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برنامج بكالوريوس قسم معلم المرحلة االساسية االولى

الرؤيا:
نحو برنامج إعداد معلم صف معّد مهنياً تربوياً وعلمياً يف ضوء املعاي� الوطنية والعاملية ملهنة التدريس.

الرسالة:
تزويد املجتمع الفلسطيني واإلقليمي �علم مؤّهل مهنياً وتربوياً وقادر عىل إعداد الجيل ملواجهة تحديات العرص.

الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس قسم معلم المرحلة األساسية األولى

ملخص الخطة الدراسية: 

عدد الساعات نوع المتطلب

90 متطلبات التخصص اإلجبارية

12 متطلبات التخصص االختيارية

18 متطلبات الجامعة اإلجبارية

6 مساقات حرة

126 املجموع
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أوًال: المساقات االجبارية (٩٠ ) ساعة معتمدة
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
 3االحصاء والبحث العلمي 10501441
10501311    م.س.   1  1تربية عملية 4 10501312
10501111    م.س.   1  10501112    م.س.  2 3الدارما يف التعليم 10501421
 3تطبيقات تربوية يف الحاسوب 10501313
10501218    م.س.   1  3اللغة العربية واساليب تدريسها 2 10501318
10501220    م.س.   1  3الرياضيات واساليب تدريسها 2 10501320
10501225    م.س.   1  3العلوم والصحة واساليب تدريسها 2 10501325
10501111    م.س.   1  10501112    م.س.  2 3مشكالت الطفولة وأساليب تعديل السلوك 10501332
 3تقنيات تربوية للمرحلة االساسية االوىل 10501330
10501212    م.س.   1  1تربية عملية 3 10501311
10501220    م.س.   1  10501225    م.س.  2 10501218  م.س.  3 3التقويم الرتبوي يف املرحلة االساسية االوىل 10501440
10501111    م.س.   1  10501112    م.س.  2 3الرياضة وأساليب تدريسها 10501424
10501320    م.س.   1  10501325    م.س.  2 10501318  م.س.  3 3قضايا واتجاهات معارصة للمرحلة االساسية االوىل 10501410
10501312    م.س.   1  2تربية عملية 5 10501411
10501411    م.س.   1  3تربية عملية 6 10501412
10501411    م.س.   1  10501441    م.س.  2 3البحث االجرا² 10501413
10501111    م.س.   1  10501112    م.س.  2 10501112  م.س.  3 3الرتبية الفنية وأساليبها 10501329
10501111    م.س.   1  10501112    م.س.  2 10501111  م.س.  3 3اللغة العربية وأساليب تدريسها1 10501218
 3طرائق تدريس عامة للمرحلة االساسية االوىل 10501113
 3اخالقيات املهنة 10501114
 1تربية عملية 1 10501211
10501211    م.س.   1  1تربية عملية 2 10501212
 3التعليم االسايس يف فلسط¶ ومناهجه 10501111
 3األسس النفسية والرتبوية 10501112
10501111    م.س.   1  3تصميم التدريس 10501422
10501113    م.س.   1  3ادارة الصف وتنظيمه 10501217
10501111    م.س.   1  10501112    م.س.  2 10501113  م.س.  3 3الرتبية اإلسالمية وأساليب تدريسها1 10501219
10501111    م.س.   1  10501112    م.س.  2 10501113  م.س.  3 3الرياضيات وأساليب تدريسها1 10501220
10501111    م.س.   1  10501112    م.س.  2 10501113  م.س.  3 3العلوم والصحة وأساليب تدريسها1 10501225
10501111    م.س.   1  10501112    م.س.  2 10501113  م.س.  3 3العلوم االجت«عية وأساليب تدريسها 1 10501227
10501112    م.س.   1  10501113    م.س.  2 3علم النفس الرتبوي يف املرحلة االساسية االوىل 10501244
 3قراءات تربوية باللغة E للمرحلة االساسية االوىل 10501245
 3الرتبية املدنية 10501110
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ثانيًا: المساقات االختيارية ( ١٢) ساعة معتمدة:

متطلب سابقس. ماسم المساقرقم المساق
3الرتبية الوطنية 10501456
3صعوبات التعلم 10501455
3مهارات التفك� 10501454
3العلوم االجت«عية واساليب تدريسها 2 10501357
3املنهج التكاميل يف التدريس 10501351
3التوجيه واإلرشاد النفيس والرتبوي 10501253
3تربية بيئية 10501250
3سيكولوجية اللعب 10501358
3التعليم الجامع 10501352
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وصف المساقات

10501111 التعليم االساسي في فلسطين ومناهجه :
يتضمــن هــذا املســاق وصفــاً لطبيعــة للنظــام الرتبــوي والتعليمــي يف فلســط¶: تاريخــه وأهميتــه، وفلســفته، ومشــكالته، والعوامــل 

املؤثــرة فيــه. كــ« يتضمــن املســاق وصفــاً ملناهــج املرحلــة األساســية مــن حيــث عنارصهــا وأسســها ومناحــي تنظيمهــا. 

10501112 االسس النفسية والتربوية :
ــم  ــك املفاهي ــا يف ذل ــة االساســية األوىل، � ــا الخاصــة باملرحل ــة وتطبيقاته ــاًً لألســس النفســية والرتبوي يتضمــن هــذا املســاق وصف

ذات العالقــة بهــ« مثــل: علــم النفــس ومجاالتــه، النمــو، التعلــم، الدوافــع، الــذكاء، الرتبيــة ووظائفهــا وأهدافهــا، أنواعهــا وعالقتهــا 

بالثقافــة واملجتمــع. كــ« يتضمــن املســاق كيفيــة توظيــف معلــم املرحلــة االساســية األوىل لتلــك املفاهيــم.

10501113 طرائق التدريس العامة للمرحلة االساسية االولى :
يتضمــن هــذا املســاق تعريــف الطالــب باســرتاتيجيات التدريــس املختلفــة وطــرق التدريــس املنبثقــة عنهــا، والعوامــل التــي تحــدد 

اختيــار املعلــم لتلــك االســرتاتجيات والطــرق. كــ« يتضمــن املســاق تعريــف الطالــب بعنــارص التخطيــط للتدريــس وتدريبــه عــىل 

إعــداد الخطــط التدريســية. 

10501114 أخالقيات المهنة :
يتنــاول هــذا املســاق القواعــد واملبــادئ االخالقيــة والقيميــة التــي ينبغــي عليــه أن يتبناهــا وكيفيــة تبنيهــا مــن الطالــب املتعلــم. 

ــة  ــة مــن الناحي ــة التعليمي ــة التعلمي ــم بأطــراف العملي ــة املعل ــي، ويتضمــن املســاق أيضــاً عالق ــه املهن ــا يف مجال ــة توظيفه وكيفي

ــة للمعلــم. ــات املهني ــز عــىل املعايــ�  والكفاي ــة والســلوكية مــع الرتكي االخالقي

10501110 التربية المدنية :
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم الرتبيــة املدنيــة، ومفهــوم املجتمــع املــدÓ ومكوناتــه، وأهميتــه، ودوره. وكــ« يتنــاول املســاق مفهــوم 

ــم  ــربز املســاق دور معل ــة، وي ــة واإلقليمي ــة واملحلي ــات بأنواعهــا كــ« وردت يف املواثيــق العاملي ــة والحري حقــوق اإلنســان واملواطن

املرحلــة األساســية األوىل يف تدريــس تلــك املفاهيــم.

10501217 ادارة الصف وتنظيمه :
يتنــاول املســاق مفهــوم إدارة الصــف، وأنواعهــا، وأسســها، وكيفيــة امتالكهــا مــن قبــل معلــم املرحلــة االساســية األوىل. ويتنــاول أيضــاً 

دور املعلــم �هاراتــه وكفاياتــه اإلداريــة يف التعامــل مــع املشــكالت الصفيــة املختلفــة. 

10501218 اللغة العربية وأساليب تدريسها (1) :
يتضمــن هــذا املســاق بعــض القضايــا اللغويــة، واإلمالئيــة التــي تــرد يف منهــاج الصــف األول، والثــاÓ األساســي¶، وطــرق تطبيقهــا 

ــة األساســية األوىل  ــة للمرحل ــس اللغــة العربي ــاج. كــ« يتضمــن وصــف أهــداف وأســاليب تدري ــم يف املنه املتمحــورة حــول املتعل

(التهيئــة، املحادثــة، القــراءة، التجريــد، الكتابــة، اإلمــالء) إىل جانــب تحليــل وحــدة دراســية مــن كتــاب الصــف األول والثــاÓ األساســي¶. 

10501219 التربية االسالمية وأسليب تدريسها (1) :
ــزه عــىل  ــع تركي ــة االساســية االوىل م ــة االســالمية للمرحل ــب الرتبي ــوى كت ــريف املتضمــن يف محت ــاول هــذا املســاق املجــال املع يتن

ــيل. ــق املنحــى التكام ــس املناســبة وف ــرض املســاق لطــرق التدري ــك يتع ــب الوجــداÓ، وكذل الجان

10501220 الرياضيات واساليب تدريسها (1) :
ــداد،  ــات واألع ــم املجموع ــل عل ــية االوىل مث ــة االساس ــب املرحل ــوى كت ــواردة يف محت ــة ال ــم الرياضي ــاق املفاهي ــذا املس ــاول ه يتن

والعمليــات الحســابية األربعــة عليهــا، كــ« يتنــاول األســاليب التــي يتبعهــا املعلمــون يف تعليــم األطفــال الرياضيــات يف هــذه املرحلــة، 

وكيفيــة تكامــل الرياضيــات مــع املــواد األخرى. ويتطــرق املســاق كذلــك إىل االتجاهــات املعــارصة يف تعليــم الرياضيــات، ويرتكــز 

ــم التبــاديل. عــىل أســاليب التعلــم النشــط والعمــل الج«عــي والتعلّ
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10501211 تربية عملية (1) :
يتنــاول هــذا املســاق الجانــب النظــري للرتبيــة العمليــة وعنارصهــا وأنظمتهــا، وتحضــ� الطالــب ملختلــف جوانــب العمــل املــدريس، 

اإلداريــة منهــا والرتبويــة. وتنفيــذ متطلبــات املســاق يف إطــار نظــري، وواجباتــه، بحيــث يتضمــن يف محــاوره جملــة مــن الخــربات 

املتكاملــة التــي تســعى يف جملتهــا إىل تهيئــة الطالــب ملتطلبــات املواقــف الصفيــة املختلفــة ومســتلزماتها، ويتــم تنفيــذ املســاق مــن 

خــالل (16) لقــاء وجاهيــا. 

10501225 العلوم والصحة واساليب تدريسها (1) :
يتنــاول هــذا املســاق املجــال املعــريف املتضمــن يف محتــوى كتــب العلــوم والصحــة للمرحلــة األساســية األوىل بحيــث تتنــاول املفاهيــم 

املتعلقــة باملــادة والطاقــة، والفلــك، وطبقــات االرض. كــ« يتنــاول املســاق مفهــوم العلــم ومكوناتــه وطبيعتــه، كــ« ويتعــرض اىل 

طــرق تدريســها املناســبة واملتمحــورة حــول املتعلــم. 

10501227 العلوم االجتماعية واساليب تدريسها (1) :
يتنــاول هــذا املســاق املجــال املعــريف املتضمــن يف محتــوى كتــب العلــوم االجت«عيــة مــع تركيزهــا عــىل البعــد الوجــداÓ والوطنــي، 

ويتنــاول املســاق طرائــق واســرتاتيجيات التدريــس املناســبة لهــا واملتمحــورة حــول املتعلــم.

10501212 تربية عملية (2) :
يتــم تنفيــذ هــذا املســاق ضمــن مســارين أساســي¶ األول: ويتــم عــىل شــكل )16( لقــاء وجاهيــا تتــم يف الجامعــة وتتنــاول آليــات 

املشــاهدة واملشــاركة الجزئيــة معــاً مــع الرتكيــز عــىل جانــب املالحظــة الهادفــة املنظمــة، امــا املســار الثــاÓ فهــو عمــيل ينتقــل فيــه 

ــة املدرســية  ــة والتعــرف إىل البيئ ــا باملشــاهدة واملشــاركة الجزئي ــوم يف أثنائه ــة يق ــب اىل املدرســة لحضــور(32) ســاعة عملي الطال

والصفيــة.

10501244 علم النفس التربوي للمرحلة االساسية االولى :
ــدارس الســلوكية  ــم امل ــق مفاهي ــة تطبي ــام وكيفي ــم النفــس الع ــه بعل ــوي وعالقت ــم النفــس الرتب ــوم عل ــاول هــذا املســاق مفه يتن

واإلدراكيــة والبنائيــة يف عمليــة التعليــم. ويتنــاول أيضــاً البيئــة املناســبة التــي تســاعد يف عمليــة التعلــم واملهــارات الالزمــة لعمليــة 

التعليــم وقياســها وتقوÝهــا. 

10501311 تربية عملية (3) :
يتنــاول هــذا املســاق مهــارات الرتبيــة العمليــة مــن تحمــل املســؤولية و تنفيــذ فعاليــات املوقــف الصفــي لحصــة كاملــة يف ضــوء 

املعايــ� التــي يتطلبهــا ذلــك املوقــف، كــ« ويقــوم الطالــب املتــدرب بالعديــد مــن النشــاطات والفعاليــات املرافقــة للمنهــاج، بحيــث 

يلتــزم الطالــب خــالل فــرتة التدريــب بانظمــة املدرســة وتعلي«تهــا، بحيــث يقــيض الطالــب (48) ســاعة مــن التدريــب العمــيل.

10501332 مشكالت الطفولة وتعديل السلوك :            
ــة مســتعرضاً عــدداً مــن املشــكالت  ــا الن«ئي ــة املتوســطة وأهــم خصائصه ــة الطفول ــب �رحل ــف الطال ــاول هــذا املســاق تعري يتن

الخاصــة بهــذه املرحلــة (النشــاط الزائــد، ضعــف االنتبــاه، االحتياجــات الخاصــة، الخــوف، .......الــخ) كــ« يشــمل عرضــاً ألســبابها 

والوقايــة منهــا، ويتنــاول هــذا املســاق أهــم اســرتاتيجيات تعديــل الســلوك التــي يجــب أن Ýتلكهــا معلــم املرحلــة األساســية االوىل 

وآليــة تطبيقهــا يف تعديــل الســلوك املطلــوب وبنائــه.

