوره و الكفايات الالزمةإعداده  :الوطنيةمعلم التربية   -

 .التخطيط لتدريس التربية الوطنية  -

 .استراتيجيات تدريس التربية الوطنية  -

 .الوسائل التعليمية و توظيفها في تدريس التربية الوطنية  -

 .القياس و التقويم في التربية الوطنية  -

 .اعداد اختبار في التربية الوطنية للمرحلة األساسية األولى  -

 (تعليم مصغر.)ة االساسية األولىالجزء العملي يشتمل على تطبيقات عملية و شرح دروس تربية وطنية من المرحل -

 

 وصف المساق

 :يهدف المساق إلى

 .ساسية للتربية الوطنيةهداف األتعريف الطالب بالمفاهيم  و األ -

 .تزويد الطالب بنماذج و تجارب معاصرة  لتدريس التربية الوطنية -

 .تنمية القدرات و الكفايات عند الطالب و اعداده للقيام بدوره كمعلم -

 .الطالب باألسس العملية ألساليب تدريس التربية الوطنية للصفوف األساسية االولىتزويد  -

 . تعليم الطالب تحديد األهداف السلوكية لدروس التربية الوطنية -

 .تدريب الطالب على تحديد الخبرات و النشاطات المالئمة لدروس التربية الوطنية -

 .ي علمهاتدريب الطالب على تقويم النشاطات و المهارات الت -

 .ويم في العملية التدريسية تقال توضيح أهمية -

 .تدريب الطالب على اعداد اختبار تربية وطنية للمرحلة األساسية األولى -

 .في حلقة تعليم مصغرأمام زمالئه تدريب الطالب على عمل خطة درس و شرحه  -

 

 أهداف المساق

 :بعد دراسة هذا المساق يتوقع أن يكون الطالب قادرا على

 .تطبيق استراتيجيات وأساليب تعليم مناسبة لطبيعة موضوعات التربية الوطنية -

 .وضع اختبارات تقويمية مالئمة تشتمل على مواصفات االمتحان الجيد -

 .تصميم أدوات مناسبة لقياس األهداف المعرفية و الوجدانية و النفس حركية -

 .نيةتوظيف و تصميم وسائل تعليمية مالئمة لتدريس التربية الوط -

 .للصفوف األساسية االولى تابة خطة لدرس في التربية الوطنيةك -

 .تثمين دور التربية الوطنية في اعداد المواطن الصالح  لمجتمعه و وطنه -

 . س في التربية الوطنية للصفوف األساسية األولى موظفاً جميع المهارات التي تعلمهاوشرح در -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المخرجات 

 التعليمية للمساق

  .11 اسم المساق علم النفس التطوري
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 : يتناول المساق

 .علم النفس التطوري ومناهجة وقوانين النمو والوراثة والبيئة وأثرها في النموالتعريف ب-

والطفولة الوسطى ( 6-3)الرضيع من أسبوعين إلى عامين الطفولة الباكرة، (ما قبل الوالدة ) رحلة التكوين ممراحل النمو،  -

 .(المرحلة اإلعدادية والثانوية)، المراهقة (عام21-9)والطفولة المتأخرة ( 6-9)
 .نمائيةللمراحل الالصحة النفسية والعالج النفسي، وتطبيقات تربوية ،مشكالت الطفولة والمراهقة -

 

 وصف المساق

 :إلى المساقيهدف هذا 
 . مناهج علم النفس التطوري و قوانين النموالتعرف على  -
 .و أثر الوراثة والبيئة فيها مراحل النمو التي يمر بها االنسانالتعرف على  -
تبصير الطالب بأهمية خصائص النمو والعوامل المؤثرة فيها لإلفادة منها وتوظيفها في رعاية نمو الطلبة وتطورهم   -

 .فية التعامل مع الطلبة وفق مستويات الفروق الفردية لديهم والمساعدة في كي

 أهداف المساق

 : قادر على الطالب في نهاية المساقأن يكون 
 مراحل النمو التي يمر بها الفردأن يكون الطالب قادرًا على فهم  -
 .أن يكون قادرًا على معرفة خاصية وحاجات النمو في كل مرحلة من مراحل عمره -
 .الطالب قادرًا على تشخيص مشاكل الطفولة والمراهقة وتحليلها والتعامل معهاأن يكون  -

 

 

المخرجات 

 التعليمية للمساق
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 :يتناول هذا المساق

 

سيتم أجراء تجارب  وعمليا وكيميائية على سطح األرض والمجموعة الشمسية،أغلب الظواهر الطبيعية فيزيائية 

 :مختلفة لتحقيق ذلك ويتضمن المقرر البنود التالية 

 .خواص المادة ونظرية الدقائق   -

 .أشكال الطاقة وتضم الحركة والضوء والصوت والكهرباء والمغناطيسية   -

 . تطبيقات برنولى وأرخميدس  -

 .ية وتضم المعادالت والمركبات والمحاليل التفاعالت الكيميائ -

 .المجموعة الشمسية ومكوناتها  -

 .التطبيق والتجارب العملية لبعا الظواهر العلمية  -

 

 وصف المساق

 

 :يهدف المساق إلى أن

 

 .التغيرات التي تطرأ على المادة  يفسرولطالب على حاالت المادة وخواصها يتعرف ا  -

 .شكال الطاقة أيعدد الطالب  -

 .يتعرف الطالب على قوانين نيوتن للحركة وتطبيقاتها  -

 أهداف المساق



 

 .يتعرف الطالب على خصائص الصوت وتطبيقاتها  -

 .يتعرف الطالب على خصائص الضوء وتطبيقاتها  -

 .يتعرف الطالب على خصائص الكهرباء وتطبيقاتها  -

 .يتعرف الطالب على خصائص المغناطيسية وتطبيقاتها  -

 .والطفو  يتعرف الطالب على قوانين الضغط -

 .يتعرف الطالب على مبادي الكيمياء وتطبيقاتها  -

 .يتعرف الطالب على المجموعة الشمسية ومكوناتها  -

 .يطبق الطالب عمليا تجارب توضح هذه المفاهيم   -

 

 

 

 : يكون الطالب بعد دراسته لهذا المساق قادرا على

 

 .اليومية التي تحاكي المفاهيم األولية لطالب المرحلة األساسية اإللمام بالظواهر الطبيعية المرتبطة بحياتنا  -

 .اثبات حقيقة هذه الظواهر من خالل تجارب عملية   -

 .استخدام مخلفات البيئة المحلية إلثبات التجارب العملية  -

 .التعرف على المفاهيم األساسية في الكون والمجموعة الشمسية  -

 

 

 

المخرجات 

 التعليمية للمساق

 اسم المساق أساليب تدريس التربية االسالمية
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 : يتناول هذا المساق

 .ومفهوم المنهاج التربوي وعناصره ، و أهداف تدريس التربية االسالميةمنهاج التربية االسالمية  -

 .هداف عملية التحليل ومضمون عملية التعليم والتعلم تحليل الوحدات الدراسية وتتضمن أ-

 .لمعلم ومتطلباته ومكونات الخطة الدراسية لهمية التخطيط  أ-

 .ن الكريم تالوة وتفسير وحفظ أساليب تدريس القرآ -

 .هداف تدريسها مية ومفهوم العقيدة وأساليب تدريس العقيدة االسالأ -

 .هميته في المنهاج التربوي أساليب تدريس الحديث الشريف وأ -

 .هداف تدريسها تدريس السيرة النبوية ومصادرها وأساليب أ -

 .الوسائل و التقنيات المالئمة لتدريس فروع التربية االسالمية -

 .اسالمية للمرحلة األساسية األولىواعداد اختبارتربية   تقويم في التربية االسالميةالأهمية  -

 .أمام زمالئه في حلقة تعليم مصغر  و شرحه في التربية الوطنية خطة درس دروس تطبيقية ، اعداد -

 

 وصف المساق

 :لي يهدف هذا المساق إ

 .وخصائصه سسهج التربية االسالمية وعناصره وأانهتوضيح المفهوم الشامل لم-

 .باألساس النظري والعملي ألساليب التدريس الب تزويد الط-

 .فروع التربية االسالمية  تزويد الطالب بأساليب تدريس -

 . ب علي  تحضير دروس التربية االسالميةالطالتدريب  -

 .التربية االسالمية التربوية المناسبة لتدريس دروس  التقنياتتوظيف -

 .التعامل الجيد مع الطلبة وزرع المحبة واالحترام في نفوسهم  -

 .ويم في العملية التدريسية توضيح أهمية التق -

 أهداف المساق



 

 .لب على اعداد اختبار التربية االسالمية للمرحلة األساسية األولىتدريب الطا -

 .تدريب الطالب على عمل خطة درس و شرحه في حلقة تعليم مصغر أمام زمالئه -

 