10501329 التربية الفنية وأساليبها :
يتنــاول هــذا املســاق علــم املوســيقا والفــن، واســتخدام تربيــة الســمع وتوظيفهــا يف تنميــة مهــارات الــذكاء لــدى االطفــال، وتوظيــف 

االناشــيد املدرســية يف تعلــم املوضوعــات االخــرى التــي يتعلمهــا تالميــذ املرحلــة األساســية األوىل، وكذلــك اســتخدام الفــن تربويــا 

مــن خــالل مهــارات التالميــذ الفنيــة وكيفيــة تنميتهــا وتوظيــف ذلــك يف تعلــم املواضيــع االخــرى. 
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105013٣0 تقنيات تربوية للمرحلة االساسية األولى :
يتنــاول هــذا املســاق تعريــف الطالــب بالتقنيــات الرتبويــة املختلفــة التــي تســتخدم يف عمليــة التدريــس، ك« يتنــاول طرق اســتخدام 

هــذه التقنيــات ودمجهــا يف اســرتاتيجيات التدريــس املختلفــة للمرحلــة األساســية األوىل، بحيــث يشــمل املســاق أهميــة التقنيــات، 

ورشوطهــا، وكيفيــة تصميمهــا، ودور املعلــم واملتعلــم فيهــا.

10501318 اللغة العربية واساليب تدريسها (2) :
يتضمــن هــذا املســاق بعــض القضايــا اللغويــة، واالمالئيــة التــي تــرد يف منهــاج الصــف الثالــث، والرابــع االساســي¶، وطــرق تطبيقهــا 

ــيد،  ــراءة، االناش ــية األوىل (الق ــة االساس ــها للمرحل ــاليب تدريس ــة، وأس ــة العربي ــس اللغ ــداف تدري ــن أه ــ« يتضم ــاج. ك يف املنه

ــع  ــث والراب ــاب الصــف الثال ــن كت ــل وحــدة دراســية م ــب تحلي ــة) إىل جان ــاط اللغوي âــ�، األ ــالء، الخــط، التعب املحفوظــات، االم

ــة.  ــيل يف اللغــة العربي ــار تحصي ــي املســاق بإعــداد اختب األساســي¶، وينته

10501325 العلوم والصحة وأساليب تدريسها (2) :
يتنــاول هــذا املســاق املجــال املعــريف املتضمــن يف محتــوى كتــب العلــوم والصحــة للمرحلــة األساســية األوىل بحيــث يتنــاول املفاهيــم 

ــارص  ــ« يتعــرض املســاق اىل عن ــه. ك ــزة جســم االنســان وصحت ــة اىل اجه ــة، إضاف ــات الحي ــة، والكائن ــف، والخلي ــة بالتصني املتعلق

منهــاج العلــوم والصحــة بعنــارصه املختلفــة ويــربز دور املعلــم يف كل منهــا. ويتنــاول املســاق أيضــاً طــرق واســرتاتيجيات التدريــس 

املناســبة لهــا، وينتهــي املســاق بإعــداد اختبــار تحصيــيل يف العلــوم والصحــة.

10501320 الرياضيات واساليب تدريسها (2) :
يتنــاول هــذا املســاق اســرتاتيجيات حــل املســألة الرياضيــة، وأنواعهــا، ومحتــوى الهندســة املــدريس، ووحــدات القيــاس يف املســافة، 

واملســاحة، والحجــم، والكتلــة، والزمــن، ويتضمــن املســاق ايضــا مفاهيــم التقديــر والتقريــب، كــ« ويوضــح املســاق معنــى التخطيــط 

والتقويــم يف تعليــم الرياضيــات، وينتهــي املســاق بإعــداد اختبــار تحصيــيل يف الرياضيــات.

10501312 تربية عملية (4) :
يركــز هــذا املســاق عــىل تنفيــذ الطالــب للمهــام والفعاليــات الصفيــة يف املــدارس الرشيكــة، يتــم خاللهــا تعويــد الطالــب املتــدرب 

عــىل االســتقاللية يف تحمــل املســؤولية والتأمــل والنقــد، إىل جانــب عكــس مالحظــات التغذيــة الراجعــة بشــكل تفاعــيل بينــه وبــ¶ 

املــدرس املــرشف، كــ« ويتــم مناقشــة كل مــا يصــادف الطالــب مــن صعوبــات وخــربات أثنــاء التطبيــق، ويقــيض الطالــب خــالل هــذا 

التدريــب (48) ســاعة مــن التدريــب العمــيل.

10501313 تطبيقات تربوية في الحاسوب :
يتنــاول هــذا املســاق تدريــب الطالــب عــىل الربمجيــات الحاســوبية التــي تغنــي العمليــة التعلميــة التعليميــة للمرحلــة االساســية 

االوىل، وذلــك بتوظيــف برمجيــات مناســبة تســهل مهامــه االداريــة واملهنيــة.

10501410 قضايا واتجاهات معاصرة للمرحلة االساسية االولى :
ــة  ــة األساســية األوىل مــن حاجــات الطلب ــة باملرحل ــة املتعلق ــة الحديث ــا والتجــارب الرتبوي ــاول هــذا املســاق عــدداً مــن القضاي يتن

وقدراتهــم وأســاليب التدريــس املناســبة لهــم، كــ« يتنــاول اســتعراض عــدد مــن الدراســات واالبحــاث العلميــة املتعلقــة باملشــكالت 

الرتبويــة لهــذه املرحلــة. 

10501411 تربية عملية (5) :
يتحمــل الطالــب يف هــذه املرحلــة مســؤولية إعــداد وتنظيــم وتنفيــذ الــدروس التــي يكلــف بتدريســها تحــت إرشاف ومســؤولية 

ومراقبــة املــدرس املــرشف واملعلــم املتعــاون، كــ« ويشــار إىل أن الطالــب املتــدرب يــدرس ضمــن هــذا املســاق (77) حصــة فعليــة 

كاملــة تنفــذ عــىل مــدار الفصــل إىل جانــب مشــاهدة الحصــص التــي ينفذهــا زمــالؤه واملعلــم املتعــاون.
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10501441 اإلحصاء والبحث العلمي :
يتنــاول هــذا املســاق تعريفــاً �فاهيــم البحــث العلمــي ذات العالقــة �تطلبــات املرحلــة االساســية االوىل مثــل املتغــ�ات ومســتوياتها 

وصياغــة الفرضيــات، كــ« ويتنــاول جمــع البيانــات وترميزهــا وتحليلهــا باســتخدام االحصــاء الوصفــي واالســتداليل مــع الرتكيــز عــىل 

تنفيذهــا بشــكل محوســب، ويعــرف املســاق ايضــا الطالــب باالليــات املناســبة لكتابــة التقاريــر يف ضــوء النتائــج.

10501421 الدراما في التعليم :
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم الدرامــا واملــرسح يف اطارهــا الرتبــوي والتطبيقــي والجــ«يل وأثرهــ« يف العمليــة التعليميــة للمرحلــة 

االساســية األوىل. كــ« يتضمــن املســاق اعــداد برامــج وأنشــطة تســاعد يف تدريــب الطالــب املعلــم عــىل توظيــف الدرامــا يف التعليــم 

ــة تطبيــق هــذه االســرتاتيجيات يف تدريــس املباحــث  مثــل مــرسح الدمــى، لعــب االدوار، القصــص، لغــة الجســد، املحــاكاة، وكيفي

املختلفــة لهــذه املرحلــة. 

10501424 الرياضة واساليب تدريسها :
يهــدف املســاق إىل تعريــف الطالــب املعلــم باألســس العلميــة والرتبويــة لتدريــس الرتبيــة الرياضيــة الحديثــة للمرحلــة األساســية 

ــة  ــة، والرتبي ــات البدني ــة والتمرين األوىل، ويتضمــن هــذا املســاق طــرق تدريــس للمباحــث املختلفــة مــن خــالل املهــارات الرياضي

الحركيــة، واأللعــاب الصغــ�ة، والقصــص الحركيــة. 

ات تربوية باللغة اإلنجليزية للمرحلة االساسية الدنيا : 10501245 قراء
يتنــاول هــذا املســاق تدريــب الطالــب املعلــم عــىل قــراءة عــدد مــن النصــوص املكتوبــة باللغــة االنجليزيــة بحيــث تتنــاول تلــك 

ــة  ــراء حصيل ــة، بحيــث تســاعد الطالــب املعلــم يف اث ــة التعلمي ــة التعليمي النصــوص موضوعــات تربويــة مختلفــة متعلقــة بالعملي

ــة. ــة وتراكيبهــا التعب�ي ــة باللغــة االنجليزي ــه الرتبوي مفردات

10501440 التقويم التربوي للمرحلة االساسية االولى :
يتنــاول هــذا املســاق مفاهيــم التقويــم االساســية: أنواعهــا، وبناؤهــا ومــا يتناســب منهــا مــع املرحلــة االساســية االوىل، كذلــك يركــز 

ــاء ادوات القيــاس الرتبــوي املختلفــة �ــا فيهــا االختبــارات والتقويــم األصيــل، كــ« يتضمــن  املســاق عــىل تعليــم الطالــب عــىل بن

تدريــب الطالــب عــىل تقويــم نتائــج أدوات القيــاس واقــرتاح الخطــط العالجيــة املناســبة يف ضوئهــا.

10501421 تصميم التدريس :
ــة  ــث املختلف ــة للمباح ــص الصفي ــدروس والحص ــم ال ــة بتصمي ــم املتعلق ــم باملفاهي ــب املعل ــف الطال ــاق تعري ــذا املس ــاول ه يتن

ــاول  ــبة، ويتن ــم املناس ــاليب، وأدوات التقوي ــرق واالس ــطة، والط ــا، واالنش ــداف �جاالته ــث االه ــن حي ــية األوىل م ــة االساس للمرحل

ــة. ــذه املرحل ــس له ــم التدري ــاذج يف تصمي â ًاملســاق أيضــا

10501412 تربية عملية (6) :
يعــد هــذا املســاق امتــداداً ملســاق تربيــة عمليــة (5)، حيــث يطلــب مــن الطالــب املتــدرب إعــداد وتنظيــم وتنفيــذ الــدروس التــي 

يكلــف بتدريســها باســتقاللية، تتــدرج مــا بــ¶ االســتقاللية الجزئيــة بشــكل أســايس واالســتقاللية الكاملــة، وذلــك بنــاء عــىل تقديــرات 

كل مــن املــدرس املــرشف واملعلــم املتعــاون. يشــار هنــا إىل أن الطالــب املتــدرب يطالــب بتدريــس مــا ال يقــل عــن (135) حصــة 

تنفــذ عــىل مــدار الفصــل �راقبــة ومتابعــة كل مــن املــدرس املــرشف واملعلــم املتعــاون وبالتعــاون مــع مديــر املدرســة الرشيكــة يف 

التدريــب.

10501413 البحث اإلجرائي :
يتنــاول هــذا املســاق البحــث اإلجــرا² مــن حيــث مفهومــه، وأهدافــه، وأنواعــه، وتطبيقاتــه عــىل املشــكالت والصعوبــات التعليميــة 

التعلميــة يف البيئــة املدرســية والصفيــة، ثــم يطلــب مــن الطالــب تقديــم بحــِث بأحــد هــذه املشــكالت والصعوبــات التــي واجهتــه يف 

أثنــاء تطبيقــات الرتبيــة العمليــة تحــت إرشاف أحــد مــدريس القســم مســتخدماً فيهــا جميــع خطــوات البحــث اإلجــرا².
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10501250 تربية بيئية :
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم البيئــة وأهــم املفاهيــم املنبثقــة منهــا، والعوامــل التــي تــؤدي اىل تلــوث البيئــة ودور االنســان يف هــذا 

التلــوث. كــ« يتنــاول املســاق عــدداً مــن املشــكالت البيئــة املحليــة والعامليــة ودور االنســان يف معالجتهــا. ويتنــاول املســاق أيضــاً 

باالســرتاتيجيات املناســبة لتدريــس البيئــة لطلبــة املرحلــة االساســية األوىل.

10501302 المنهج التكاملي في التدريس :
يتنــاول هــذا املســاق املنهــج التكامــيل: مفهومــه وخصائصــه وأهميتــه يف التدريــس للمرحلــة االساســية االوىل. كــ« يتضمــن املســاق âاذج 

تطبيقيــة مــن مباحــث مختلفــة للمرحلــة. ويركــز املســاق أيضــاً دور املعلــم يف توظيــف هــذا املنهــج يف العمليــة التعليميــة التعلمية. 

10501352 التعليم الجامع :
يتنــاول هــذا املســاق تعريفــا لفئــات التعليــم الجامــع (كاملهمشــ¶ وذوي االحتياجــات الخاصــة) خصائصهــم واحتياجاتهــم املتنوعــه. 

كــ« يتنــاول املســاق املهــارات التــى يجــب ان Ýتلكهــا املعلــم الختيــار وتوظيــف اســرتاتيجيات التعلــم التــي تســاعده يف عمليــات 

الدمــج مــا بــ¶ املتعلمــ¶ داخــل الصــف مــ« يراعــي االحتياجــات املختلفــة.

10501253 التوجيه واالرشاد النفسي والتربوي :
يهــدف هــذا املســاق اىل تعــرف الطالــب املعلــم �فهــوم التوجيه واالرشــاد يف املرحلــة االساســية األوىل، أهدافهــا، وأسســها، ونظرياتها، 

ــالت  ــية األوىل، والتدخ ــة االساس ــال يف املرحل ــدى االطف ــر ل ــي تظه ــادية الت ــات اإلرش ــكالت والحاج ــاليبها، واملش ــا، واس ومجاالته

اإلرشــادية الوقائيــة والن«ئيــة والعالجيــة املمكنــة، كــ« يتضمــن املســاق الفنيــات واألســاليب االرشــادية املمكــن اســتخدامها لتحســ¶ 

مســتوى العمليــة التدريســية.

10501454 مهارات التفكير  :
يتنــاول هــذا املســاق آليــات تطويــر مهــارات التفكــ� املختلفــة لــدى الطالــب مــن خــالل تعريضــه ملواقــف علميــة وانســانية متعددة 

تــؤدي اىل اســتخدام مهــارات التفكــ� العلمــي مــن مالحظــة الفرضيــات وصياغتهــا، وحــل املشــكالت واالســتدالل بأنواعــه.

10501455 صعوبات التعلم :
يتنــاول هــذا املســاق وصفــاً للتحديــات التــى تواجــه األطفــال يف املرحلــة األوىل ضمــن عمليــة التعلــم مــن خــالل عــرض املعلومــات 

االساســية املتضمنــة يف موضــوع صعوبــات التعلــم، األســباب التــى تــؤدي إليهــا وكيفيــة تصنيفهــا (âائيــة او معرفيــة) كــ« يتطــرق 

املســاق ألهــم مظاهرهــا واســرتاتيجيات تشــخيصها والتطبيقــات الرتبويــة التــى يجــب أن Ýتلكهــا معلــم الصــف.

10501456 التربية الوطنية :
يتنــاول هــذا املســاق تعريفــاً �جــاالت الرتبيــة الوطنيــة وقيمهــا كــ« وردت يف محتــوى كتــب الرتبيــة الوطنيــة للمرحلــة األساســية 

الدنيــا (الوطــن، الشــعب، األمــة، االنتــ«ء، نظــام الدولــة ومؤسســاتها) كــ« يعــرّف املســاق الطالــب بالطــرق املناســبة لتدريســها. 

10501357 العلوم االجتماعية واساليب تدريسها (2) :
ــوم  ــب العل ــوى كت ــة يف محت ــ«ت املتضمن ــادئ والتعمي ــم واملب ــق واملفاهي ــم الحقائ ــب املعل ــف الطال ــاق تعري ــذا املس ــاول ه يتن

االجت«عيــة للمرحلــة االساســية االوىل كمفهــوم الخرائــط والجغرافيــا الطبيعيــة والبرشيــة، إىل جانــب توظيــف طــرق واســرتاتيجيات 

ــة.  التدريــس املناســبة والحديث

10501358 سيكولوجية اللعب :
ــل وبســتالوزي،  ــال فروب ــة أمث ــه الرتبوي ــ¶ بأهميت ــ«م املرب ــة اللعــب، وتطــوره التاريخــي، واهت ــاول هــذا املســاق رشح طبيع يتن

ويتعــرض املســاق ايضــا للتوجهــات النفســية لســلوك اللعــب كــ« تتناولهــا نظريــات فرويــد وبياجيــه واريكســون وبرونــر... ، كــ« 

ــة الطفــل يف مراحــل تعلمــه االوىل. ــاض االطفــال ، واعتــ«ده محــورا لرتبي ــة اللعــب يف ري ــاول املســاق اهمي ويتن
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الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس قسم معلم رياض األطفال

ملخص الخطة الدراسية:
عدد الساعات نوع المتطلب

84 متطلبات التخصص اإلجبارية

18 متطلبات التخصص االختيارية

18 متطلبات الجامعة اإلجبارية

6 مساقات حرة

126 املجموع
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برنامج بكالوريوس قسم معلم رياض األطفال

تــم تأســيس قســم ريــاض األطفــال يف العــام 2010 بهــدف التســاوق مــع حاجــات املجتمــع املحــيل لوجــود معلمــ¶ متخصصــ¶ ملرحلــة 

ريــاض األطفــال واســتعدادا إلجــراءات وزارة الرتبيــة والتعليــم القاضيــة بــرضورة توظيــف معلمــ¶ مؤهلــ¶ يف ريــاض األطفــال نظــرا ألهميــة 

الطفولــة املبكــرة وتأث�هــا يف بقيــة املراحــل الدراســية. 

الرؤية:
نحــو برنامــج إعــداد معلــم ريــاض األطفــال متميــز وهــادف إىل االرتقــاء �هنــة التعليــم يف الطفولــة املبكــرة مــن خــالل إعــداد املعلــم 

مهنيــا وتربويــاً وعلميــاً يف ضــوء املعايــ� الوطنيــة والعامليــة إلعــداد معلمــي ريــاض األطفــال.

الرسالة:
إعــداد معلــم الروضــة وتأهيلــه مهنيــاً وتربويــاً بحيــث يكــون قــادرا عــىل التعامــل مــع أطفــال مرحلــة الطفولــة املبكــرة و�ــا ينســجم 

مــع حاجــات املجتمــع الفلســطيني وأن يكــون قــادراً عــىل االندمــاج يف ســوق العمــل اإلقليمــي. 

أهداف البرنامج ومخرجاته

يهــدف الربنامــج إىل إعــداد معلمــي ريــاض أطفــال يلبــون حاجــة املجتمــع املحــيل مــن هــذه الفئــة مــن املعلمــ¶ مــا يــؤدي إىل تحســ¶ 

كفايــة أداء ريــاض األطفــال بشــكل عــام.  

ويتوقع من خريج برنامج معلم رياض األطفال بعد االنتهاء من دراسة املساقات الخاصة بالربنامج ان يكون قادرا عىل ان:

يتبى فكرا وفلسفة تتفق واالتجاهات الرتبوية الحديثة للطفولة املبكرة.. 1

يتمثل قيم مجتمعه ويعتز بثقافته .. 2

يطبق اسرتاتيجيات التعليم الحديثة املناسبة ملرحلة الطفولة املبكرة.. 3

يوظف التكنولوجيا يف التعليم.. 4

يتحمل املسؤوليات التي تتطلبها مهنته.. 5

يطورأداءه املهني باستمرار.. 6

يوظف اسرتايجيات وطرق مختلفة للتعامل مع األطفال.. 7

يعرف خصائص األطفال ويعرف مراحل âوهم.. 8

يَُقّوم تعلم األطفال ويعرف مستوياتهم.. 9
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أوًال: المساقات االجبارية (٨٤ ) ساعة معتمدة

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10506415 Ó10576414    م.س.   1  9التدريب العميل امليدا
10576116    م.س.   1  3مشكالت الطفولة واساليب تعديل السلوك لرياض األطفال 10506217
10506110    م.س.   1  10506111    م.س.  2 3تصميم وتطبيق مناهج رياض األطفال 10506311
10506110    م.س.   1  10506111    م.س.  2 3تنمية املفاهيم االجت«عية والخلقية 10506312
10576115    م.س.   1  3االبداع يف الطفولة. 10506313
10576211    م.س.   1  10576212    م.س.  2 3اتجاهات حديثة يف تربية الطفل 10506314
10576212    م.س.   1  10576115    م.س.  2 3القياس والتقويم لتعليم األطفال 10506411
10576115    م.س.   1  3تنمية التفك� عند األطفال ما قبل املدرسة 10506413
10576415    م.س.   1  3البحث االجرا² لرياض األطفال 10506417
10576311    م.س.   1  10576212    م.س.  2 3االسس النظرية للرتبية العملية 10506414
10506110    م.س.   1  10506111    م.س.  2 3تقنيات تربوية حديثة لرياض األطفال 10506216
10576214    م.س.   1  3رعاية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة 10506412
 3املهارات االساسية يف الرتبية البدنية والرياضية 10506114
10506110    م.س.   1  3قراءات تربوية باللغة االنجليزية يف رياض األطفال 10506416
 3مدخل اىل رياض األطفال 10506110
 3ادارة بيئة تعلم الطفل 10506316
 3األسس النفسية والرتبوية لرياض األطفال 10506111
 3الرتبية البيئية لالطفال 10506215
 3تغذية وصحة وسالمة الطفل 10506113
 3الن«ء العقيل واللغوي للطفل 10506115
 3التعليم االسايس يف فلسط¶ ومناهجه. 10506116
10506110    م.س.   1  10506111    م.س.  2 3املنهج التكاميل يف رياض األطفال 10506211
10506110    م.س.   1  10506111    م.س.  2 3تعليم القراءة والكتابة لالطفال 10506212

3الدراما واملرسح يف تعليم األطفال 10506213
10506110    م.س.   1  10506111    م.س.  2 

10576115  م.س.  3 
10506111    م.س.   1  3الصحة النفسية للطفل ما قبل املدرسة. 10506214
 3علم نفس اللعب يف الطفولة املبكرة 10506112

ثانيًا: المساقات االختيارية ( ١٨) ساعة معتمدة:

متطلب سابقس. ماسم المساقرقم المساق
10576115    م.س.   1  3مهارات التفك� 10506256
10506110    م.س.   1  3تربية األطفال يف االسالم 10506255
10506110    م.س.   1  10506111    م.س.  2 3صعوبات التعلم ملرحلة رياض األطفال 10506257
 3تصميم مصادر التعلم وانتاجها 10506253
10506110    م.س.   1  10506111    م.س.  2 3تجارب عاملية يف برامج رياض األطفال 10506252
10506110    م.س.   1  10506111    م.س.  2 3التوجيه واإلرشاد النفيس لرياض األطفال 10506251
10506110    م.س.   1  3حقوق الطفل واالرسة 10506254
10506110    م.س.   1  10506111    م.س.  2 3موسيقى وفن وأناشيد رياض األطفال 10506258
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وصف المساقات

10506110 مدخل الى رياض األطفال :
يتنــاول هــذا املســاق نبــذة تاريخيــة عــن تطــور تربيــة الطفــل يف العــاó العــرò والغــرò، وتشــمل أهــم الفالســفة واملــدارس التــي 

اهتمــت برتبيــة الطفــل، وإعطــاء فرصــة للطلبــة الستكشــاف عــاó األطفــال مــا قبــل املدرســة، وأهــداف الطفولــة املبكــرة، والتعــرف 

إىل األطفــال واملعلمــ¶ واألســاليب املســتخدمة، وتخطيــط أنــواع متعــددة مــن نشــاطات األطفــال وتوجيههــا، وخصائــص برامــج مــا 

قبــل املدرســة النوعيــة، وخصائــص املعلمــ¶، ووضــع املهنــة يف املــايض والحــارض واملســتقبل.

10506111 األسس النفسية والتربوية لرياض األطفال :
يتضمــن هــذا املســاق وصفــاًً لألســس النفســية والرتبويــة لريــاض األطفــال وتطبيقاتهــا الخاصــة بريــاض األطفال، �ــا يف ذلــك املفاهيم 

ــا  ــا، وأنواعه ــة وأهدافه ــف الرتبي ــذكاء، ووظائ ــع، وال ــم، والدواف ــو، والتعل ــه، والنم ــس ومجاالت ــم النف ــل: عل ــ« مث ــة به ذات العالق

وعالقتهــا بالثقافــة واملجتمــع. كــ« يتضمــن املســاق كيفيــة توظيــف مهــارات معلــم ريــاض األطفــال لتلــك املفاهيــم.

10506112 علم نفس اللعب في الطفولة المبكرة :
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم اللعــب، وأهــم نظرياتــه، وأسســه النفســية، وخصائــص اللعــب وأهميتــه، وأهدافــه وتطــور اللعــب يف 

مراحــل النمــو يف الطفولــة املبكــرة بشــكل خــاص، وبرامــج األلعــاب الشــعبية املختلفــة.

10506113 تغذية الطفل وصحته وسالمته :
يتنــاول هــذا املســاق أساســيات الصحــة لألطفــال الرضــع ومــا قبــل الســن املــدريس، واألمــراض األكــö انتشــاراً يف مراحــل الطفولــة 

وكيفيــة الوقايــة منهــا، واســس التغذيــة الســليمة يف مراحــل الطفولــة واالحتياجــات الغذائيــة لهــم، واألمــراض الناتجــة عــن ســوء 

التغذيــة وكيفيــة الوقايــة منهــا. 

10506114 المهارات األساسية في التربية البدنية والرياضية :
ــح  ــة، وتوضي ــة الصحي ــة م«رســتها لالنشــطة البدني ــة قدرتهــا وبأهمي ــات الخاصــة ومحدودي ــاول هــذا املســاق التعريــف بالفئ يتن

أســاليب تعديــل األنشــطة واألدوات، وأماكــن اللعــب ورشوطــه �ــا يتناســب وقــدرات هــذه الفئــة مــن التالميــذ �ــا يلبــي حاجاتهــم 

وأســس تصميــم الربنامــج الريــايض الصحــي الفــردي.

10506115 النماء العقلي واللغوي للطفل :
يتنــاول هــذا املســاق مفاهيــم النمــو اللغــوي واملعــريف للطفــل كقــدرات األطفــال العقليــة، والــذكاء، واالدراك والتفكــ� ومعالجــة 

املعلومــات ومهــارات حــل املشــكالت ووظيفــة الدمــاغ مــع الرتكيــز عــىل النظريــة املعرفيــة يف اســتخدام اختبــارات الــذكاء وتطبيقاتها، 

ــر يف النمــو اللغــوي،  ــة، والعوامــل التــي تؤث ــوالدة حتــى ســن الثامن والنمــو اللغــوي، ومهــارات التواصــل لألطفــال الصغــار مــن ال

وأســاليب التعلــم ومبادئــه، ومهــارات اللغــة األساســية التــي يحتاجهــا كل طفــل. 

10506115 التعليم األساسي في فلسطين ومناهجه :
يتضمــن هــذا املســاق وصفــاً لطبيعــة النظــام الرتبــوي والتعليمــي يف فلســط¶: تاريخــه وأهميتــه، وفلســفته، ومشــكالته، والعوامــل 

املؤثــرة فيــه. كــ« يتضمــن املســاق وصفــاً ملناهــج ريــاض األطفــال مــن حيــث عنارصهــا وأسســها ومناحــي تنظيمهــا. 

10506211 المنهج التكاملي في رياض األطفال :
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب باملنهــج التكامــيل وكيفيــة الربــط بــ¶ املــواد الدراســية املختلفــة عنــد تدريســها لألطفــال، 

بحيــث تقــدم لألطفــال بشــكل مرتابــط ومنظــم �ــا يســهم يف تخطــي الحواجــز بــ¶ املــواد الدراســية املختلفــة. كــ« يهــدف املســاق 

إىل اســتعراض تجــارب تربويــة مختلفــة يف مجــال املنهــج التكامــيل حتــى يتــم االســتفادة منهــا يف مجــال تطبيــق املنهــج. 
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ة والكتابة لألطفال : 10506212 تعليم القراء
ــة،  ــه: كالتهيئ ــة األساســية، وعنــارصه، ومباحث ــة للمرحل يهــدف هــذا املســاق إىل التعــرف إىل تدريــس تكامــل منهــاج اللغــة العربي

ــة.  ــة متكامل ــق تدريســها يف تقني ــراءة، وطرائ ــة، والق واملحادث

10506213 الدراما والمسرح في تعليم األطفال :
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم الدرامــا واملــرسح يف إطارهــا الرتبــوي والتطبيقــي والجــ«يل وأثرهــ« يف العمليــة التعليميــة يف تعليــم 

األطفــال. كــ« يتضمــن املســاق إعــداد برامــج وأنشــطة تســاعد يف تدريــب الطالــب املعلــم عــىل توظيــف الدرامــا يف التعليــم مثــل 

ــس املباحــث  ــق هــذه االســرتاتيجيات يف تدري ــة تطبي ــة الجســد، واملحــاكاة، وكيفي مــرسح الدمــى، ولعــب االدوار، والقصــص، ولغ

املختلفــة لهــذه املرحلــة. 