 :يتوقع من الطالب ان يكون قادرا علي 

 . عناصره وأسسههاج التربية االسالمية، منفهم -

 .هداف وصياغتها  األ اكتساب مهارة التخطيط واشتقاق-

 . التقويم الجيد و اعداد االختبارات في التربية االسالميةاكتساب مهارة -

 .ن الكريم والسنة النبوية والحديث الشريف معرفة أساليب تدريس القرآ-

 . تحضير دروس التربية االسالمية اكتساب  مهارة -

 . األساسية األولى تقنية الحديثة في شرح الدروس للمرحلةالوسائل التوظيف -

 .زرع المحبة والود واالحترام في نفوس الطلبة - 
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 التعليمية للمساق

 اسم المساق أساليب تدريس لغة عربية
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 :يتناول المساق

 .لعربية تدريس اللغة ا طرائق واستراتيجيات س الفاعلة، ط طريقة التدريشرو التدريس،  ماهية -

 .أهداف تدريس اللغة العربية العامة و الخاصة  –تعريف اللغة   -

 .البالغة  –اإلمالء  –النحو  –النصوص  –أساليب تدريس القراءة  -

 .أسباب ضعف الطالب في اللغة العربية أو بعا فروعها  -

 .اللغة العربية مقترحات لعالج الضعف في  -

 .ومتطلباته ومكونات الخطة الدراسيةاللغة العربية  معلم أهمية التخطيط  ل -

 الوسائل و التقنيات المالئمة لتدريس فروع اللغة العربية -

 .التقويم التربوي و اعداد االختبارات في اللغة العربية للمرحلة األساسية األولى_ 

 (.تعليم مصغر)مرحلة األساسية األولى دروس تطبيقية في اللغة العربية لل-

 وصف المساق

 

 :لىإيهدف المساق 

 .رفع كفايات الطالب التدريسية  -

 .اإللمام بفروع اللغة العربية  -

 .معرفة أساليب التدريس الحديثة ، و الفرق بينها و بين التقليدية  -

 .تحديد األساليب المناسبة لكل فرع من فروع اللغة العربية  -

 .االستفادة بأكثر من أسلوب من أساليب التدريس حسب ما يقتضيه الموقف التعليمي  -

 .معرفة أسباب ضعف الطالب في بعا فروع اللغة العربية ، و كيفية معالجتها  -

 .تدريب الطالب على اعداد اختبار اللغة العربية للمرحلة األساسية األولىو  غة العربيةلالويم في تقال توضيح أهمية -

 .عن طريق التعليم المصغرالتطبيق العملي الفعال لطرائق التدريس -

 

 أهداف المساق

 

 : يكون الطالب بعد دراسته لهذا المساق قادرا على

 

 .معرفة الكثير من المصطلحات و المفاهيم التربوية  ،االهتمام باللغة العربية و فروعها  -

 .تحديد األسلوب المناسب لكل موقف تعليمي   -

 .معالجة أسباب ضعف الطالب في بعا فروع اللغة العربية  -

 .من المساق في المناقشةاالستفادة  –توظيف فروع و مهارات اللغة العربية أثناء الحصة   -

 .و تقويمها و اعداد االختبارات المناسبةباستخدام طرق و استراتيجيات متعددة تدريس فروع اللغة العربية  -

المخرجات 

 التعليمية للمساق



 

 .تم تدريسه في هذا المساقالعملي لما التطبيق 

 .اكتساب مهارة تقويم اللغة العربية و اعداد االختبارات المالئمة للمرحلة األساسية األولى

 

 

التطبيقيأساليب البحث التربوي و االحصاء   اسم المساق 
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 :يتناول هذا المساق -

 .نواع مناهج البحث المفاهيم األساسية و أ مقدمة في مناهج البحث، 

 .، أنواعها و كيفية صياغتها إختيار المشكلة ،الفرضيات

 .تحديد المتغيرات بأنواعها 
 .خطوات البحثو مجتمع الدراسة والعينات، 

 .(والمقابلة االستبانة والمالحظة ) جمع البيانات المناسبة أدوات 

 .وطرق معالجة البيانات تصاميم البحث والتحليل اإلحصائي، 

 .التوثيق العلمي للبحث و أنواعه

 .معايير تقييم البحوث التربوية

 .كتابة تقرير البحث

 وصف المساق

 :ويهدف هذا المساق إلى -

 .العلميأنواع مناهج البحث ، والعلميمعرفة المفاهيم األساسية في مناهج البحث 

 .ت وصياغتها وترجمتها إلى فرضياتمهارات تحديد المشكال الطالبسابإك

 .ةمتغيرات الدراسمهارات، تحديد الطالب ساب إك 

 .دراسة طرق جمع البياناتومعرفة  

 .تقدير البحث كأسلوب من أساليب التغير والتطوير 

 .إعداد خطة بحث في مشكلة تربوية أو سلوكية في مجال تخصصه 

 أهداف المساق

 :بعد دراسة هذا المساق يتوقع أن يكون الطالب قادرا  على  -
 .التعرف على مصادر المعلومات وطرق القياس وأدوات البحث العلمي

 .معرفة أنواع العينات وكيفية اختيارها وشروط كل نوع

 .معرفة كيفية التوثيق العلمي للبحث التربوي

 .إعداد مخطط تفصيلي لبحث تربوي 
 .التحليل الكمي والكيفي ألدوات جمع البيانات
 إعداد البحث التربوي حسب األسس العلمية

 

المخرجات 
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 :يتناول المساق

مهارات المصمم و أهمية علم التصميم في  ت علم التصميم ومجاالالمتعلقة به ،والمفاهيم التدريس  ماهية علم تصميم -

، علوم المدرسة السلوكية و علوم المدرسة االدراكية و التدريس الخلفية النظرية لعلم تصميم التعليم.العملية التعليمية

 .( نموذج ديك و كيري، نموذج دروزة، نموذج جانيه و برات) نماذج التصميم ، تعريفها، مراحل تطورها .المعرفية

 .المحتوى التعليمي ، مفهومه ، أنماطه، أهميته و مبادئ تنظيمه .تحليل الشروط الخارجية و الداخلية للتعلم   -

 .ولىالوسائل و األنشطة التعليمية المناسبة للمرحلة األساسية األ -

 . تحليل النتائج الجيد و االختبار أنواع االختبارات و مواصفات، تصميم االختبارات التحصيلية -

 .تصميم المنشطات العقلية المناسبة لمنهاج المرحلة األساسية األولى -

 .التقويم الجمعي، مفهومه، الغرض منه و وظائفهنهاج، التقويم التشكيلي ومراحل التقويم التشكيلي للم  -

 

 :نشاطات تطبيقية تحليلية

 .لوحدات تعليمية من مناهج المرحلة األساسية األولى في تحليل المحتوى التعليمي

 .تصميم األهداف العامة و الخاصة لوحدات و دروس المرحلة األساسية األولى 

 وصف المساق



 

 .تصميم خطة دراسية يوظف خاللها منشطات عقلية مناسبة

 

 :يهدف المساق الى أن

 .مجاالته و مهارات المصمم يلم الطالب بمفاهيم علم تصميم التدريس و - 

 .يلم بنظريات علم النفس السلوكية و االدراكية التي أسس عليها علم تصميم التدريس -

 .يتعرف على النماذج الحديثة في تصميم التدريس -

 .وحدة تعليميةم تعلالخارجية و الداخلية لية العامة و الخاصة ويحلل الشروط الطالب األهداف التربو يصمم-

 .يحلل الطالب المحتوى التعليمي لوحدة تعليمية  الى األجزاء، األشكال، الصور، الجداول، الرسومات ،االتجاهات -

 .المناسبة لوحدة تعليميةو األنشطة التربوية الوسائل التعليمية التدريس و استراتيجية يحدد  -

 .ر تحصيلي ضمن جدول المواصفات و تحليل نتائجهيتدرب على اعداد اختبا-

 .يصمم منشطات عقلية لوحدة تعليميةو  يعرف مفهوم المنشطات العقلية و أنماطها و النظام التعليمي الذي تنبثق منه -

 .يلم بمفهوم التقويم التشكيلي  للمنهاج  و مراحله، و التقويم الجمعي و يقارن بينهما-

 

 

 أهداف المساق

 :بعد دراسة المساق يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على 

 .االلمام بالمفاهيم المتعلقة بعلم تصميم التدريس

 .التمييز بين نماذج تصميم التدريس المختلفة

 .تحليل محتوى تعليمي الى عناصره

 .تصميم الدروس و الحصص الصفية  للمرحلة األساسية األولى

 .اختبارات تحصيلية مناسبة للمرحلة األساسية األولى تصميم 

 .تصميم منشطات عقلية لوحدة تعليمية

المخرجات 
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 :المساقيتناول 

 

 .وخصائصه و دوره في تفسير األحداث و الظواهر الطبيعيةطبيعة العلم و مكوناته  -

 .مفهوم التفكير العلمي و أهميته و أنواعه  و مهاراته األساسية  في تعليم العلوم و تعلمها -

 .أهداف تدريس العلوم في المرحلة األساسية األولى -

 .استراتيجيات تدريس العلوم  و يشمل طرق و أساليب تدريس العلوم -

 .الصفية و الالصفية في تدريس العلوم  للمرحلة األولىاألنشطة  -

 .الوسائل التعليمية ، أنواعها و توظيفها في تدريس العلوم للمرحلة األولى -

 .النظرية البنائية في تدريس العلوم -

 .العلوم في المرحلة األساسية األولى، مفهومه ، أنواعه و أدواته دروسالتقويم التربوي ل -

 .المناسبة في مناهج العلوم للمرحلة األساسية األولى اعداد االختبارات -

 .التخطيط الجيد لتدريس العلوم، مفهومه ،أهميته و مستوياته -

 .(تعليم مصغر) شرح دروس تطبيقية من مناهج العلوم في المرحلة األساسية األولى -

 

 

 

 

 وصف المساق

 

 (على المناهج المدرسية للمرحلة األولىتحقق أهداف المساق بالتطبيق المباشر ) :لى أنإيهدف المساق 
 أهداف المساق



 

 

 .يتعرف الطالب على طبيعة العلم و مكوناته و دوره في تفسير األحداث و الظواهر الطبيعية -

 .يدرك الطالب أهمية التفكير العلمي و أنواعه  و مهاراته األساسية  و دوره في تعليم العلوم و تعلمها -

 .س في العلوم ولدريشتق أهداف سلوكية و  المرحلة األساسية األولىيحلل الطالب أهداف تدريس العلوم في  -

 .يطبق الطالب االستراتيجيات المناسبة في شرح بعا المواقف التعليمية -

 .يتعرف الطالب على النظرية البنائية في تدريس العلوم -

 .ينظم أنشطة صفية و ال صفية تحقق أهداف دروس العلوم للمرحلة األولى -

 .التعليمية المالئمة للموقف التعليمي و أهداف الدرسيوظف الوسائل  -

 .يعد اختبار في العلوم للصفوف األولى بعد دراسته لمفهوم التقويم و شروطه -

 .يعد خطة دراسية بمستويات مختلفة و مناسبة  لدروس العلوم  في المرحلة األولى -

 .(تعليم مصغر)ولى يتدرب الطالب على شرح دروس من مناهج العلوم  للمرحلة األساسية األ -

 

 

 :بعد دراسة هذا المساق يتوقع أن يكون الطالب قادرا على 

 

 .فهم طبيعة العلم  وخصائصه و توظيف مهارات التفكير العلمي  في تعليم العلوم و تعلمها -

 تدريس منهاج العلوم  للمرحلة األساسية األولى من خالل توظيف استراتيجيات التعليم  المناسبة باعتبارها  -

 .البعد العملي التطبيقي للكفايات التدريسية الالزمة ألداء المهمات التدريسية بفعاليةتمثل 

 .توظيف األنشطة الصفية و الالصفية  في تدريس العلوم -

 .التعليمية في تدريس العلوم بشكل مناسب و فعالم الوسائل ااستخد -

 .في العلوم للمرحلة األساسية األولى و اعداد االختبارات توظيف أدوات التقويم المناسبة -

 .التخطيط لتدريس العلوم بمستوياته المختلفة -

 

 

 

 

المخرجات 
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 :المساق  هذا يتناول 

 .وخصائصهاها وأنواعها المجموعات والعمليات عليها، وطرق عرض -
مجموعات األعداد والعمليات عليها، وتمثيل األعداد الحقيقية على خط األعداد، والفترات، وأنواعها،  -

 .وبعض االقترانات الخاصةالعالقات واالقترانات، وخواصهما، . وتمثيلها
 .الكسور وأنواعها، وتحويل الكسور العادية إلى كسور عشرية، والعكس، والعمليات على الكسور -
 .القاسم المشترك األكبر، والمضاعف المشترك األدنى -
 .كثيرات الحدود، ودرجتها، والعمليات عليها -
 .األسس والجذور، وقوانين األسس -
 .المقادير الجبرية وتحليلها -
 .المنطق الرياضي، والعبارات المنطقية وأنواعها، وجداول الصدق -

 وصف المساق



 

 

 

 : إلى أنهذا المساق  يهدف

 .يتعّرف إلى المجموعات وكيفية التعبير عنها وأنوعها والعمليات عليها وخصائصها -
 .يمّيز بين مجموعات األعداد، وكيفية إجراء العمليات عليها -
 .أنواعها و كيفية تمثيلها على خط األعداديتعّرف إلى الفترات و  -
 .يتعّرف إلى العالقات واالقترانات وأنواعها، وخواص كل منهما -
 .يجري العمليات الحسابية على الكسور بأنواعها والتحويل بينها -
 . يجد القاسم المشترك األكبر والمضاعف المشترك األدنى للعدد -
 .والعمليات الجبرية عليهايتعّرف إلى كثيرات الحدود و درجتها  -
 .يستنتج قوانين األسس والجذور -
 .يتعّرف إلى المقادير الجبرية و طرق تحليلها -

 يتعّرف إلى علم المنطق والعبارات المنطقية وأنواعها وجداول الصدق لها
 

 أهداف المساق

 

 :يكون الطالب بعد دراسته لهذا المساق قادرا على

 

 .عليهااتقان المجموعات والعمليات  -
 .التمّكن من مجموعات األعداد، والعمليات عليها -
 .التمييز بين العالقات واالقترانات، وخواصهما -
 .التعرف إلى الكسور، وإجراء العمليات عليها -
 .إجراء العمليات الجبرية على كثيرات الحدود -
 .توظيف األسس و الجذور في حل مسائل متنوعة -
 .الرياضيتوظيف المنطق الرياضي في البرهان -

 

 

 

المخرجات 
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 :يتناول هذا المساق 

 .تقنيات التعليم وعالقاتها بالوسائل التعليمية وأجيالها وتصنيفاتها ومصادرها  
 .وخصائصها وأسس تصميمها وانتاجهاتقنيات التعليم غير اآللية  
 .التدريب على تشغيل واستخدام عدد من األجهزة السمعية البصرية 

 .في مختبر الوسائل التعليمية ليةاآلغير انتاج بعض الوسائل التعليمية 
 .العملية التعليميةغير اآللية و توظيفها في لتقنيات التعليم االستخدام المخطط والمنظم

 

 وصف المساق

 

 :يهدف المساق إلى

من حيث أنواعها وخصائصها وأسسس  ليةاآلغير تعريف الطالب بمفهوم تقنيات التعليم وعالقتها بالوسائل التعليمية 
 أهداف المساق



 

 .تصميمها  وانتاجها
 .في عمليتي التعليم والتعلم ليةاآلغير ادراك الطالب ألهمية استخدام تقنيات التعليم 

 .في التدريس الفعلي ليةاآلغير اكتساب المهارات واالتجاهات الالزمة الستخدام تقنيات التعليم 
 .في ورشات عمل في مختبر الوسائل ليةاآلغير سائل التعليمية تدريب الطالب على تصميم بعض الو 

 

 : يكون الطالب بعد دراسته لهذا المساق قادرا على

 

 .المتعلقة بالوسائل التعليمية وتصنيفاتهااكتساب المعارف 

 .توظيف الوسائل التعليمية في المواقف التعليمية

 .ساسية األولىل التعليمية المناسبة للمرحلة األانتاج و تصميم بعا الوسائ

 

 

 

المخرجات 

 التعليمية للمساق

 اسم المساق إدارة الفصل و تنظيمه 
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المعتمدةالساعات  3  EEDC 3311 رقم المساق 

 

 :يتناول هذا المساق

 

 .مفهوم االدارة، تعريفها، أنواعها و مستوياتها و عناصرها -

 .مفاهيم أساسية في ادارة الصف و تنظيمه -

 .منهج العالقات االنسانية في ادارة الصف -

 .منهج المدرسة السلوكية االجتماعية في ادارة الصف -

 .مفهومه عناصره و مقوماتهالمناخ التنظيمي الصفي،  -

 .األدوار الرئيسية الحديثة للمعلم في ادارة الصف -

 .واجبات و مسؤوليات المعلم في ادارة الصف -

 .استراتيجيات ادارة النظام في غرفة الصف -

 .ضبط و مواجهة مشكالت الطلبة في غرفة الصف -

 وصف المساق

 

 : أن يهدف المساق إلى

 

 .العامة و التربوية و المدرسية و ادارة الصفوفيدرك الطالب مفهوم االدارة  -

 .يتبين الطالب الخصائص و السمات و المبادئ العامة إلدارة الصف و تنظيمه في منهج العالقات االنسانية -

 .يتبين الخصائص النظرية و المبادئ العامة المميزة للنماذج السلوكية االجتماعية في ادارة الصف و تنظيمه -