10506214 الصحة النفسية لطفل ما قبل المدرسة :
يتنــاول هــذا املســاق مفاهيــم الصحــة النفســية ومحــاكاة الســلوك الســوي مــع الرتكيــز عــىل االضطرابــات النفســية يف الطفولــة: مثــل 

ــاه، والنشــاط  ــات ضعــف االنتب ــة، واضطراب ــم، والســلوكيات الفوضوي ــات التعل ــة، واضطراب ــارات الحركي ــاب، واضطــراب امله االكتئ

الزائــد، واضطرابــات أخــرى يف الطفولــة، مــع الرتكيــز عــىل االســرتاتيجيات العالجيــة ونظريــات العــالج النفــيس.

10506215 التربية البيئية لألطفال :
يتنــاول هــذا املســاق تعريفــا باملفاهيــم العلميــة والبيئيــة، ووجهــات النظــر املختلفــة حولهــا، وأنــواع املفاهيــم، ومكونــات املفهــوم، 

وتكويــن املفهــوم، وâــو املفهــوم، ونظريــة بياجيــه يف âــو املفاهيــم، ونظريــة بانــدورا، وأâــاط املفاهيــم، ومســويات املفاهيــم. 

10506216 تقنيات تربوية حديثة لرياض األطفال :
يتنــاول هــذا املســاق تعريــف الطالــب بالتقنيــات الرتبويــة املختلفــة التــي تســتخدم يف عمليــة التدريــس، ك« يتنــاول طرق اســتخدام 

ــات،  ــة التقني ــث يشــمل املســاق أهمي ــال، بحي ــاض األطف ــم ري ــس املختلفــة ملعل ــا يف اســرتاتيجيات التدري ــات ودمجه هــذه التقني

ورشوطهــا، وكيفيــة تصميمهــا، ودور املعلــم واملتعلــم فيهــا.

10506217 مشكالت الطفولة وأساليب تعديل السلوك لرياض األطفال :
يتنــاول هــذا املســاق تعريــف الطالــب �رحلــة ريــاض األطفــال وأهــم خصائصهــا الن«ئيــة، مســتعرضاً عــدداً مــن املشــكالت الخاصــة 

بهــذه املرحلــة: (النشــاط الزائــد، وضعــف االنتبــاه، واالحتياجــات الخاصــة، والخــوف، .......الــخ) كــ« يشــمل عرضــاً ألســبابها والوقايــة 

ــة  ــال، وآلي ــاض األطف ــم ري ــا معل ــب أن Ýتلكه ــي يج ــلوك الت ــل الس ــرتاتيجيات تعدي ــم اس ــاق أيضــاً أه ــذا املس ــاول ه ــا، ويتن منه

تطبيقهــا يف تعديــل الســلوك املطلــوب وبنائــه.

10506311 تصميم مناهج رياض األطفال وتطبيقها :
يتنــاول هــذا املســاق تعريــف الطالــب املعلــم باملفاهيــم املتعلقــة بتصميــم الــدروس والحصــص الصفيــة للمباحــث املختلفــة لريــاض 

األطفــال، مــن حيــث األهــداف �جاالتهــا، واألنشــطة، والطــرق واالســاليب، وأدوات التقويــم املناســبة، ويتنــاول املســاق أيضــاً âــاذج 

يف تصميــم التدريــس لهــذه املرحلــة.

10506312 تنمية المفاهيم االجتماعية والخلقية :
ــات  ــرز النظري ــي، وأب ــايل والخلق ــي واالنفع ــو االجت«ع ــي: النم ــل ه ــو الطف â ــر ــن مظاه ــر م ــة مظاه ــاق ثالث ــذا املس ــاول ه يتن

النفســية والرتبويــة التــي تناولــت هــذه املظاهــر، والتطبيقــات الرتبويــة لهــا يف مجــاالت تعلــم الطفــل وتربيتــه واعــداد بيئــة تعلــم 

الطفــل، وبرامــج تنميتهــا يف إطــار األرسة والروضــة واملجتمــع املحــيل، والعوامــل املؤثــرة ايجابــاً عــىل ســ� النمــو ومــداه، واملشــكالت 

ــة  ــارشة، أو املوجهــة لبيئ ــا للطفــل مب ــا، ســواء املوجهــة منه ــا وعالجه املرتبطــة �ظاهــر النمــو، وســبل تشــخيصها، والتعامــل معه

التعلــم، أو البيئــة األرسيــة لــه أو مؤسســات املجتمــع املحــيل.
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10506313 اإلبداع في الطفولة :
ــو  ــل النم ــداع يف مراح ــخصية، واالب ــرى والش ــدرات االخ ــذكاء والق ــه بال ــه وعالقت ــداع، ومكونات ــوم اإلب ــاق مفه ــذا املس ــاول ه يتن

املختلفــة، وريــاض األطفــال واإلبــداع، ودوره يف تنميــة اإلبــداع وأســاليب الكشــف عــن إبداعــات األطفــال وكيفيــة التعامــل معهــم، 

ــة املبدعــ¶. وخصائــص الطلب

10506314 إتجاهات حديثة في تربية الطفل :
ــة مشــكالت  ــ«م �عرف ــع االهت ــا م ــت املعــارص، وأســباب حدوثه ــاول هــذا املســاق التعــرف إىل أهــم مشــكالت األرسة يف الوق يتن

الطفــل يف األرسة الفلســطينة، والتعريــف ببعــض الدراســات التطبيقيــة التــي أجريــت حــول اآلثــار النفســية واالجت«عيــة لهــا عــىل 

الطفــل. والتعــرف إىل تعــدد األدوار لــألم العاملــة وتأثريهــا عــىل الطفــل واالرسة. إىل جانــب دراســة مــدى الوعــي واالهتــ«م برتبيــة 

الطفــل، واالهت«مــات املعــارصة يف دراســة ســيكولوجية املــرأة والطفــل. 

10506316 إدارة بيئة تعلم الطفل :

ــم  ــزة لألطفــال، وتقدي ــة املتمي ــي تضمــن الرعاي ــ� الت ــق املعاي ــم وتطــور املنهــاج وتطبي ــز عــىل التنظي ــاول هــذا املســاق الرتكي يتن

التخطيــط واالدارة الرضوريــة النجــاح برامــج األطفــال واألرس، مثــل الصحــة، والتغذيــة، والســالمة، واالنظمــة والتعليــ«ت والــكادر، 

وامليزانيــة، والبيئــة الطبيعيــة. 

10506411 القياس والتقويم لتعليم األطفال :
يتنــاول هــذا املســاق تطبيقــات أســاليب القيــاس والتقويــم عــىل األطفــال، مــع الرتكيــز عــىل تطبيــق التقويــم وأدواتــه واســتخدامها، 

ــه،  ــة املبكــرة وتقنينهــا كــ«ً ونوعــاً يف جوانــب âــو الطفــل وتعلمــه واتجاهات ــة الطفول ــارات املرتبطــة �جــال تربي ــر االختب وتطوي

وأســاليب قيــاس األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة وتقوÝهــم. 

10506412 رعاية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة :
ــات  ــة كاملشــكالت الجســمية والحســية، واضطراب ــون مــن مشــكالت âائي ــن يعان ــز عــىل األطفــال الذي ــاول هــذا املســاق الرتكي يتن

ــال ذوي  ــ¶ واألطف ــال العادي ــد األطف ــكات واألدوات يف تحدي ــة، والتكتي ــات االنفعالي ــم، واالضطراب ــات التعل ــكالم وصعوب اللغــة وال

ــة.  ــة، والحركي ــة، اإلدراكي ــة، واالجت«عي ــة، واللغوي ــب: املعرفي االحتياجــات الخاصــة يف الجوان

10506413 تنمية التفكير عند أطفال ما قبل المدرسة :
تتنــاول هــذه املــادة مفهــوم التفكــ�، واالدراك، واالنتبــاه، والتفكــ� الناقــد واالبداعــي واالبتــكار، وكيفيــة تنميتهــا لــدى األطفــال مــن 

خــالل ريــاض األطفــال، إىل جانــب لعــب الــدور يف تنميــة تفكــ� الطفــل، ومعيقــات تعليــم التفكــ� ومناهــج التفكــ� لديهــم. 

10506414 األسس النظرية للتربية العملية :
يهــدف هــذا املســاق إىل تزويــد الطالــب باألســس واملبــادئ النظريــة املتعلقــة بعمليــة التدريــب العمــيل مــن اجــل تهئيــة الطالــب 

للتعامــل مــع الواقــع الــدرايس والبيئــة الصفيــة يف ريــاض األطفــال.

10506415 التدريب العملي الميداني:
يهــدف هــذا املســاق إىل تدريــب الطالــب ميدانيــاً عــىل عمليــة التدريــس الفعليــة مــن خــالل توزيــع الطلبــة عــىل ريــاض األطفــال 

والصــف األول يف املــدارس، حتــى يتســنى للطالــب تطبيــق املفاهيــم واملبــادئ والنظريــات التــي تعلمهــا بشــكل عمــيل، ويكــون ذلــك 

تحــت إرشاف أحــد مــدريس القســم.

ات تربوية باللغة االنجليزية في رياض األطفال  : 10506416 قراء
يتنــاول هــذا املســاق تدريــب الطالــب املعلــم عــىل قــراءة عــدد مــن النصــوص املكتوبــة باللغــة االنجليزيــة، بحيــث تتنــاول تلــك 

ــة  ــة، بحيــث تســاعد الطالــب املعلــم يف إثــراء حصيل ــة التعلمي ــة التعليمي النصــوص موضوعــات تربويــة مختلفــة متعلقــة بالعملي

مفرداتــه الرتبويــة باللغــة االنجليزيــة وتراكيبهــا التعب�يــة.
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10506417 البحث االجرائي لرياض األطفال : 
يتنــاول هــذا املســاق البحــث اإلجــرا² مــن حيــث مفهومــه، وأهدافــه، وأنواعــه، وتطبيقاتــه عــىل املشــكالت والصعوبــات التعليميــة 

التعلميــة يف البيئــة املدرســية والصفيــة، ثــم يطلــب مــن الطالــب تقديــم بحــث بأحــد هــذه املشــكالت والصعوبــات التــي واجهتــه يف 

أثنــاء تطبيقــات الرتبيــة العمليــة تحــت إرشاف أحــد مــدريس القســم مســتخدماً فيهــا جميــع خطــوات البحــث اإلجــرا².

10506251 التوجيه واإلرشاد النفسي لرياض األطفال :
ــاض األطفــال، أهدافهــا، وأسســها، ونظرياتهــا،  ــه واإلرشــاد يف ري يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب املعلــم �فهــوم التوجي

ــالت  ــية األوىل، والتدخ ــة األساس ــال يف املرحل ــدى األطف ــر ل ــي تظه ــادية الت ــات اإلرش ــكالت والحاج ــاليبها، واملش ــا، وأس ومجاالته

االرشــادية الوقائيــة والن«ئيــة والعالجيــة املمكنــة، كــ« يتضمــن املســاق الفنيــات واألســاليب االرشــادية املمكــن اســتخدامها لتحســ¶ 

ــة معــاَ.  ــة، والســلوكية املعرفي ــة التدريســية، كالفنيــات واألســاليب الســلوكية واملعرفي مســتوى العملي

10506252 تجارب عالمية في برامج رياض األطفال :
يتنــاول هــذا املســاق اســتعراضاً لتجــارب عامليــة أو اقليميــة ومحليــة يف ريــاض األطفــال، ويناقــش معاي�هــا وأدوارهــا وفلســفاتها 

ودور املعلــم للمرحلــة فيهــا. 

10506253 تصميم مصادر التعلم وانتاجها :
ــم،  ــا التعلي ــا بتكنولوجي ــا، وعالقته ــث تعريفاته ــن حي ــة م ــة واملتفاعل ــمعية والبرصي ــة الس ــواد التعليمي ــاق امل ــذا املس ــاول ه يتن

ــر االدراك واإلتصــال يف تصميــم املــواد التعليميــة عــىل اختــالف  ــة التعلــم والتعليــم، وأث وتصنيفاتهــا، ومصادرهــا، وأهميتهــا لعملي

ــاج  ــم واالنت ــس التصمي ــك، وأس ــ� ذل ــوب وغ ــراص حاس ــو وأق ــة فيدي ــمعية وأرشط ــة س ــح وأرشط ــفافات ورشائ ــن ش ــا، م أنواعه

ــية  ــث الدراس ــا يف املباح ــة وإنتاجه ــواد التعليمي ــم امل ــيل يف تصمي ــق عم ــص إىل تطبي ــي، ويخل ــى النظام ــق املنحن ــتخدام وف واالس

ــال. ــاض األطف ــة ري ــة ملرحل املختلف

10506254 حقوق الطفل واألسرة :
يتنــاول هــذا املســاق حقــوق الطفــل مقارنــة ببعــض القوانــ¶ والترشيعــات يف بعــض الــدول األجنبيــة يف ضــوء االتفاقيــة الدوليــة 

ــع املســائل  ــف جمي ــل، وتوظي ــوق الطف ــة لحق ــ¶ يف اطــار الدولي ــة والقوان ــع املســائل الترشيعي ــف جمي ــل، وتوظي ــوق الطف لحق

ــل،  ــوق الطف ــررة لحق ــة املق ــة االجت«عي ــوÓ للرعاي ــم القان ــالل: التنظي ــن خ ــة م ــاليب الرتبوي ــار األس ــ¶ يف إط ــة والقوان الترشيعي

 Óوالح«يــة القانونيــة واالجت«عيــة والتعليميــة املقــررة لحقــوق الطفــل، وخاصــة االحــكام املنظمــة لريــاض األطفــال والتنظيــم القانو

ــة املقــررة  ــة العاملي ــم القانــوÓ للرعاي ــة باألطفــال اللقطــاء، والتنظي ــة املقــررة لحقــوق الطفــل، والعناي للشــخصية واألحــوال املدني

لحقــوق األطفــال العاملــ¶ واألم العاملــة، والتنظيــم القانــوÓ للرعايــة الصحيــة والثقافيــة والرشعيــة واملاليــة املقــررة لحقــوق الطفــل 

ومــدى احــرتام املجتمــع الــدويل للحقــوق الدســتورية للطفــل. 

10506255 تربية األطفال في اإلسالم :
ويهــدف هــذا املســاق اىل اســتعراض األســس الرتبويــة مــن وجهــة نظــر اســالمية، مــع الرتكيــز عــىل دور اآلبــاء واألمهــات واملجتمــع 

يف غــرس املبــادئ والقيــم الخلقيــة واإلســالمية لــدى األطفــال. 