 .المدرسة السلوكية االجتماعية في ادارة الصفيقدر اسهامات  -

 .اليدرك مفهوم المناخ  التنظيمي  و االتصال الصفي الفع    -

 .يبين األدوار الرئيسية الحديثة للمعلم في ادارة الصف بفاعلية -

 .يشرح الواجبات و المسؤوليات الرئيسة للمعلم في ادارة الصف و تنظيمه  -

يوضح مميزات و خصائص استراتيجية النظام الذي تفرضه طبيعة العمل في غرفة الصف و أثرها على تعلم  -

 .الطالب 

 .استراتيجيات ادارة النظام في غرفة الصف بعايطبق  -

 .يحدد أنواع مشكالت الطلبة في غرفة الصف و مصادرها -

 .صفيطبق استراتيجيات حل مشكالت االنضباط الصفي للطلبة في غرفة ال -

 أهداف المساق



 

 :نشاط تطبيقي

و كذلك بعا  و تنظيمهان في ادارة صفوفهم يأدوار غير فعالة يقوم بها المعلميعطي أمثلة واقعية ألدوار فعالة و 

 .خالل و جوده في التدريب العملي في المدارس وكيفية معالجتها من مشكالت االنضباط الصفي

 

 : قادرا علىيكون الطالب بعد دراسته لهذا المساق 

 .اكتساب المعرفة المرتبطة بالمفاهيم االدارية -

التمييز بين النظريات المختلفة إلدارة الصف و تنظيمه من حيث المضمون و المحتوى و تحديد أيهم أكثر  -

 .فاعلية

 .تبني المبادئ  و األساليب و االتجاهات المرغوب فيها في فرض النظام الصفي و تنظيم التعلم -

 .استراتيجيات فاعلة في ادارة الصف و تنظيمهتطبيق  -

توفير بيئة تنظيمية صفية تعليمية و مناخا اجتماعياً و نفسياً ايجابياً تسوده الطمأنينة و الراحة النفسية بعيداً عن  -

 .التهديد و العقاب

الديمقراطية توفير فرص التفاعل الصفي االيجابي بين المعلم و الطالب و بين الطالب أنفسهم في جو من  -

 .والمشاركة االيجابية

 .معالجة المشكالت الصفية -
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 :يتناول هذا المساق 
 .مبادئ ومعايير الرياضيات المدرسية ، و المعاصرةطبيعة مادة الرياضيات وماهيتها وخصائص الرياضيات  -
الشروط التي و  صنيف األهداف التربوية والسلوكيةتو أهمية تحديد األهداف هداف العامة لتدريس الرياضيات و األ   -

 .تهااعاتها في صياغيجب مر 
طريقة اإللقاء، وطريقة الحوار، : في تدريس الرياضيات مثل و االستراتيجيات الحديثة بعض الطرائق الشائعة -

 .والطريقة المعملية، والتعلم التعاوني، واأللعاب التربوية
طط ، وأنواعه، ومكونات ختعليم األساسي، التخطيط ومفهومهتحليل محتوى مناهج الرياضيات في مرحلة ال -

 .طة المناسبة لتدريس الرياضياتالتقنيات و األنش.تصميمها  و الدروس اليومية والفصلية
عداد أسئلة  - مفهوم التقويم وفوائده وأنواعه، وأساليب التقويم في الرياضيات، وخطوات إعداد اختبار الرياضيات، وا 

 .(تعليم مصغر) دروس تطبيقية في الرياضيات للمرحلة األساسية األولى .مختلفة للرياضيات

 وصف المساق

 :أن يهدف المساق إلى

 .بادئ ومعايير الرياضيات المدرسية، وخصائصها، مماهية الرياضيات الطالب يعّرف .2

 .لتدريس الرياضيات يناقش األهداف العامة والسلوكية .1

 .يوظّف بعا الطرائق الشائعة في تدريس الرياضيات .3

 .يحلل محتوى مناهج الرياضيات .4

 .يصّمم خطة دروس يومية وأخرى فصلية .5

 .وأنواعه و يعّدد أساليب التقويم في الرياضياتيعّرف مفهوم التقويم وفوائده  .6

 .يوّضح خطوات إعداد اختبار الرياضيات و يعد أسئلة مختلفة للرياضيات .7

 .يكتسب قيماً واتجاهات إيجابية نحو مادة الرياضيات .8

 (.تعليم مصغر)شرح دروس رياضيات من المرحلة األساسية األولى  .9

 أهداف المساق

 

 : لهذا المساق قادرا علىيكون الطالب بعد دراسته 

 

 



 

 .التعرف على طبيعة الرياضيات ومبادئها ومعاييرها

 .اتقان تصميم أهداف تدريس الرياضيات -

 .اتقان تدريس الرياضيات في المرحلة األساسية الدنيا -

 .التمكن من تحليل المحتوى والتخطيط لتدريس الرياضيات -

 .توظيف أساليب تقويم متنوعة في تدريس الرياضيات

 

المخرجات 

 التعليمية للمساق

قاسم المسا التربية الخاصة  

 نوع المساق متطلب كلية  .21

 رقم المساق EEDC 3210 الساعات المعتمدة 2

 :يتناول هذا المساق

 . الخاصة ومبادئها ، أهداف التربيةو مصطلحاتها مفاهيم التربية الخاصة-

 .ساليب التدريس في التربية الخاصةمناهج وأ-

مجموعة من البرامج التربوية المتخصصة التي تتعلق بالتربية الخاصة المنبثقة من األسس الدينية، واألخالقية ، - 
 .مراحل تطور برامج التربية الخاصةوالقانونية،  واإلقتصادية المهتمة بذوي الحاجات الخاصة ، 

 .االحتياجات الخاصة الموهوبين والمبدعين ذوي  –ضعيفي التحصيل ،الدمج األكاديمي واإلجتماعي للفئات الخاصة -

 .الموهوبون و المبدعون، خصائصهم و البرامج التعليمية المناسبة لهم -

 .واإلضطرابات السلوكية واإلنفعالية وإضطرابات التواصل والتوحدأنواع اإلعاقات وصعوبات التعلم -

 .و كيفية التعامل معها

 

 وصف المساق

 :إلىالمساق يهدف 
 هاو أهدافها و مبادئ ،الطالب بمفاهيم التربية الخاصةتزويد  -
التي تتعلق بالتربية الخاصة المنبثقة من األسس الدينية، عة من البرامج التربوية المتخصصة مجمو تعريف الطالبب  -

 .واألخالقية ، والقانونية،  واإلقتصادية المهتمة بذوي الحاجات الخاصة 
الذين ال يستطيعون مسايرة )ليم األساسي من أجل مساعدة الطلبة غير العاديين إدخال تعديالت خاصة على برامج التع -

 .على تنمية قدراتهم إلى أقصى حد ممكن( متطلبات برامج التعليم األساسي
 .على التكيف واإلندماج وتحقيق الذات مساعدة الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة -

 أهداف المساق

 : يكون الطالب بعد دراسته لهذا المساق قادرا على 

 .التمييز بين األطفال العاديين وذوي اإلحتياجات الخاصة

 .اجات الخاصةتيحالتعرف إلى كيفية التعامل مع الطلبة ذوي اال

 .أن يشارك الطلبة بوضع وتطبيق بعا البرامج الخاصة بالتعاون مع معلم تربية الفئات الخاصة 

 تنمية القدرة والمهارات الفكرية للطالب من خالل مناقشة بعا نماذج لحاالت الفئات الخاصة ومدى التحسن في أدائهم  

 .مناقشة تقارير الطلبة بعد زيارة مؤسسات التربية الخاصة

 

المخرجات 

 التعليمية للمساق

 اسم المساق أخالقيات المهنة

 نوع المساق متطلب كلية  .22

المعتمدةالساعات  1  EEDC3114 رقم المساق 

 

 :يتناول هذا المساق

 

 .مفهوم مصطلح المهنة و الوظيفة، مفهوم أخالقيات مهنة التعليم ومصادرها -

 وصف المساق



 

 .القيم األخالقية و المبادئ المشتقة منها و الخصائص الخلقية  الواجب توافرها في المعلم -

 .أخالقيات مهنة التعليم و ضوابطها في االسالم -

 .و قسم المهنة مهنة التعليم في الدستور الفلسطيني أخالقيات -

 .دور المعلم الفلسطيني في القرن الحادي و العشرين -

الساااااالوكية التااااااي المواقااااااف و المشااااااكالت األخالقياااااة و كماااااا يشاااااامل المسااااااق نشاااااااطات تطبيقيااااااة لااااابعا -

 .تواجه المعلمين خالل المهنة

 

 

 :يهدف المساق إلى

 

 .بالمفاهيم المتعلقة بالمهنة و مصادرهاتزويد الطلبة  -

 .و العمل بهو قسم المهنة  تدعيم التمسك بدستور مهنة التعليم  -

 .تعزيز االنتماء لمهنة التعليم -

 .تنمية مهارات التحليل و الوصول الى حل المشكالت على أسس علمية -

 .جتمع المدرسيتنمية المهارات و االتجاهات نحو حسن التعامل و التفاعل مع الطلبة و الم -