10506256 مهارات التفكير  :
ــانية  ــة وانس ــف علمي ــه ملواق ــالل تعريض ــن خ ــب م ــدى الطال ــة ل ــ� املختلف ــارات التفك ــر مه ــات تطوي ــاق آلي ــذا املس ــاول ه يتن

ــه. ــتدالل بأنواع ــكالت، واالس ــل املش ــات، وح ــة الفرضي ــة، وصياغ ــن مالحظ ــي، م ــ� العلم ــارات التفك ــتخدام مه ــؤدي إىل اس ــددة ت متع

10506257 صعوبات التعلم لمرحلة رياض األطفال :
ــم، مــن خــالل عــرض املعلومــات  ــة التعل ــاض األطفــال ضمــن عملي ــى تواجــه األطفــال يف ري ــات الت ــاً للتحدي ــاول هــذا املســاق وصف يتن

األساســية املتضمنــة يف موضــوع صعوبــات التعلــم, واألســباب التــي تــؤدي إليهــا، وكيفيــة تصنيفهــا (âائيــة أو معرفيــة)، كــ« يتطــرق املســاق 

ألهــم مظاهرهــا واســرتاتيجيات تشــخيصها، والتطبيقــات الرتبويــة التــي يجــب أن Ýتلكهــا معلــم الصــف يف مرحلــة ريــاض األطفــال.

10506258 التربية الفنية واألناشيد في رياض األطفال :
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بالرتبيــة الفنيــة واألناشــيد ودورهــا يف الرتبيــة، وطــرق تدريســها كــ« يعمــل عــىل تدريــس 

الرتبيــة الفنيــة بالرســم واألشــغال الفنيــة واليدويــة.
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خطة معلم المرحلة األساسية العليا - تعليم الرياضيات
18متطلبات جامعة *

4مساقات حرة

متطلبات التخصص
96إجباري

6اختياري

124املجموع

* لغة إنجليزية 2 (1000322)

إجباري تخصص : (٩٦) ساعة معتمدة
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

10211101    م.س.   1  3مبادىء الرياضيات 10211211
 3إدارة الصفوف 10513317
10513313    م.س.   1  2تربية عملية (5) 10513410
 3أساليب تدريس الرياضيات (1) 10511322
10511322    م.س.   1  3أساليب تدريس الرياضيات (2) 10511332
 3اإلحصاء ومناهج البحث العلمي 10513411
10211102    م.س.   1  3تفاضل وتكامل 3 10211201
10211211    م.س.   1  3مبادىء نظرية األعداد 10211343
10211241    م.س.   1  3برمجة خطية 10211322
10211220    م.س.   1  10211241    م.س.  2 3تحليل عددي 1 10211321
10211102    م.س.   1  3الرياضيات والحاسوب 10211220
 3تفاضل وتكامل 1 10211101
10211101    م.س.   1  3تفاضل وتكامل 2 10211102
10511322    م.س.   1  3قضايا واتجاهات معارصة يف تدريس الرياضيات 10511432
 10513420  أو متزامن 3البحث اإلجرا² يف الرتبية العملية 10513430
10513410    م.س.   1  3تربية عملية (6) 10513420
10513211    م.س.   1  1تربية عملية (2) 10513311
10211203    م.س.   1  3املعادالت التفاضلية الجزئية 1 10211302
 3مبادئ الهندسة 10211262
 3رياضيات للرتبية 10211105
10211201    م.س.   1  3مبادئ املعادالت التفاضلية 10211203
10211201    م.س.   1  3الجرب الخطي 1 10211241
10513312    م.س.   1  1تربية عملية (4) 10513313
10211211    م.س.   1  3الجرب الحديث 1 10211242
10513311    م.س.   1  1تربية عملية (3) 10513312
 3مقدمة يف املناهج 10513111
 1تربية عملية (1) 10513211
 3استخدام الحاسوب يف التعليم 10513215
 3قراءات تربوية باللغة اإلنجليزية 10513220
 3علم النفس الرتبوي 10513221
 3فيزياء عامة 1 10221101
 3تصميم وإنتاج وسائل تعليمية 10513316
 3التقويم يف املدرسة 10513302
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اختياري تخصص : (٦) ساعات معتمدة

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
 3مهارات التدريس 10513368
 3تصميم التدريس 10513455
 3مدخل إىل علم النفس 10513162
 3التعلّم النشط 10513299
 3اإلرشاف الرتبوي 10513366
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وصف المساقات
10211101 التفاضل والتكامل (1)

يتنــاول هــذا املســاق مفاهيــم االقرتانــات، والنهايــات واالتصــال، ونظريــات النهايــات، واالقرتانــات املتصلــة، واملشــتقات وتطبيقــات 

ــ� املحــدوده، وحســاب  ــل، والتكامــالت غ ــة األساســية األوىل يف التفاضــل والتكام ــل املحــدود، والنظري ــا، والتكامــالت. التكام عليه

املســاحات، وخــواص األعــداد الحقيقيــة، والــدوال، واملنحنيــات، والــدوال املثلثيــة النهايات، والــدوال األســية واللوغاريتميــة، والنهايات 

واالتصــال، املشــتقات واملشــتقات العليــا، االشــتقاق الضمنــي واملعــادالت املرتبطــة، تطبيقــات عــىل املشــتقة(نقط النهايــات العظمــى 

والصغــرى، نظريــة القيمــة املتوســطة)، التكامــل( خــواص التكامــل املحــدود وغــ� املحــدود)، التكامــل بالتعويــض، الــدوال العكســية 

(الــدوال املثلثيــة العكســية، الــدوال الزائديــة وقاعــدة لوهبيتــال)، واألعــداد الحقيقيــة وخــط األعــداد الحقيقيــة – املتباينــات- الدوال 

– رســم منحنــى الــدوال – الــدوال الزوجيــة والفرديــة – تحصيــل الــدوال- الــدوال املثلثيــة – الــدوال العكســية - الــدوال املثلثيــة 

العكســية -  النهايــات –خــواص النهايــات – طــرق حســاب النهايــات – النهايــات الالنهائيــة - االتصــال– خــواص االتصــال- االشــتقاق 

– العالقــة بــ¶ االشــتقاق واالتصــال – قوانــ¶ االشــتقاق - قاعــدة السلســلة -  اشــتقاق الــدوال املثلثيــة واملثلثيــة العكســية – الــدوال 

اللوغارûيــة واألســية ومشــتقاتها – الــدوال الزائديــة ومشــتقاتها- القيــم القصــوى – قاعــدة رول ونظريــات القيمــة املتوســطة –إطــراد 

الــدوال واختبــار املشــتقة األوىل-التقعــر واختبــار املشــتقة الثانيــة- رســم الــدوال– مســائل املعــدالت املرتبطــة –القطــوع املخروطيــة .

10211102 تفاضل وتكامل (2)
يتضمــن هــذا املســاق التفاضــل والتكامــل القرتانــات اللوغاريتميــة، والتفاضــل والتكامــل االقرتانــات املثلثيــة واملثلثــة الناقصــة، وطــرق 

التكامــل، وتطبيقــات التكامــل باملســاحة والحجــوم الدورانيــة وطــول املنحنــى ومســاحة الســطح الــدوراÓ، والكميــات غــ� املعينــة 

والتكامــل غــ� العــادي.

10231107 تفاضل وتكامل (3)
يركــز هــذا املســاق املعــادالت البارامرتيــة، واإلحداثيــات القطبيــة، واملتجهــات وجربهــا يف املســتوى والفضــاء ثــالü األبعــاد، االقرتانــات 

املتجهــة، التفاضــل الجــز² وتطبيقاتــه، إىل جانــب التكامــل املتعــدد.

10211201 مبادئ المعادالت التفاضلية
ــادالت  ــا، مع ــة عليه ــات عملي ــة األوىل وتطبيق ــن الرتب ــة م ــة العادي ــا التفاضلي ــادالت وحله ــف املع ــاق يف تصني ــذا املس ــث ه يبح

تفاضليــة عاديــة مــن الرتــب العليــا وطــرق حلهــا، وحــل معــادالت تفاضليــة عاديــة باســتخدام متسلســالت القــوى وأيضــا باســتخدام 

تحويــالت البــالس، واألنظمــة يف املعــادالت التفاضليــة الخطيــة وطــرق حلهــا.

10211203 مبادئ الرياضيات
يتنــاول هــذا املســاق املنطــق والرباهــ¶، ونظريــة املجموعــات، والعالقــات، واإلقرتانــات، واألعــداد الكارديناليــة، واملجموعــات القابلــة 

للعــد وغــ� القابلــة للعــد، وأمثلــة عــىل البنــاء الريــايض.

10211212 الرياضيات والحاسوب
يبحــث هــذا املســاق يف أساســيات الربمجــة، والخوارزميــات، وأنــواع البيانــات، ومفــردات التحكــم، واالقرتانــات والربامــج الجزئيــة، 

وتطبيقــات يف الرياضيــات، والتدريــب عــىل اســتخدام الــرزم الرياضيــة

10211220 طرق اإلحصاء (1)
يتنــاول هــذا املســاق تصنيــف البيانــات اإلحصائيــة، ومقاييــس النزعــة املركزيــة والتشــتت، واالحتــ«ل مــن حيــث تعريفــه وخواصــه، 

واملتغــ�ات العشــوائية املنفصلــة واملتصلــة والتوزيعــات االحت«ليــة، والتوزيــع ذا الحديــن، والتوزيــع الطبيعــي، وتوزيعــات املعاينــة، 

والتقديــر بنقطــة وبفــرتة لوســط مجتمــع إحصــا² واحــد، واختبــار الفرضيــات لوســط مجتمــع إحصــا² واحــد.
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10211231 الجبر الخطي(1)
 òيتضمــن هــذا املســاق املصفوفــات واملتجهــات وعمليــات الصــف البســيط، وعمليــات عــىل املصفوفــات،  واملحــددات والنظــ� الرض

للمصفوفــات، ونظــام املعــادالت الخطيــة وطــرق حلهــا، والفضــاءات املتجهــة، واالســتقالل واألســاس، والتحويــالت الخطيــة والنــواة 

واملــدى، والقيــم املميــزة واملتجهــات  املميــزة.

10211241  الجبر الحديث (1)
يركــز املســاق عــىل العمليــات الثنائيــة، والزمــر، والزمــر الجزئيــة، والزمــر املنتهيــة، والزمــر الدوريــة، والزمــر الت«ثليــة، وزمــر خــارج 

القســمة، والزمــر الجزئيــة الســوية، والتحويــالت الهيمومورفيــة، ونظريــات ســيلو.

10211262 مبادئ الهندسة
ــالت  ــر، والتحوي ــابه، والدوائ ــؤ، والتش ــق، والتكاف ــربت، والتطاب ــات هل ــتوية : بديهي ــة املس ــاً للهندس ــاق وصف ــذا املس ــن ه يتضم

الهندســية، ويصــف املســاق أيضــاً الهندســة الفراغيــة: عالقــة مســتقيم �ســتقيم آخــر، عالقــة مســتقيم �ســتوى، وعالقــة مســتوى 

�ســتوى آخــر، اإلســقاط، ونظريــة األعمــدة الثالثــة، كــ« يتطــرق املســاق إىل املجســ«ت : املنشــور، والهــرم ، واألســطوانة، واملخــروط، 

والكــرة، ونظريــات تتعلــق باملجســ«ت.

10211242  المعادالت التفاضلية الجزئية 1
ــة:  ــة تفاضليــة جزئيــة، وطــرق حــل املعــادالت التفاضليــة الجزئيــة مــن الرتبتــ¶ األوىل والثاني ــاول هــذا املســاق تكويــن معادل يتن

ــة ســلك غــ� منتــه  ــة املوجيــة، ومعادلــة البــالس، ومعادل الخطيــة وغــ� الخطيــة، ومتسلســالت فوريــ� وتحويــل فوريــ�، واملعادل

ــة. ــة الحراري واملعادل

10211321 التحليل العددي (1)
ــع  ــات الجم ــر، وعملي ــددي آخ ــددي إىل ع ــام ع ــن نظ ــل م ــة: التحوي ــة املختلف ــة العددي ــة يف األنظم ــاق مقدم ــذا املس ــاول ه يتن

والطــرح والــرضب عليهــا، وحســاب األخطــاء، والفاصلــة املتحركــة، وûثيــل األعــداد يف الحاســوب، واألخطــاء الناتجــة عــن العمليــات 

الحســابية األربعــة، طــرق التقريــب يف املعــادالت غــ� الخطيــة، والتقريــب واالســتك«ل للمنحنيــات، والتكامــل العــددي، وطــرق حــل 

املعــادالت الخطيــة (مبــارشة وطــرق التقريــب).

10211322  برمجة خطية
يتضمــن هــذا املســاق صيــغ âــوذج الكــ«ل، وطريقــة ســيمبليس والنظريــة املزدوجــة، وتحليــل الحساســية الخطيــة وûثيلهــا جربيــاً، 

وطــرق املواصــالت، وشــبكة العمــل، ونظريــة األلعــاب.

10211334 نظرية االحتماالت (1)
ــن،  ــة، ذات الحدي ــات االحت«لي ــة والتوزيع ــة واملنفصل ــ�ات املتصل ــ«ل، واملتغ ــية يف االحت ــم األساس ــىل املفاهي ــذا املســاق ع ــز ه يرك

ــة. ــالت املختلف ــات التحوي ــدة للعــزوم، وتوزيع ــات املول ــا والطبيعــي، واالقرتان ــن الســالب، واملنتظــم، واأليس، وجام ــديس، وذات الحدي والهن

10211343 مبادئ نظرية األعداد
يتضمــن هــذا املســاق قابليــة القســمة، واألعــداد األوليــة، واألعــداد التامــة، والتطابــق، ونظريــة أويلــر، ونظريــة ف�مــات، ونظريــة 

ويلســون، والتطابقــات الخطيــة وحولهــا، ونظريــة الباقــي الصينيــة.

10211105 رياضيات للتربية
ــي  ــي الطبيع ــي واللوغاريتم ــبية، واألس الطبيع ــات النس ــدود واالقرتان ــ�ات الح ــومها ، وكث ــات ورس ــاق االقرتان ــذا املس ــن ه يتضم

والجيــب وجيــب التــ«م املثلثيــة، والنهايــات باســتخدام التعويــض أو كميــة غــ� معينــة 0/0 ، واملشــتقات باســتخدام القوانــ¶ فقــط، 

وتطبيقــات املشــتقة يف املــ«س والرسعــة اللحظيــة والتزايــد والتناقــص والقيــم القصــوى، والتكامــل بوصفــه عمليــة عكســية للتفاضل، 
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ــل  ــث باســكال، والتبادي ــن، ومثل ــة ذات الحدي ــد، ونظري ــدأ الع ــل املحــدود، ومب ــف التكام ــزاء، وتعري ــض واألج ــل بالتعوي والتكام

والتوافيــق، واملصفوفــات، وإيجــاد محــدد مصفوفــات2*2   و3*3  ، وحــل نظــام مــن معادلتــ¶ أو ثــالث معــادالت خطيــة �تغ�يــن 

أو ثالثــة متغــ�ات باســتخدام النظــ� الــرضò وطريقــة كرÝــر.

 10221101 فيزياء عامة ( 1)
ــغل،  ــة، والش ــة امليكانيكي ــرك، والطاق ــة التح ــن، وكمي ــ¶ نيوت ــوة، وقوان ــة والق ــة، والحرك ــات، والحرك ــاق املتجه ــذا املس ــمل ه يش

ــة. ــة الحراري ــة، والديناميكي ــدرة، والجاذبي والق

10511322  أساليب تدريس الرياضيات (1)
يصــف هــذا املســاق âــوذج تدريــس الرياضيــات ، وأبعــاده يف املحتــوى الريــايض واألهــداف التعليميــة والعمليــات الصفيــة، كــ« 

يشــمل املســاق البنيــة الرياضيــة مــن مفاهيــم وتعميــ«ت وخوارزميــات ومهــارات، وحــل املســألة، واســرتاتيجيات تدريســها، ويتخلــل 

املســاق تطبيقــات تربويــة ضمــن تدريــس الرياضيــات.

10511332 أساليب تدريس الرياضيات (2)
ــايض  ــ«الت، واملنطــق الري ــا : الجــرب والهندســة واإلحصــاء واالحت ــات املدرســية يف موضوعاته ــم الرياضي يصــف هــذا املســاق تعلي

ــس  ــاق مشــكالت تدري ــج املس ــك يعال ــة إىل ذل ــه، اإلضاف Ýــط لتدريســها وتقو ــة، والتخطي ــة الرياضي ــة واألنظم ــات الثنائي والعملي

ــدريس. ــن الســياق امل ــول املناســبة ضم ــرتح الحل ــات، ويق الرياضي

10511432 قضايا واتجاهات معاصرة في تدريس الرياضيات:
ــارات  ــات واالختب ــم يف الرياضي ــاء الفه ــل بن ــات مث ــس الرياضي ــا املعــارصة يف تدري ــات والقضاي ــرز التوجه ــاول هــذا املســاق أب يتن

الدوليــة والوطنيــة بوصفهــا مداخــل لتحســ¶ تعليــم الرياضيــات. ويتنــاول املســاق مــربرات التحديــث يف مجــال تعليــم الرياضيــات 

وتعلمهــا ، ويعالــج املســاق املعايــ� الدوليــة ملحتــوى منهــاج الرياضيــات وتدريســها وتقوÝهــا، ومعايــ� إعــداد معلــم الرياضيــات، 

ويقارنهــا بواقــع تعليــم الرياضيــات يف فلســط¶.

  10513316   تصميم وسائل تعليمية وإنتاجها:
ــائل  ــة يف الوس ــية املُتضمن ــة والنفس ــات الرتبوي ــل، والعملي ــوم واملراح ــث املفه ــن حي ــة م ــائل التعليمي ــاق الوس ــذا املس ــاول ه يتن

التعليميــة، ويصــف املســاق أنــواع الوســائل التعليميــة ومصــادر الحصــول عليهــا، ويتخلــل املســاق تصميــم وســائل تعليميــة وفــق 

ــة. ــة املحلي مواصفــات الوســيلة الجيــدة، وإنتاجهــا مــن مــواد البيئ

10513411    اإلحصاء ومناهج البحث العلمي :
يصــف املســاق مقاييــس النزعــة املركزيــة والتشــتت، وتوظيفهــا يف أساســيات البحــث العلمــي، وذلــك مــن خــالل إتاحــة الفرصــة 

للطالــب ملعرفــة أنــواع البحــث العلمــي وأســاليبه وخطواتــه، إىل جانــب مســاعدته يف اختيــار مشــكلة بحثيــة وتحديدهــا، وجمــع 

البيانــات وكيفيــة تحليلهــا، وتفســ� النتائــج.

10513215    استخدام الحاسوب في التعليم:
ــة  ــات برمج ــتخدام، ولغ ــذا االس ــة يف ه ــارب العاملي ــا، والتج ــم تاريخي ــوب يف التعلي ــتخدام الحاس ــور اس ــاق تط ــذا املس ــف ه يص

الحاســوب يف التعليــم، ومزايــا اســتخدام الحاســوب يف التعليــم، والتطبيقــات املختلفــة للحاســوب يف املجالــ¶ اإلداري والرتبوي.كــ« 

يركــز عــىل اســتخدام اإلنرتنــت يف دعــم عمليــة التعلــم والتعليــم. مــن املواضيــع التــي يغطيهــا هــذا املقــرر: تقييــم مصــادر املعلومات 

العامليــة، بيئــات التعلــم التعاونيــة عــىل اإلنرتنــت، البحــث عــن املعلومــات واســتعادتها،. أمــا يف شــقه العمــيل فيهــدف إىل إكســاب 

ــم التدريــس.  ــادئ تصمي ــا باالعتــ«د عــىل مب ــة متعــددة الوســائط و انتاجه ــات تعليمي ــم  برمجي ــة املهــارات الالزمــة لتصمي الطلب

ــس  ــة،  والتدري ــن وامل«رس ــل التمري ــة مث ــة املعروف ــات التعليمي ــاط الربمجي âــن أ ــاذج م â ــىل ــة ع ــات املنتج ــتمل الربمجي وستش

 PowerPoint مثــل  Authoring Toolsواملحــاكاة،  واأللعــاب التعليميــة،  والحــوار باســتخدام أدوات التأليــف  ،Tutorial الخصــويص

Movie Maker أو Photo story 3 for windows أو
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10513211   تربية عملية (1) 
ــدريس،  ــل امل ــب العم ــف جوان ــب ملختل ــدف إىل تحضــ� الطال ــي ته ــة، الت ــة العملي ــري للرتبي ــب النظ ــاق الجان ــذا املس ــاول ه يتن

ــة مــن الخــربات  ــه يف إطــار نظــري، بحيــث يتضمــن يف محــاوره جمل ــات املســاق وواجبات ــة. وتنفــذ متطلب ــة منهــا والرتبوي اإلداري

املكملــة للخــربات النظريــة التــي ûــت دراســتها مــن قبــل الطالــب يف الفصــول الدراســية الســابقة والتــي تســعى يف جملتهــا إىل تهيئــة 

ــة  ــة اإلملــام بفلســفة الرتبي ــح هــذا املســاق الفرصــة للطلب ــة املختلفــة. كــ« ويتي ــات ومســتلزمات املواقــف الصفي ــب ملتطلب الطال

العمليــة، وعنارصهــا، وقوانينهــا، وأنظمتهــا، وأخالقيــات مهنــة التعليــم، باإلضافــة إىل اإلملــام باملهــام والحقــوق والواجبــات واألنظمــة 

املعمــول بهــا يف املــدارس.

10513311  تربية عملية (2) 
يتنــاول هــذا املســاق املشــاهدة واملشــاركة الجزئيــة معــاً وفــق مســارين أساســي¶: األول، ويتــم عــىل شــكل لقــاءات دراســية وجاهيــة 

ــات  ــات رصــد البيان ــة املنظمــة، وآلي ــب املالحظــة الهادف ــز عــىل جان ــة، بالرتكي ــة العملي ــاء) يف الجامعــة مــع مــدرس الرتبي (16 لق

وطرائقهــا وتحليلهــا وتقييمهــا يف إطــار تحليــل املواقــف الصفيــة. أمــا املســار الثــاÓ، فهــو املســار العمــيل الــذي ينتقــل فيــه الطالــب 

إىل مدرســة تدريبيــة محــددة بـــ (16) ســاعة، يقــوم خاللهــا باملشــاهدة املنظمــة واملربمجــة لدراســة البيئــة املدرســية والصفيــة، ثــم 

مناقشــتها مــع املــدرس أمــام الطلبــة ûهيــداً إلصــدار أحــكام موضوعيــة حيــال تلــك املشــاهدات.

10513312  تربية عملية (3) 
يقــوم الطالــب مــن خــالل هــذا املســاق بتحمــل مســؤولية تنفيــذ فعاليــات املوقــف الصفــي لحصــة كاملــة يف ضــوء املعايــ� التــي 

ــر  ــام التدريســية تحــت إرشاف ومســؤولية مــدرس املســاق ومدي ــذ امله ــب تنفي ــع مــن الطال ــث يتوق ــك املوقــف، حي ــا ذل يتطلبه

املدرســة الرشيكــة واملــرشف الرتبــوي ملــدة (32) يومــا �عــدل حصتــ¶ يف اليــوم الواحــد. وملــدة (16) أســبوعا أيضــاً يقــوم الطالــب 

تحــت إرشاف مــدرس املســاق بتطبيــق العديــد مــن النشــاطات والفعاليــات املرافقــة للمنهــاج، بحيــث يتــم تعيينهــا وتنســيقها مــن 

قبــل كل مــن مــدرس املســاق وإدارة املدرســة الرشيكــة، مــع االلتــزام التــام باألنظمــة والقوانــ¶ والتعليــ«ت املعمــول بهــا املدرســة 

والرتبيــة العمليــة املعمــول بهــا يف الجامعــة.

10513313  تربية عملية (4) 
يعتمــد هــذا املســاق عــىل اللقــاءات األســبوعية التــي تتــم بــ¶ املــرشف والطلبــة أثنــاء الفصــل ومــن خــالل تنفيــذ املهــام والفعاليــات 

الصفيــة يف املــدارس الرشيكــة، حيــث يشــرتط تنفيــذ مثــل تلــك املهــام بفــرتة زمنيــة ال تقــل عــن ثــالث ســاعات ملــدة (16) أســبوعاً، 

يتــم خاللهــا تعويــد الطالــب املتــدرب عــىل االســتقاللية يف تحمــل املســؤولية والتأمــل والنقــد، إىل جانــب عكــس مالحظــات التغذيــة 

الراجعــة بشــكل تفاعــيل بينــه وبــ¶ املعلــم املــرشف،  وتتــم مناقشــة كل مــا يصــادف الطالــب مــن صعوبــات وخــربات أثنــاء التطبيــق 

العمــيل يف املــدارس خــالل اللقــاء األســبوعي مــع املعلــم املرشــد يف الجامعــة، وتصــل هــذه الســاعات إىل (32) ســاعة عمليــة.

10513410  تربية عملية (5) 
ــزداد مســتوى  ــب الســابقة، ي ــد تلقاهــا جــراء مراحــل التدري ــب ق ــا الطال ــي يكــون فيه مــع تنامــي مســتوى الخــربة امل«رســة الت

انخراطــه يف عمليــة التدريــس وقيــادة املوقــف الصفــي، إال أنــه ال يــزال بحاجــة إىل متابعــة وإرشاف مــن قبــل املعلــم املــرشف واملعلم 

املتعــاون، حيــث ال يــزال بحاجــة إىل الرجــوع إليهــ« للتأكــد مــن قابليــة الخطــط التــي يعدهــا للتنفيــذ ويتــم هــذا الجــزء مــن خــالل 

(16) ســاعة وجاهيــة. و(64) حصــة فعليــة كاملــة، باإلضافــة إىل مشــاهدة الحصــص التــي ينفذهــا زمــالءه واملعلــم املتعــاون.

10513420    تربية عملية (6) 
يعــد هــذا املســاق امتــداداً للمســاق الســابق، حيــث يطلــب مــن الطالــب إعــداد وتنظيــم وتنفيــذ الــدروس التــي يكلــف بتدريســها 

باســتقاللية، تتــدرج مــا بــ¶ االســتقاللية الجزئيــة بشــكل أســايس واالســتقاللية الكاملــة، وذلــك بنــاء عــىل تقديــرات كل مــن املعلــم 

املتعــاون واملــرشف وبعلــم مديــر املدرســة، باإلضافــة إىل تكليــف الطالــب بإعــداد وتنفيــذ وتحليــل اختبــار وبنــاء الخطــط العالجيــة 

ــة  عــىل ضــوء النتائــج التــي تظهــر مــن جــراء تلــك العمليــة، ويتــم تدريــس (20) ســاعة أســبوعياً ملــدة خمســة أســابيع (متواصل

ــر املدرســة  ــم املتعــاون واملــرشف الرتبــوي ومدي ــة كل مــن املعل ــة) بحيــث تغطــي مــا ال يقــل عــن (120) ســاعة �راقب أو منفصل

الرشيكــة يف التدريــب.
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10513430    البحث اإلجرائي في التربية العملية
يتنــاول هــذا املســاق البحــث اإلجــرا² مــن حيــث مفهومــه، وأهدافــه، وأنواعــه، وتطبيقاتــه عــىل املشــكالت والصعوبــات التعليميــة 

التعلميــة يف البيئــة املدرســية والصفيــة، ثــم يطلــب مــن الطالــب تقديــم بحــٍث بأحــد هــذه املشــكالت والصعوبــات التــي واجهتــه يف 

أثنــاء تطبيقــات الرتبيــة العمليــة تحــت إرشاف أحــد مــدريس القســم مســتخدماً فيهــا جميــع خطــوات البحــث اإلجــرا².

10513111    مقدمة في المناهج:
يتضمــن هــذا املســاق تطــور مفهــوم املنهــاج وعنــارصه وأسســه وتصميمــه وتخطيطــه وتجريبــه والفلســفات الرتبويــة والنظريــات 

التعليميــة التــي بحثــت يف املناهــج.

ات تربوية باللغة اإلنجليزية: 10513220     قراء
يتنــاول املســاق أنواعــا مختلفــة لقــراءات حديثــة باللغــة االنجليزيــة يف موضوعــات تربويــة مختلفــة، وتتضمــن القــراءات مفاهيــم 

ــة  ــاء لحصيل ــة ذات معنــى؛ إغن ــاء مفــردات تربوي ــة لبن ــة مــن تحليــل وتطبيــق وتعميــم يف محاول ــة رئيســية يعالجهــا الطلب تربوي

الطالــب اللغويــة يف اللغــة اإلنجليزيــة.