 

 أهداف المساق

 

 : يكون الطالب بعد دراسته لهذا المساق قادرا على

 

 .قدير أهمية المهنة و مكانتها في الحياة االنسانيةت -

 .العمل بمقومات أخالقيات مهنة التعليم و ضوابطها  -

 .التعامل االيجابي و التفاعل مع أعضاء المجتمع المدرسي في المستقبل  -

 

المخرجات 

 التعليمية للمساق

2التربية االسالمية   اسم المساق 

 نوع المساق متطلب تخصص  .23

 رقم المساق EBSC 3316 الساعات المعتمدة 3

 :يتناول هذا المساق 
 .أهمية مرحلة الطفولة في غرس العقيدة وترسيخ حب النبي صلى هللا عليه وسلم  ،و أصولها مميزاتهاالتربية االسالمية ،  -
 . قدر خيره وشرهخر والالرسل والكتب السماوية واليوم اآلوااليمان بالمالئكة وأركان االيمان  ء العقائدي، البنا -

 .أحكام الحالل والحرام ن الكريم و القرآ  -
 .تكامل العقيدة مع العبادة والصالة والصيام والزكاة والحج البناء العبادي،-
 .تأديب األطفال وأنواع األخالق النبوية لألطفال والتحذير من األخالق الهابطة البناء األخالقي،-

 .على الخلق القويم والشخصية االسالمية المتميزة المباديء الصحيحة في تربية الطفل  -
 .اسية األولىالمناسبة لطالب المرحلة األس أهداف التربية البدنية وبعا الممارسات الرياضية في االسالمالبناء البدني، -

 .و قواعد اللعب النظافةاعد األكل والشرب  قوتعليم األطفال  -
 .بما يناسب طالب المرحلةوالتوعية الفكرية ( العلم بمعناه الشامل) ن الكريم والعلم في السنة العلم في القرآ العلمي ،البناء  -
 .عند األطفال وعالجها ظاهرة الخجل  التربية النفسية ، -

 .وعالجهما  عند األطفال والغضب اهرة الخوف والشعور بالنقص ظ -

 

 وصف المساق

 : يهدف المساق الى 
 .سمات التربية االسالمية ومميزاتها بيان  -
 .صول العقيدة االسالميةيه وسلم لدى الطالب من خالل فهم أصلى هللا عل ه رسولهللا و تعميق حب  -
 .على سلوك المسلم  اثرهبشمولها وأقيمة العقيدة االسالمية بيان  -
 .ن والسنةالطالب بالقرآمفاهيم العبادة في االسالم ودورها في اصالح تربوي شامل مع ربطتجلي الطالب ل 

 أهداف المساق



 

 .تنظيم عقلية متكاملة لدى الطالب من خالل بيان أهمية ربط العقيدة بالصالة والصيام والزكاة والحج وأثر ذلك على سلوكه -
 .ناء أخالقي وسلوك تأديبي من خالل فهم المأمورات والمنهيات التي يستفيد منها الطالب في ممارسة أخالقية صحيحة االهتمام بب -
 بيان أثر الشريعة االسالمية ودورها التعليمي من خالل ربط الطالب بعلم القران والسنة والمراحل المختلفة التي تراعي  -

مهتمة بالتفكير والقراءة ومحافظة على نفسية سليمة خالية من السلبية واألمراض النفسية كالخوف روقات لبناء عقلية توعوية سليمة الف

 .والحسد والغضب
 :بعد دراسة هذا المساق يتوقع أن يكون الطالب قادرا على 

 .معرفة أصول التربية االسالمية وخصائصها -
 .طالبه نفوسفي  ومحبة النبي صلى هللا عليه وسلم غرس العقيدة االسالمية -
 تنظيم عقلية متكاملةلدى الطالب من خالل بيان أهمية ربط العقيدة بالصالة والصياة والزكاة والحج -

 .وأثر ذلك على سلوكه 

 .التربية االسالمية حقق المنافع الدينية والدنيوية من خاللشعور الطالب بت -
 تربية األوالد على أخالق صحيحة من خالل زرع مباديء الشخصية االسالمية المتميزة بتفعيل بناء بدني ورياضي 

 .درانليم خال من االمراض ومعافى من األواالهتمام بجسد س و نفسي وعلمي
 

المخرجات 

 التعليمية للمساق

2العلوم العامة   اسم المساق 

 نوع المساق متطلب تخصص  .24

 رقم المساق EBSC 3318 الساعات المعتمدة 3

 

:يتناول هذا المساق   

.مظاهر الحياة والمناهج المختلفة التي تناولت ماهية الحياة و العمليات الحيوية -  

" تصنيف الكائنات الحية و تطورها و القبائل التي تضمها الممالك التصنيفية الخمس حسب تصنيف ويتكر -

.الطالئعيات، المملكة النباتية، المملكة الحيوانيةالبدائيات، الفطريات،   

.الخلية الحيوانية و الخلية النباتية و تركيبهما: الوحدة في الكائنات الحية -  

خاليا النمو، خاليا الحماية، الخاليا الدعامية ،خاليا " التنوع في الكائنات الحية و يشمل تخصص الخاليا النباتية -

.الطالئية ،  الضامة، العضلية، العصبية" تخصص الخاليا الحيوانيةو " االنتاج و التخزين  

الجهاز الهضمي، " بيولوجيا االنسان و سالمته و تشمل أجهزة جسم االنسان و وظائفها و األمراض التي تصيبها -

.الجهاز الهيكلي، الجهاز العصبي، الجهاز الهرموني الجهاز البولي،  الجهاز التنفسي، الجهاز الدوري،  

:الجزء العملي. 2  

.تركيبه و استخدامه" الميكروسكوب"المجهر المركب،  -  

.(شريحة خلية نباتية، شريحة خلية حيوانية) فحص بعا الشرائح المجهرية المتعلقة بالجزء النظري  -  

 

 وصف المساق

 

:يهدف المساق الى أن   

.يصف الطالب العمليات الحيوية التي تشكل مظاهر الحياة  -  

.يتعرف الطالب على نظم تصنيف الكائنات الحية  -  

.المملكة الحيوانية المملكة النباتية،  يتعرف الطالب على أنواع الممالك، البدائيات، الطالئعيات، الفطريات،  -  

.الخلية الحيوانية و الخلية النباتية" يتعرف الطالب على الوحدة في الكائنات الحية  -  

 .وأماكن تواجدها و وظائفها  ا النباتية و الحيوانيةالخالي يتعرف الطالب على -

.يحدد وظيفة الجهاز الهضمي في االنسان  و المراحل التي يتم فيها الهضم و االمتصاص -  

.يتبين أهمية جهاز الدوران و يوضح مكوناته و يصف بعا مشكالته الصحية -  

.يحدد اجزاء الجهاز التنفسي و بعا األمراض التي تصيبه  -  

.يتبين مكونات الجهاز البولي و التقنيات المستخدمة في معالجتها -  

 أهداف المساق



 

.يتبين مكونات الجهاز العصبي و الهرموني -  

.يتعرف على كيفية التآزر العصبي الهرموني في التنظيم و السيطرة على أعضاء الجسم كله -  

.يستخدم المجهر في فحص بعا الشرائح -  

 

 

:بعد دراسة المساق أن يكون قادر علىتوقع من الطالب ي    

 

.اكتساب الحقائق و المفاهيم العلمية  المرتبطة بالعمليات الحيوية، التصنيف، و بيولوجيا  االنسان -  

 .و المحافظة عليها تبين أهمية أجهزة االنسان  و وظائفها و صحتها -

 .قدرة هللا تعالىو ادراك  ن وظائف أجهزة جسم االنسانتمييز التكامل و التآزر بي -

 .المجهر في فحص بعا الشرائح  ماستخدا-

 

 

المخرجات 

 التعليمية للمساق

2اللغة العربية  اسم المساق 

 نوع المساق متطلب تخصص  .25

 رقم المساق EBSC 3320 الساعات المعتمدة 3

 

 :يشتمل هذا المقرر دراسة ما يلي

 .مفاهيم نحوية عامةو  ،ةعوامل تيسير النحو العربيو  ،أهمية علم النحو -

 .أركان الجملة الفعليةو  ،أركان الجملة االسمية -

 .، أنواعها و أحكامها المنصوبات -

 .أقسامه و أحكامه العدد -

 .أخطاء لغوية شائعة -

 .القصة والرواية والمسرحية: فنون نثرية، منها -

 

 وصف المساق

 

 :يهدف المساق إلى

 

 .تعريف الطالب بأهمية علم النحو -

 .عوامل تيسير النحوبيان  -

 . التركيز على مجموعة من المفاهيم النحوية -

 .معرفة أركان الجملة االسمية، وأركان الجملة الفعلية  -

 .معرفة المنصوبات، والعدد -

 .التمكن من تصحيح أخطاء لغوية شائعة  -

 .القصة والرواية والمسرحية: تعريف فن النثر، وأنواع منه  -

 