10513221    علم النفس التربوي: 
يصــف هــذا املســاق علــم النفــس الرتبــوي وعالقتــه بعلــم النفــس العــام، وكيفيــة تطبيــق مفاهيــم املدرســة الســلوكية واملدرســة 

اإلدراكيــة يف عمليــة التعليــم التــي تســهل عمليــة التعلــم، والجــو الصفــي املناســب لحــدوث عمليــة التعلــم، وتعلــم الطفــل البطــيء 

واملعــاق واملوهــوب والقــدرات املطلوبــة إلûــام عمليــة التعلــم وقياســها، وتقويــم التعلــم والتعليــم.

10513302   التقويم في المدرسة:
ــة املختلفــة ، ومقاييــس اختيارهــا ويشــمل  ــم وتطــوره وأهدافــه والوســائل التقوÝي ــة بالتقوي ــاول هــذا املســاق تعريــف الطلب يتن

كذلــك أنــواع االختبــارات املختلفــة وطــرق بنائهــا وتحليلهــا، ثــم كيفيــة تقويــم الطلبــة يف تحصيلهــم الــدرايس بنــاء عــىل النتائــج 

التــي تــّم توصــل إليهــا.

  10513317  إدارة الصفوف :
يتنــاول هــذا املســاق األســس العلميــة لــإلدارة املدرســية مــن جوانبهــا املختلفــة ، مــع تركيــز االهتــ«م بصفــة خاصــة عــىل النواحــي 

العلميــة والتطبيقيــة ، إذ أّن املدرســة تعــد املــكان الــذي تتضافــر فيــه جهــود العاملــ¶ يف مختلــف املجــاالت الرتبويــة، وإّن الطريقــة 

التــي تــدار بهــا وأســاليب العمــل املتبعــة فيهــا تشــ� إىل مســتوى نجاحهــا يف أدائهــا للرســالة امللقــاة عــىل عاتقهــا يف الرتبيــة والتعليــم.

  10513455  تصميم التدريس:
ــة  ــة والوجداني ــداف املعرفي ــث األه ــن حي ــا م ــة به ــم املتعلق ــد املفاهي ــة وتحدي ــدروس اليومي ــم ال ــاق تصمي ــذا املس ــاول ه يتن

ــانية  ــة واإلنس ــوم التطبيقي ــة يف العل ــس العام ــاذج التدري â ــرف إىل ــم والتع ــاليب والتقوي ــطة واألس ــد األنش ــحركية، وتحدي والنفس

ــط. ــد التخطي ــس عن ــم التدري ــم يف تصمي ــا املعل ــوم به ــي يق ــام الت ــب امله ــف الطال وتعري

10513162  مدخل إلى علم النفس :
يتنــاول هــذا املســاق وصفــاً لنظريــات علــم النفــس، وعالقتهــا بعمليتــي التعلـّـم والتعليــم، إىل جانــب تعــرف مراحــل النمــو وخصائص 

املتعلمــ¶ وفقهــا، ويتطــرق املســاق أيضــاً إىل عــدد مــن التطبيقــات الرتبويــة ذات العالقــة بنظريــات علــم النفس.

10513368 مهارات التدريس :
ــة  ــارة صياغ ــا ، ومه ــدروس أو تحض�ه ــداد ال ــارة إع ــل مه ــس مث ــة التدري ــة بعملي ــا عالق ــارات له ــدة مه ــاول هــذا املســاق ع يتن

ــذ  ــاه التالمي ــة يف املجــال املعــريف، واملجــال الوجــداÓ واملجــال الحــر|، ومســتوياتها املختلفــة، ومهــارة شــد انتب األهــداف التعليمي

للــدروس، ومهــارة عــرض الــدرس، ومهــارة طــرح األســئلة، ومهــارة التفاعــل الصفــي، ومهــارة اســتخدام الوســائل التعليميــة، ومهــارة 

ضبــط الصــف، ومهــارة تشــكيل املجموعــات، ومهــارة املناقشــة، ومهــارة تقويــم الــدرس.
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10513299 التعلم النشط:
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم التعلــم النشــط مــن حيــث تعريفاتــه، وأهدافــه، وأسســه، وخصائصــه، وطبيعتــه، وأهميتــه، وعنــارصه، 

ــه  ــط وâاذج ــم النش ــرتاتيجيات التعل ــم، واس ــة يف التعلّ ــه العريض ــط وخطوط ــم النش ــة للتعل ــة املال} ــة الصفي ــاول البيئ ــ« يتن ك

ــل،  ــدور، والتمثي ــب ال ــة، ولع ــة الفاعل ــي، واالكتشــاف، وحــل املشــكلة، واملناقشــة الج«عي ــة، والعصــف الذهن (املحــارضة املوجه

ــم النشــط والتفكــ�  ــم النشــط خــارج الصــف، التعل ــم النشــط، والتعلّ ــم يف التعلّ ــة) دور املعل والقصــة، واملحــاكاة، ودراســة الحال

ــواد الدراســية. ــف امل ــم النشــط يف مختل ــة عــىل التعلّ ــات امليداني ــب التطبيق ــم النشــط، إىل جان ــات التعل ــال، وتحدي الفع

10513366 اإلشراف التربوي:
ــداف  ــوي، وأه ــة اإلرشاف الرتب ــي لعملي ــور التاريخ ــة، والتط ــه املختلف ــوي وتعريفات ــوم اإلرشاف الرتب ــاق مفه ــذا املس ــاول ه يتن

اإلرشاف الرتبــوي وأسســه، و أهميتــه، والعوامــل املؤثــرة يف اإلرشاف الرتبــوي، ومهــام املــرشف الرتبــوي، ومجــاالت اإلرشاف الرتبــوي، 

وأدوار املــرشف الرتبــوي، ودور املديــر كمــرشف مقيــم، كــ« يصــف املســاق أنــواع اإلرشاف الرتبــوي (الديكتاتــوري، والدÝقراطــي، 

واإلكلينيــ]، والوقــا²، والعلمــي، والبنــا²، والهــادف، والتصحيحــي، واإلبداعــي، والتطــوري، والصفــي، والتنوعــي). وأســاليب اإلرشاف 

ــارات الصفيــة، والــدروس التوضيحيــة، والتعليــم املصغــر، واالجت«عــات، والحلقــات الدراســية، والبحــوث، والتقويــم  الرتبــوي (الزي

ــوي ، ومســتقبله. ــذا\)، ومشــكالت اإلرشاف الرتب ال
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خطة برنامج معلم المرحلة األساسية العليا – تعليم العلوم 
18متطلبات جامعة*

4مساقات حرة

متطلبات التخصص
100إجباري

6اختياري

128املجموع

* لغة إنجليزية 2 (1000322)

إجباري تخصص : (١٠٠) ساعة معتمدة

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10221106    م.س.   1  10221103    م.س.  2 3فيزياء حديثة 1 10221242
10231102    م.س.   1  10231102  أو متزامن 10231107    م.س.  2 1 كيمياء عامة عميل 2 10231108
10231102    م.س.   1  10231108    م.س.  2 3كيمياء تحليلية 10231211
10231211    م.س.   1  10231211  أو متزامن 10231108    م.س.  2 1كيمياء تحليلية عميل 10231215
10231102    م.س.   1  10231108    م.س.  2 3كيمياء عضوية 1 10231231
10231231    م.س.   1  10231231  أو متزامن 10231108    م.س.  2 1كيمياء عضوية عملية 1 10231235
10231101    م.س.   1  3كيمياء عامة 2 10231102
10221103    م.س.   1  3فيزياء موجية وضوء 10221221
10231241    م.س.   1  10231241  أو متزامن 3كيمياء غ� عضوية 1 10231321
 3مقدمة يف املناهج 10513111
 0تنوع حيوي عميل 10201249
10221106    م.س.   1  3فيزياء عامة 3 10221203
10221106    م.س.   1  10221106  أو متزامن 10221107    م.س.  2 1مخترب فيزياء عامة 2 10221108
10221105    م.س.   1  10221105  أو متزامن 1مخترب فيزياء عامة 1 10221107
 3كيمياء عامه 1 10231101
10201102    م.س.   1  10201108    م.س.  2 3علم الوراثه 10201232
10513312    م.س.   1  1تربية عملية (4) 10513313
10201101    م.س.   1  10201101  أو متزامن 1أحياء عامة عميل 1 10201107
 1تربية عملية (1) 10513211
 3استخدام الحاسوب يف التعليم 10513215
 3قراءات تربوية باللغة اإلنجليزية 10513220
 3تصميم وإنتاج وسائل تعليمية 10513316
 3فيزياء عامة 1 10221101
10221101    م.س.   1  3فيزياء عامة 2 10221102
10231101    م.س.   1  10231101  أو متزامن 1كيمياء عامة عميل 1 10231107
 4التنوع الحيوي 10201259
 3علم النفس الرتبوي 10513221
 3التقويم يف املدرسة 10513302
10221221    م.س.   1  10221221  أو متزامن 10221108    م.س.  2 1فيزياء عميل 1 10221213
10513311    م.س.   1  1تربية عملية (3) 10513312
 3إدارة الصفوف 10513317
10513410    م.س.   1  3تربية عملية (6) 10513420
 3تفاضل وتكامل 1 10211101
10201107    م.س.   1  10201102    م.س.  2 10201102أو متزامن 1أحياء عامه عميل 2 10201108
10201101    م.س.   1  3أحياء عامه 2 10201102
 3أحياء عامه 1 10201101
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10513211    م.س.   1  1تربية عملية (2) 10513311
 10513420  أو متزامن 3البحث اإلجرا² يف الرتبية العملية 10513430
 3أساليب تدريس العلوم (1) 10512331
 3اإلحصاء ومناهج البحث العلمي 10513411
10513313    م.س.   1  2تربية عملية (5) 10513410
10512331    م.س.   1  3أساليب تدريس العلوم (2) 10512341
10512331    م.س.   1  3قضايا واتجاهات معارصة يف تدريس العلوم 10512421

اختياري تخصص : (6) ساعات معتمدة
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

 3التعلّم النشط 10513299
 3مهارات التدريس 10513368
 3اإلرشاف الرتبوي 10513366
 3مدخل إىل علم النفس 10513162
 3تصميم التدريس 10513455
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وصف المساقات:

10221101  فيزياء عامة (1) 
يتنــاول هــذا املســاق موضوعــات الحركــة باتجــاه واحــد، وباتجاهــ¶، وقوانــ¶ الحركــة مــع بعــض التطبيقــات لقوانــ¶ نيوتــن ويتنــاول 

أيضــا الكميــات املتجهــة والقياســية ومفهــوم الشــغل والطاقــة وكميــة التحــرك والتصادمــات والحركــة الدائرية. 

10221107  فيزياء عامة عملي (1) 
يتنــاول هــذا املســاق عــىل تجــارب عمليــة يف موضوعــات املتجهــات، وتســارع الجســم عــىل ســطح مائــل، ورسعــة الصــوت يف الهــواء، 

ومعامــل اللزوجــة، وقانــون نيوتــن الثــاÓ، واالحتــكاك، وقانــون حفــظ الطاقــة والتصــادم، والحركــة التوافقيــة البســيطة، وقانــون بويــل

10221102 فيزياء عامة (2) 
يتنــاول هــذا املســاق موضوعــات الشــحنة والقــوة الكهربائيتــ¶ إىل جانب شــدة املجــال الكهربــا² واملكثفــات واملقاومــات واملوصالت 

الكهربائيــة. كــ« يــأ\ املســاق عــىل موضــوع التيــار الكهربــا² ودوائــر التيــار الكهربــا² املبــارش واملــرتدد إىل جانــب تناولــه ملفهــوم 

املغناطيســية واملجــال املغناطيــيس والقــوة املغناطيســية. 

10221108  فيزياء عامة عملي (2) 
ــة  ــا²، وراســم إشــارة االشــعة املهبطي ــة يف موضوعــات رســم خطــوط املجــال و الجهــد الكهرب ــاول هــذا املســاق تجــارب عملي يتن

(CRO)، وقانــون   أوم، وقنطــرة ويتســتون للمقاومــات، وقنطــرة ويتســتون للمواســعات، وتغــ� املقاومــة مــع درجــة الحــرارة، والقدرة 

الكهربائيــة، ودائــرة املقاومــة واملواســع (RC circuit)، وشــحن املواســع وتفريغهــا، واملجــال املغناطيــيس األريض، ومعامــل انكســار 

الزجــاج، وثابــت جــول.

10221203  فيزياء عامة (3) 
ــ¶ الغــازات  ــة والحــرارة وقوانينهــا وقوان ــة البســيطة واألمــواج الصوتي ــع والحركــة التوافقي ــاول هــذا املســاق موضوعــات املوائ يتن

ــم الضــوء.  ــواج الكهرومغناطيســية وعل واألم

10221221  فيزياء موجية وضوء 
يتنــاول هــذا املســاق عــىل موضوعــات الطبيعــة املزدوجــة للضــوء، والضــوء الهنــديس ويتضمــن االنعــكاس وانكســار العدســات واملرايا 

واألدوات البرصيــة، والطبيعــة املوجيــة للضــوء، والتداخــل، والحيــود واالســتقطاب والتحليــل، واألدوات البرصيــة مثــل امليكروســكوب 

والتلســكوب، وتداخــل ميكلســون وفابــري بــ�وت، ومخــززة الحيــود، والتصويــر ذو األبعــاد الثالثــة.

10221213 مختبر فيزياء (1) 
ــار،  يتضمــن هــذا املســاق إجــراء 12-14 تجربــة يف املختــرب، وتتمثــل هــذه التجــارب يف شــحنة اإللكــرتون إىل كتلتــه، وامليــزان للتي

ــة اإلشــعاع باســتع«ل مصــدر  ــر، وخاصي ــدأ دوبل ــق مب ــة، وتحقي ــة املغناطيســية األرضي وإيجــاد العــزم املغناطيــيس وإيجــاد املركب

إشــعاع وجايجــر ومعرفــة مــدى أشــعة بيتــا وعددهــا، وخاصيــة الثنــا² الحــراري (الث�موكبــل)، وإيجــاد معامــل انكســار الزجــاج، 

وإيجــاد أطــوال أمــواج الضــوء املرئيــة، وإثبــات قوانــ¶ تكــون الصــور يف العدســات، وإيجــاد طــول موجــة باســتع«ل حلقــات بيوتــن، 

وإيجــاد خصائــص الخاليــا الضوئيــة، وحســاب رسعــة الضــوء يف الهــواء باســتع«ل أنبــوب كومتكــس، وحســاب املجــال املغناطيــيس 

لعــدة ملفــات.