 أهداف المساق

 

 : بعد دراسته لهذا المساق قادرا علىيكون الطالب 

 

 .تفادي التعقيدات النحوية -

 .تأكيد مفاهيم نحوية تسهم في صحة تكوين الجملة العربية -

 .توظيف النحو في الكالم -

المخرجات 

 التعليمية للمساق



 

 .الدالالت النحوية في تنويع األساليب اللغوية استخدام -

 .تمييز األخطاء النحوية وتصويبها  -

 .في الحياة اإلنسانيةتوظيف الفنون النثرية  -

 

 اسم المساق تعديل السلوك

 نوع المساق متطلب كلية  .26

 رقم المساق EBSC 4217 الساعات المعتمدة 2

 

 :يتناول هذا المساق
 .ظته وقياسه وتسجيله السلوك اإلنساني وكيفية مالح  

 .ج اإلرشادية والعالجية من أجل تعديل السلوك غير الّسوي إعداد البرام

 .المفاهيم والمصطلحات األساسية في تعديل السلوك، وتاريخ البحث في تعديل السلوك  

 .الطرائق المختلفة في تحفيز السلوك المرغوب فيه والعوامل المؤثرة في تعديل السلوك وأشكاله ومجاالته

 .المبادئ األساسية التي تستخدم في برنامج تعديل السلوك 

 تقديم برنامج نماذج مختارة وإرشادية وعالجية ومعرفية تتناول المشكالت السلوكية والتربوية وأساليب معالجتها والحد من 
 .السلوك غير المرغوب فيه

 

 
  

 وصف المساق

 :يهدف المساق إلى 
 .اإلنساني الّسوي و غير السوي و كيفية مالحظته و قياسهتزويد الطلبة بخصائص السلوك -
 .تزويد الطالب بالمفاهيم و المصطلحات األساسية في نعديل السلوك و تاريخ البحث فيه-
 .النطريات العالجية واإلرشادية في تعديل السلوكالتعريف بالمبادئ األساسية و-
جراءات تعديل السلوك المرغوب -  .فيه والحد من السلوك غير المرغوب فيهالتعرف إلى خطوات وا 
 .استخدام كل من التعزيز وتشكيل السلوك والتعميم واإلطفاء والتسلسل والعقاب في تعديل سلوك الطلبة-

 

 أهداف المساق

 :قادر علىالطالب في نهاية المساق يكون 
 .النطريات العالجية واإلرشادية في تعديل السلوكالمفاهيم األساسية و معرفة-

 .استخدام هذه المبادئ وإجراءات تعديل السلوك في الحد من السلوك غير المرغوب فيه-

التدرب على استخدام الطرائق المختلفة في تعزيز السلوك المرغوب فيه من خالل تقديم برامج ارشادية و عالجية لبعا -

 .المشكالت السلوكية و التربوية

 

المخرجات 

 التعليمية للمساق

 اسم المساق تربية مدنية

 نوع المساق متطلب تخصص  .27

 رقم المساق EBSC 4219 الساعات المعتمدة 2

 

 :يتناول المساق

 

 .مفاهيم أساسية في التربية المدنية وتوضيح عام لمفهوم وممارسة التربية المدنية -

 .منهاج التربية المدنية المنطلق والنشأة والتاريخ والحاجة والضرورة -

 .اإلسالم ومنظومة القيم المدنية اإلسالميةالتربية المدنية في  -

 .التربية المدنية وبناء الشخصية االجتماعية وتعليم سلوكياتها المدنية و إشكالية التربية التقليدية الراهنة -

 وصف المساق



 

 .التربية المدنية وتعليم المواطنة والديمقراطية وحقوق اإلنسان -

مفهوم الديمقراطية في ميزان الفكر . ممارستها   -مفهومها  –عناصرها  –مكوناتها  –الديمقراطية  -

 .اإلسالمي وموقف اإلسالميين منها 

 .حاجتها وضرورتها –أنواعها  –طبيعتها  –ماهيتها  –الحقوق المدنية لإلنسان  -

 .اإلعالن العالمي  لحقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان -

 .حق في األمن، والحق في مقاومة القهر ،والحق في تقرير المصيرالحقوق السياسية والمدنية وال -

 .في المناهج المدرسية هادمج مفاهيموتفعيل التربية المدنية  -

 .طرق و أساليب  تدريس التربية المدنية -

 .دروس تطبيقية في التربية المدنية لمرحلة التعليم األساسي

 

 :يهدف المساق إلى

 

 الفلسطيني، وأهميتها في المؤسسة الواقعابادها ومكوناتها وربطهبمفاهيم التربية المدنية وأبع لبةتعريف الط-

 .التعليمية الفلسطينية

 .مشاركين في مسيرة التنميةوتلفة كمواطنين فلسطينيين داعمينتأهيل الطلبة وإعدادهم للقيام بأدوارهم المخ -

 .بالمواطنة والديمقراطية والسلوك الحضاري يمية  تمكنهم من االلتزام مية قيإكساب الطلبة مرجعية معرفية مفاه -

 .التعريف بمبادئ حقوق اإلنسان والديمقراطية والمجتمع المدني  -

 الفكر اإلسالمي وموقف اإلسالميين منهافي  مفهوم الديمقراطيةالتعريف ب -

 .إبراز الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمع الفلسطيني  -

 .إبراز التناقا عندتطبيق اتفاقات حقوق اإلنسان على المجتمع الفلسطيني-

 .التربيةالمدنيةو مهاراتهامفاهيمعليملة األساسية األولى في تدور معلم المرح ابراز-

 .ولى التعليم مصغراألساسية األ للمرحلة   شرح دروس في التربية المدنية -

 أهداف المساق

 

 : لهذا المساق قادرا علىيكون الطالب بعد دراسته 
 

 تمكنه من االلتزام بالمواطنةمهارية   ة يمية قيميجعية معرفية مفاهامتالك الطالب مر -

 .تبنى الفكر والثقافة المدنيتين في حياته المهنية -

 .وبقناعة دوره كمواطن صالحة الطالب مارسم -

 .مهارات وقيم النهج الديمقراطي مع زمالئه داخل المجموعات ةمارسم -

 .ميةن المحلية واإلقليمية والعالالطالب مواثيق حقوق اإلنسا يستعرض -

 .تعليم مفاهيم ومهارات التربية المدنية مستخدما أساليب و وسائل تعليمية مناسبة -

المخرجات 

 التعليمية للمساق

أساسية أولىية اعداد معلم مرحلة استراتيج  اسم المساق 

 نوع المساق متطلب تخصص  .28

 رقم المساق EBSC 4221 الساعات المعتمدة 2

 :يتناول المساق

 .في اعداد معلم المرحلة األساسية األولىو االستراتيجيات الحديثة المعاصرةالتربويةالتوجهات  أبرز-

عالمياة لمعلام المعاايير ال .و كفاياات المعلاماألساساية األول القاة بالمرحلاة التجاارب التربوياة الحديثاة المتعو القضاياأهم 

عاادد ماان الدراسااات و المساااق يتناااول كما .ايير المهنيااة للمعلاام الفلسااطيني عااو مقارنتهابالمالمرحلااة األساسااية األول اا

 .بحاث العلمية المتعلقة بالمشكالت التربوية لهذه المرحلةاأل

 وصف المساق



 

 :يهدف المساق إلى

 .الطالب بالتوجهات المعاصرة و االستراتيجيات الحديثة  في اعداد معلم المرحلة األساسية األولىتزويد 

 .مقارنة المعايير المهنية للمعلم الفلسطيني بالمعايير المهنية للمعلم في أنظمة تربوية أخرى

 .االستفادة من التجارب الحديثة و الناجحة في تعليم المرحلة األساسية األولى

 .تدريب الطالب نحو مهنة التعليم بفاعلية بما ينسجم مع استراتيجية التعليم العاليتنمية القدرات و االستعدادات و  -

 

 

 أهداف المساق

 :يكون الطالب بعد دراسة المساق قادر على

 االتجاهات االيجابية نحوـااللمام بالمعلومات و المعارف و ادراك المفاهيم و الخبرات و اكتساب المهارات و تكوين -

 .التعليملممارسة المهنة بفاعلية واعية بما يتماشى مع طبيعة العصر و متطلبات المجتمعمهنة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المخرجات 

 التعليمية للمساق

قاسم المسا تربية تكنولوجية  

 نوع المساق متطلب تخصص  .29

 رقم المساق EBSC 4225 الساعات المعتمدة 2

 
 :يتناول المساق

 .ال وعالقتهما بتكنولوجيا التعليمواألسلوب النظامي، وكذلك االدراك واالتص، تكنولوجيا التعليمالمفاهيم األساسية في  -
 ، وبعض الوسائل التعليمية اآلليةالتعليم االلكتروني والتعليم المبرمج والتمييز بينهما، وأساسيات في استخدام الوسائل التعليمية-

 .التعليمالمتعددة في الوسائط على إعداد وإنتاج واختيار وتوظيف  عمليا   ويتلقى الطالب من خالل المساق تدريبا  كما 

 وصف المساق

 
 :حولبمعلومات  الطالبمساق إلى تزويد يهدف ال

 .ماهية تكنولوجيا التعليم والمصطلحات ذات الصلة وأهميتها-
 أهداف المساق



 

 .األسلوب النظامي في تكنولوجيا التعليم-
 .االدراك واالتصال وعالقتهما بتكنولوجيا التعليم -

 .التعليم االلكتروني والتعليم المبرمج -
 .أساسيات في استخدام الوسائل التعليمية -
 .في العملية التعليمية الوسائل التعليمية اآلليةتوظيف  -
 (Adobe Audition ،Adobe Photoshop ) المتعددةالوسائط إعداد وإنتاج بعض برامج تطبيق -
 

 :علىأن يكون قادرا  الطالب يتوقع من 

 

 .بطريقة مناسبةوما يتعلق بها من مصطلحات تكنولوجيا التعليم  تعريف-

 .استخدام األسلوب النظامي في تكنولوجيا التعليم أثناء تحضيره للدروس-

 .الربط بين االدراك واالتصال وعالقتهما بتكنولوجيا التعليم -

 .اللكترونيةا استخدام الوسائل التعليمية -

 .استخدام برامج الملتميديا في إنتاج وسائط متعددة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المخرجات 

 التعليمية للمساق

2رياضيات   اسم المساق 

 نوع المساق متطلب تخصص  .31

 رقم المساق EBSC 4327 الساعات المعتمدة 3

 

 :يحتوي هذا المساق على

 .، ومفهوم الزاوية، وأنواعها، وكيفية قياسهااألولية المتعلقة بالهندسةلمفاهيم ا -
 .المضلعات واألشكال الهندسية وأنواعها وخواصها ومحيطاتها ومساحاتها -
 .مساحاتها وحجومها حسابكيفية و المجسمات، -
 .واالنجليزيمقاييس بعض األنظمةكالنظام الفرنسي   -
 .الت الحياة المختلفةاإلحصاء وأهميته وإدراك فائدته في مجا -
 .جداول التوزيع التكراري للبياناتوتكوين  وصف وتمثيل وتحليل البيانات اإلحصائيةطرق  -
 .وكيفية حسابها مقاييس النزعة المركزية وخواصها -

 وصف المساق



 

 .فضاء العينة لتجربة إحصائية وحساب احتماالت األحداث -
 االحتمال الشرطي واألحداث المستقلة -

 

 : أن إلى  هذا المساق يهدف

 .والزوايا وأنواعها المفاهيم األولية المتعلقة بالهندسة المستويةيتعّرف إلى  -
 .يمّيز بين األشكال الهندسية والمضلعات وخواصها -
 .مساحاتها وحجومهاحساب كيفية المجسمات ويتعّرف  -
 .بعض األنظمةكالنظام الفرنسي واالنجليزيالعالمية لمقاييس يمّيز بين ال -
 .جداول التوزيع التكراريوكيفية تكوين  وصف وتمثيل وتحليل البيانات اإلحصائيةيستنتج طرق  -
 .وطرق حسابها عض مقاييس النزعة المركزيةيمّيز بين ب -
 .وحساب االحتماالت كيفية إيجاد فضاء العينة لتجربةيتعّرف إلى  -
 يفّرق بين االحتمال الشرطي واألحداث المستقلة -

 أهداف المساق

 :الب في نهاية دراسة هذا المساق يتوقع من الط

 .اتقان مفاهيم الهندسة المستوية -

 .توظيف مفاهيم الهندسة الفراغية في الحياة -

 .المقارنة بين مقاييس كل من الطول والحجم والوزن والسعة والزمن -

 .استنتاج مفاهيم اإلحصاء األساسية -

 .حساب االحتماالت وتمييز أنواعها -

المخرجات 

 التعليمية للمساق

 اسم المساق سيكلوجية اللعب

 نوع المساق متطلب تخصص  .31

 رقم المساق EBSC4224 الساعات المعتمدة 2

 :يتناول المساق

 .تطبيقاتها التربوية في علم نفس اللعب والمفاهيم والمبادئ كأداة للتعلم النظريات األساسية و -

 .اللعب بالنمو ، اللعب اإليهامي والتقليد واللعب اإلجتماعي والفروق الفرديةوعالقة و خصائصه اللعب وتعريفه، معنى  -
 .ذوي اإلحتياجات  الخاصة عند األطفالج، واللعب والترويحالتربية واللعب واستخدام اللعب في اإلرشاد والعال-

 
 وصف المساق

 :يهدف هذا المساق إلى

 .علم نفس اللعبتزويد الطالب بالمفاهيم والنظريات األساسية في  -
 .النظريات المختلفة وتفسيرها ألهمية اللعب التمييز بين -

 .و عالقتها بالنمو تفسير سمات وخصائص اللعب المختلفة -
 .التعليمية عب وتوظيفه في العملية الل هارات الالزمة الستثمارالم إكساب الطالب -
 .االحتياجات الخاصةاكساب الطالب مهارة توظيف اللعب في عالج األطفال ذوي -

 

 أهداف المساق

 :يكون الطالب بعد دراسة المساق قادر على

 .تحليل العوامل المختلفة المؤثرة في اللعب عند األطفال

 .تحديد سمات اللعب حسب المراحل العمرية المختلفة لألطفال
 .اللعب وتوظيفه لتحقيق أفضل المخرجات التعليمية هارات الالزمة الستثمارالم إكساب الطالب

المخرجات 

 التعليمية للمساق

 اسم المساق تربية رياضية

 نوع المساق متطلب تخصص  .32

 رقم المساق EBSC 4226 الساعات المعتمدة 2

 

 :يتناول المساق
 وصف المساق



 

 

 .القيم التربوية لبرامج التربية الرياضية في المرحلة األساسية و بية الرياضية وأهدافها ومبادئهافلسفة التر -

 .النظرية الموحدة للتدريسو  أساليب تدريس التربية الرياضيةطرائق و -

 .صفات وعوامل نجاح درس التربية الرياضية -

 .الميول واالتجاهات ودورها في تعدد مظاهر األنشطة الرياضية في المرحلة األساسية -

 .الحركية، ومظاهر األنشطة واأللعاب الرياضية التربية -

 .الحركات األساسية والتوازن لدى اإلنسان، إلى جانب الحركات االنتقالية وغير االنتقالية -

 .التمرينات التمثيلية، والنشاط اإليقاعي، واأللعاب الصغيرة، واأللعاب التمهيدية لأللعاب الكبيرة -

 .ج تدريبيةذ، مع التطرق لنماولىاألساسية األميذ المرحلة األلعاب الرياضية المناسبة لتال -

 . المدرسة األساسية مبادئ إدارة وتنظيم برامج التربية الرياضية في -

 .س التربية الرياضية في الحاالت الطارئةوتنفيذ در -

 :يهدف المساق الى

 .التربوية، الشاملة للشخص المتعلمتبين أهمية دور التربية الرياضية، وضرورتها في العملية  -

 .تنمية شخصية الطالب وتكييفه جسمياً، وعقلياً، ووجدانياً، واجتماعياً، وغرس الروح الرياضية فيه -

 .تتبع تطور مفهوم التربية الرياضية والتربية الحركية -

 .يةتوضيح األهمية التربوية للتربية الرياضية والتربية الحركية في المرحلة األساس -

 .تحديد مقومات نجاح المدرس في تدريس التربية الرياضية في المرحلة األساسية -

 .تميز بين االتجاهات الخطأ، واالتجاهات التربوية الصحيحة للتربية الرياضية -

 تبين قواعد تخطيط وتنفيذ البرنامج الرياضي، وتوضيح كيفية إدارة األنشطة الرياضية، كدروس التربية -

 .والمهرجانات الرياضية 

 .تنمي لدى الطالب المعرفة والفهم والتحليل، من خالل الجوانب المعرفية المتضمنة في األنشطة الرياضية -

 .تبين مفهوم القيادة بوجه عام، والقيادة الرياضية على وجه الخصوص، وتوضيح صفات القيادة الرياضية ووظائفها -

 أهداف المساق

 

 :لهذا المساق قادرا علىيكون الطالب بعد دراسته 

 .و فهم أهدافها أهمية دور التربية الرياضية، وضرورتها في العملية التربوية الشاملة للفرد المتعلم تبين -

 .القدرة الُسلكية والعلمية على التعامل مع تالميذ المرحلة األساسية في أثناء قيامهم باألنشطة الرياضيةاكتساب  -

 .من إدارة األنشطة الرياضية في المرحلة األساسية، وتنظيم مالعبها وأجهزتها وأدواتها تمكن -

 .المشكالت والتحديات التي تواجه التربية الرياضية وطرق التغلب عليها مواجهة -

 .المساهمة في دعم األنشطة الرياضية المدرسية، والمشاركة في فعاليتها -

 .التعصب والعنف في النشاط الرياضيألخالق الرياضية، واالبتعاد عن التالميذ نحو التحلي با يهتوج  -

 

 

 

 

 

المخرجات 

 التعليمية للمساق

 اسم المساق أدب األطفال

 نوع المساق متطلب تخصص  .33

 رقم المساق EBSC 4228 الساعات المعتمدة 2

 

 :يشتمل هذا المقرر على دراسة ما يلي

 

 وصف المساق



 

وتصورات مادته الفكرية، وأنواع األدب وأجناسه، وخصائص النصوص أدب األطفال، : مفهوم األدب، ومنه -

 .األدبية المقدمة لطالب المرحلة األساسية

الحكاية الحكاية، مفهومها، وأنواعها؛ والحكاية البوليسية، الحكاية الخرافية، والحكاية على لسان الحيوان،  -

 .تمثيلي لتدريس الحكاية والقصةالقصة، مفهومها، وأنواعها، وعناصرها، وتطبيق . الشعبية

المسرحية، مفهومها، وأنواعها، وعناصر المسرحية، وخصائص المسرحية المقدمة لطالب المرحلة األساسية،  -

 .ودرس تطبيقي لتدريس المسرحية لطالب المرحلة األساسية

 .حلة األساسيةالشعر، مفهومه، وأنواعه، ونماذج تطبيقية على أنواع الشعر العربي المقدمة لطالب المر -

 األغاني واألناشيد، مفهومهما، وأنواعهما، وخصائصهما المقدمة لطالب المرحلة األساسية، -

 .تدريبات أدبيةاألساسية، لتدريس األغاني واألناشيد لطالب المرحلة  ةس تطبيقيودر  -

 

 

 :يهدف هذا المقرر إلى

 تبيين مفهوم األدب، وتصوراته، واألجناس األدبية -

 .إلخ... تمييز أنواع األجناس األدبية القديمة والحديثة، كالحكاية، والقصة، والمسرحية -

 تمييز النصوص األدبية المناسبة للمرحلة األساسية -

 .األساليب المثلى لتعليم طالب المرحلة األساسية النصوص األدبية استخدام -

 .سمات الفنون األدبية المختلفةالتعريف ب -

 .ة لطالب المرحلة األساسيةالنصوص األدبي تحليل -

 أهداف المساق

 

 : يكون الطالب بعد دراسته لهذا المساق قادرا على

 

 .التمييز بين الفنون األدبية المناسبة لألطفال -

 .لطالب المرحلة األساسية األولى القدرة على تدريس نماذج أدبية -

 .توظيف الفنون المختلفة في غرس قيم تعليمية وسلوكية -

 .أنواع الفنون األدبية وتحليلها تذوق -

 

 

 

 

 

 

 

المخرجات 

 التعليمية للمساق

 اسم المساق التربية الفنية

 نوع المساق متطلب كلية  .34

 رقم المساق EBSC 4230 الساعات المعتمدة 2

 

 :يتناول هذا المساق 

 

 وصف المساق



 

 .مفاهيم في الفن و التربية الفنية و فن الطفل و نشأتهما -

 .يتعرف من خالله الطالب على طرق التعامل مع الطفل بلغة الفن   -

 .مفاهيم التذوق الجمالي للفن و النقد الفني و الفن االسالمي  -

 .التعامل مع األطفال الموهوبين فنيا و المتخلفين فنيا  -

 .ربط مادة التربية الفنية بالمواد  الدراسية األخرى  -

 .مة في الفن من ناحية عملية األدوات و الخامات المستخد -

 .الكفايات التعليمية و الخطة الدراسية و الوسائل التعليمة في التربية الفنية -

 

 

 

 

 

 :يهدف المساق الى

 

 .التعرف على مفاهيم في الفن و التربية الفنية  و عالقتها بالمواد الدراسية األخرى  -

 .األطفال و كيفية التعامل مع الطفل من ناحية فنية دراسة مراحل التعبير الفني لدى  -

 .تطبيق النقد الفني و التذوق الفني بشكل سليم من خالل عملية التقويم   -

 .التعرف على الفن اإلسالمي و ماهيته و مميزاته  -

 .التطرق للجوانب العملية و التعرف على الخامات و األدوات المستخدمة في الفن  -

 .األدوات و الخامات المناسبة لفن الطفل في المرحلة األساسية معرفة  -

 .معرفة الكفايات التعليمية و الخطة الدراسية و الوسائل التعليمة في التربية الفنية  -

 

 أهداف المساق

 

 يكون الطالب بعد دراسته لهذا المساق قادرا على

 

 .التفريق بين ماهية الفن و التربية الفنية  -

 .الجانب النظري بالجانب التطبيقي العملي من خالل مجاالت الفن المتعددة ربط  -

 .تطبيق مراحل نمو التعبير الفني على تالميذ المرحلة األساسية الدنيا بحسب العمر  -

 .القدرة على التعامل مع األطفال الموهوبين و المتخلفين فنيا على حد سواء  -

 .لمعارض الفنية معرفة بالتراث اإلسالمي و تشكيل ا -

 .تحضير دروس في التربية الفنية في ضوء الكفايات التعليمية و وفق األصول التربوية  -

 .القدرة على التعامل مع األدوات و الخامات المختلفة وفق البيئة المحيطة بالطفل  -

المخرجات 
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المساقنوع  متطلب تخصص  .35  
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Description of the course: 

 

The course is designed to provide students with variety of possible 

instructionsand rules used in teaching English to young learners (from 

grade one to four). It also provides a solid foundation in teaching the four 

language skills through displaying authentic examples and real life 

activities. The course also tackles variety of essential educational topics 

such as audio-visual aids, games and songs.  

 

 وصف المساق

 

Course objectives: The course aims to enable the students to: 

1. Be acquainted with principles and rules of teaching English to young 

learners. 

2. Identify the qualities of an ideal teacher. 

3. Get an idea about the classroom language. 

4. Recognize the physical learning surrounding. 

5. Be aware of the different types of listening activities and Know the 

different techniques of teaching and testing. 

6. Be familiar with the types of reading and the teaching stages. 

7. Be aware of problems of reading encountered by learners.  

8. Know the requirements for the writing skill and its problems. 

9. Prepare suitable and related to life activities on each skill. 

10. Recognize multiple audio-visual aids used in teaching English and 

theeffectiveness of using teaching aids in the teaching process. 

11. Know the importance and the purpose of using games and songs. 

12. Learn how to teach songs in the classroom. 
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Course outcomes: At the end of the course students are expected to be 

able to: 

1. Possess variety of instructions and rules needed for teaching English 

to young learners. 

2. Build and design real life activities suitable for learners level. 

3. Make a balance in the 4 English language skills (not to neglect any 

skill) while teaching young learners. 

4. Plan and present an English lesson before the class, including the 

four language skills. 

5. Appreciate the effectiveness of the audio-visual aids in English 

language teaching. 

6. Apply games and songs in teaching English, as they are key methods 

for teaching young learners. 
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 التعليمية للمساق
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Description of the course 

This course aims at introducing the students the major approaches, 

methods and techniques used in teaching and learning English. However, 

the Audio-lingual method and the communicative approach and the 

synthesis method are given more attention in this course, as they are still 

المساقوصف   



 

adopted by many of the English language teachers in our schools. Lesson 

planning, testing and evaluation are also tackled. Besides that, the course 

is concerned with techniques of teaching pronunciation, vocabulary and 

grammar. 

 

Course objectives:  The course aims to enable students to: 

a) Know the status of the English language in our schools in Gaza. 

b) Be familiar with the basic methods and approaches used in teaching 

the Eng. Language. 

c) Know the advantages and disadvantages of each method and 

technique. 

d) Be aware of the factors influencing the various teaching methods. 

e) Know when to use the mother tongue in an English lesson. 

f) Prepare an English lesson plan for the elementary cycle.  

g) Implement an English lesson before the class. 

h) Identify the types of testing. 

i) Know how to build up an English test particularly an achievement 

test. 

j) Know types of vocabulary and the difficulties in learning them. 

k) Identify the appropriate technique for teaching grammar. 

l) Get an idea about teaching pronunciation. 

m) Know how to correct the pupils’ grammatical mistakes.  

 

 

 أهداف المساق

 

 

 

Course outcomes: At the end of the course students are expected to be 

able to: 

1)  Widen their knowledge theoretically with the different types of 

methods used in teaching the English language. 

المخرجات 
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2) Apply what they learn theoretically to practicability while teaching 

English in the classroom. 

3) Prepare and implement an English lesson plan. 

4) Identify the different mistakes pupils make in pronunciation and 

grammar, while learning and avoid them.   

5) Build up a thorough test according to the table of specifications. 

6) Understand the importance of the English language and its status in 

our schools, not only as a medium of teaching and learning but also 

as a dispensable requirement for a successful teacher.   

 