10221242 فيزياء حديثة (1) 
ــة  ــة لألجســام وبني ــة النســبية الخاصــة والخصائــص الجســيمية لألمــواج والطبيعــة املوجي ــاول هــذا املســاق مقدمــة يف النظري يتن

ــذرة الهيدروجــ¶.  ــة الكــم ل ــاء الكــم ونظري ــذرة ومقدمــة لفيزي ال
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10211101  تفاضل وتكامل (1)
يتنــاول هــذا املســاق مفاهيــم االقرتانــات، والنهايــات واالتصــال، ونظريــات النهايــات، واالقرتانــات املتصلــة، واملشــتقات وتطبيقــات 

ــة األساســية األوىل يف التفاضــل والتكامــل، والتكامــالت غــ� املحــدوده، وحســاب  عليهــا، والتكامــالت. والتكامــل املحــدود، والنظري

ــة،  ــية واللوغاريتمي ــدوال األس ــات، ال ــة، والنهاي ــدوال املثلثي ــات، وال ــدوال، واملنحني ــة، وال ــداد الحقيقي ــواص األع ــاحات، وخ املس

ــتقة(نقط  ــىل املش ــات ع ــة، وتطبيق ــادالت املرتبط ــي واملع ــتقاق الضمن ــا، االش ــتقات العلي ــتقات واملش ــال، املش ــات واالتص النهاي

ــل  ــدود)، والتكام ــ� املح ــدود وغ ــل املح ــواص التكام ــل( خ ــطة)، والتكام ــة املتوس ــة القيم ــرى، نظري ــى والصغ ــات العظم النهاي

بالتعويــض، الــدوال العكســية (الــدوال املثلثيــة العكســية، الــدوال الزائديــة وقاعــدة لوهبيتــال)، واألعــداد الحقيقيــة وخــط األعــداد 

ــة،  ــدوال املثلثي ــدوال، وال ــل ال ــة، وتحصي ــة والفردي ــدوال الزوجي ــدوال، وال ــى ال ــم منحن ــدوال، ورس ــات، وال ــة، واملتباين الحقيقي

والــدوال العكســية، والــدوال املثلثيــة العكســية، والنهايــات، وخــواص النهايــات، وطــرق حســاب النهايــات، والنهايــات الالنهائيــة، 

واالتصــال، وخــواص االتصــال، واالشــتقاق، والعالقــة بــ� االشــتقاق واالتصــال، وقوانــ� االشــتقاق، وقاعــدة السلســلة، واشــتقاق 

الــدوال املثلثيــة واملثلثيــة العكســية، والــدوال اللوغار�يــة واألســية ومشــتقاتها، والــدوال الزائديــة ومشــتقاتها، والقيــم القصــوى، 

وقاعــدة رول ونظريــات القيمــة املتوســطة، واطــراد الــدوال واختبــار املشــتقة األوىل، والتقعــر واختبــار املشــتقة الثانيــة، ورســم 

ــة. ــدوال، ومســائل املعــدالت املرتبطــة، والقطــوع املخروطي ال

10231101 كيمياء عامة (1) 
يتنــاول هــذا املســاق املفاهيــم األساســية يف الكيميــاء مثــل : البنيــة الذريــة والجــدول الــدوري، والحســابات الكيميائيــة، والروابــط 

ــة،  ــاء الحراري ــة للغــازات، والكيمي ــ¶ العام ــة، والقوان ــل املائي ــاء املحالي ــ¶ العامــة يف كيمي ــات، والقوان ــة ، وأشــكال املركب الكيميائي

وموضوعــات نظريــة أخــرى.

 10231107  كيمياء عامة عملي (1) 
 ،Óــرتو ــزان اإللك ــل: املي ــة مث ــىل اســتخدام األدوات الدقيق ــب ع ــة للتدري ــاء العام ــن تجــارب يف الكيمي هــو مســاق مخــربي يتضم

واملاصــة، والســحاحة وغ�هــا. كــ« يتضمــن إجــراء بعــض التجــارب باســتخدام الوســائل املتاحــة مثــل الفلــرتة (الرتشــيح)، واملعايــرة، 

والتحليــل الــوزÓ باســتخدام الجفنــة، إىل جانــب تطبيقــات عمليــة عــىل قوانــ¶ الغــازات، والصيغــة األوليــة، ومــاء التبلــور، وإجــراء 

الحســابات املتعلقــة بهــذه التجــارب.

10231102 كيمياء عامة (2)
يتنــاول هــذا املســاق املبــادئ األساســية يف خــواص املحاليــل، والث�موديناميــكا، وميكانيكيــة التفاعالت، واالتــزان الكيميــا²، واألح«ض 

والقواعــد، واالتــزان الحمــيض القاعــدي يف املحاليــل املائيــة، واتزانــات الذائبيــة وااليــون املعقــد، والكيميــاء الكهربائيــة، والكيميــاء 

الذريــة، إىل جانــب البعــد التطبيقــي للمســاق.

10231108 كيمياء عامة عملي (2)
ــل،  ــة التفاع ــزان، ورسع ــض حــاالت االت ــرة، وبع ــرتة، واملعاي ــل : الفل ــاء مث ــة يف الكيمي ــارب عملي ــن تج ــربي يتضم ــاق مخ ــو مس ه

ــي، واالنخفــاض يف درجــة التجمــد، وحــرارة التفاعــل التعــادل  ــوزن الجزيئ ــ¶ ال ــح مجهــول، وتعي ــة ملل ــة الصيغــة الكيميائي ومعرف

ــب تجــارب أخــرى متجــددة.  ــا²، إىل جان الكيمي

10231211 كيمياء تحليلية  
يشــتمل هــذا املســاق عــىل دراســة طــرق التحليــل الكيميــا² التقليديــة مثــل التحليــل الحجمــي و التحليــل الكتــيل، ويشــتمل كذلــك 

عــىل دراســة الطــرق اإلحصائيــة يف الكيميــاء.

 10231215 كيمياء تحليلية عملي   
يتضمــن هــذا املســاق تجــارب عمليــة تتناســب مــع مســاق الكيميــاء التحليليــة 23211،  ويركــز عــىل التحليــل الكيميــا² التقليــدي 

الكمــي بنوعيــه الحجمــي والكتــيل، باإلضافــة إىل قواعــد الســالمة يف مختــربات الكيميــاء وأدوات التحليــل الكيميــا².
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10231231 كيمياء عضوية 1 
يبــدأ هــذا املســاق �قّدمــة عــن التهجــ¶ والروابــط التســاهميّة والهيدروجينيّــة و قطبيّــة الروابــط والجزيئــات،  ثــم يتنــاول بالتفصيل 

دراســة األشــكال والخــواص الكيميائيــة والفيزيائيّــة للمركبــات الهيدروكربونيّــة غــ� الحلقيــة : كااللكانــات، وااللكينــات، وااللكاينــات، 

والهاليــدات الكحــوالت، كــ« يشــتمل عــىل اإلشــكال والكيميــاء الفراغيــة وطــرق التحضــ� والصفــات الفيزيائيــة والكيميائيــة، عــالوة 

عــىل ميكانيكيّــة تفاعالتهــا.

10231235 كيمياء عضوية  (1) عملي 
يشــمل املســاق عــددا مــن التجــارب العمليــة التــي يقــوم بهــا الطالــب، وهــي مصممــة بحيــث تغطــي األســس النظريــة، والتدريــب 

ــة كدرجــة االنصهــار والغليــان، وتقنيــة  ــات األساســية التــي تتضمــن التحضــ�، وإيجــاد بعــض الثوابــت الفيزيائيّ عــىل بعــض التقنيّ

الفصــل، والتعــرف املبــد² إىل املركبــات العضويــة، وكذلــك التدريــب عــىل بعــض طــرق التنقيــة، وكذلــك التحضــ�ات مثــل انتــزاع 

املــاء مــن الكحــوالت وبعــض تفاعــالت اإلضافــة واالســتبدال.  

10231321 كيمياء غير عضوية 
يتنــاول هــذا املســاق املفاهيــم األساســية يف الكيميــاء غــ� العضويــة، ويشــمل مقدمــة عامــة عــن شــكل الــذرة باســتخدام امليكانيــك 

ــل  ــة للت«ث ــاول املســاق أيضــاً دراســة مفصل ــة.  ويتن ــذرة والصفــات الدوري ــم ينتقــل إىل شــكل ال ــة، ث املوجــي بطريقــة شــبه كمي

ــاء  ــاول املســاق كيمي ــ« يتن ــة، ك ــالك الجزيئي ــة األف ــز عــىل نظري ــع الرتكي ــة، م ــط الكيميائي ــات والرواب ــي، وألشــكال الجزيئ الجزيئ

الحوامــض والقواعــد، وكيميــاء الحالــة الصلبــة، �ــا فيهــا املركبــات األيونيــة وغ�هــا.

10201101  أحياء عامة 1:
يتناول هذا املساق موضوعات تتعلق بالخلية يتضمن الخلية ومكوناتها الكيميائية ووظائفها وتبادل املواد والغذاء فيها.

10201107  أحياء عامة 1 عملي:
ــاء العامــة (1) وإكســاب الطالــب خــربات عمليــة مــن  ــاول املســاق التواصــل مــا بــ¶ الجانــب العمــيل والنظــري ملســاق األحي يتن

خــالل العمــل يف املختــرب لتعزيــز املفاهيــم النظريــة ملســاق األحيــاء العامــة 1 يتنــاول كيميــاء الخليــة والخصائــص الطبيعيــة لألحيــاء 

الدقيقــة والخليــة واســتقصاء العمليــات البيولوجيــة يف الخليــة.

10201102 أحياء عامة 2:
يتناول هذا املساق البناء النبا\ وâو النبات وميكانيكية النبات ويركز عىل الخلية الحيوانية وتغذية الخلية الحيوانية.

10201108  أحياء عامة 2 عملي:
يتنــاول املســاق التواصــل مــا بــ¶ الجانــب العمــيل والنظــري ملســاق األحيــاء العامــة (2)، وإكســاب الطالــب خــربات عمليــة مــن 

خــالل العمــل يف املختــرب لتعزيــز املفاهيــم النظريــة ملســاق األحيــاء العامــة 2 الــذي يتنــاول كيميــاء الخليــة والخصائــص الطبيعيــة 

لألحيــاء الدقيقــة والخليــة واســتقصاء العمليــات البيولوجيــة يف الخليــة ويكمــل أحيــاء عامــة 2 مــن الجانــب العلمــي.

10201232  مبادئ الوراثة :
يتناول هذا املساق بعض مفاهيم يف علم الوراثة واملبادئ األساسية للوراثة واالكتشافات الحديثة يف جزيء الوراثة.

10201258 التنوع الحيوي :
يتناول التنوع الحيوي ملحة تاريخية عن الحياة عىل األرض واالختيار الطبيعي والتصنيف يف التنوع الحيوي.
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10512331  أساليب تدريس العلوم 1:
يتنــاول هــذا املســاق العلــم وطبيعتــه، وتطــور العلــم، وأهدافــه، وخصائصــه، كــ« يتنــاول األهــداف الرتبويــة يف تدريــس العلــوم، 

وأهميتهــا، وتصنيفاتهــا ، وإكســاب الطلبــة أشــكال املعرفــة العلميــة وربــط كل ذلــك �نهــاج العلــوم للمرحلــة األساســية العليــا، وبنــاء 

درس العلــوم املتكامــل، إىل جانــب التطــرق ألهــم الطــرق يف تدريــس العلــوم (الحــوار واملناقشــة، واملحــارضة، والعــروض العمليــة).

10512341  أساليب تدريس العلوم 2:
يتنــاول هــذا املســاق طرائــق التدريــس واالســرتاتيجيات الحديثــة التــي تطبــق يف ميــدان الرتبيــة،  كــ« يؤكــد الفلســفة والنظريــة 

التــي انبثقــت منهــا تلــك الطرائــق، وجعــل تلــك الطرائــق ذات معنــى لــدى املتعلــم، مــن خــالل جعــل الطالــب محــورا للعمليــة 

التعليميــة التعلميــة ومنغمســا بهــا مــن خــالل م«رســته لتلــك الطــرق، والتعــرف إىل طــرق التقويــم البديــل والعمــل بهــا.

10512481   قضايا واتجاهات معاصرة في تدريس العلوم: 
يتنــاول هــذا املســاق قضايــا معــارصة ذات عالقــة بتدريــس العلــوم وضمــن املعايــ� العامليــة واملبنيــة عــىل أســس النظريــة البنائيــة 

منهــا : النمــوذج الواقعــي لتدريــس العلــوم، وâــوذج ويتــيل للتعلــم البنــا²، وâــوذج بايبــي. والتطــرق إىل اســرتاتجيات تعمــل عــىل 

تنميــة التفكــ� الناقــد، وإســرتاتيجية الــذكاءات املتعــددة، وغ�هــا مــن القضايــا املعــارصة ذات العالقــة بتدريــس العلــوم.

  10513316  تصميم وسائل تعليمية وإنتاجها:
ــائل  ــة يف الوس ــية املُتضمن ــة والنفس ــات الرتبوي ــل، والعملي ــوم واملراح ــث املفه ــن حي ــة م ــائل التعليمي ــاق الوس ــذا املس ــاول ه يتن

التعليميــة، ويصــف املســاق أنــواع الوســائل التعليميــة ومصــادر الحصــول عليهــا، ويتخلــل املســاق تصميــم وســائل تعليميــة وفــق 

ــة. ــة املحلي مواصفــات الوســيلة الجيــدة، وإنتاجهــا مــن مــواد البيئ

10513411  اإلحصاء ومناهج البحث العلمي :
يصــف املســاق مقاييــس النزعــة املركزيــة والتشــتت، وتوظيفهــا يف أساســيات البحــث العلمــي، وذلــك مــن خــالل إتاحــة الفرصــة 

للطالــب ملعرفــة أنــواع البحــث العلمــي وأســاليبه وخطواتــه، إىل جانــب مســاعدته يف اختيــار مشــكلة بحثيــة وتحديدهــا، وجمــع 

البيانــات وكيفيــة تحليلهــا، وتفســ� النتائــج.

10513215    استخدام الحاسوب في التعليم:
ــة  ــات برمج ــتخدام، ولغ ــذا االس ــة يف ه ــارب العاملي ــا، والتج ــم تاريخي ــوب يف التعلي ــتخدام الحاس ــور اس ــاق تط ــذا املس ــف ه يص

ــوي. ــ¶ اإلداري والرتب ــوب يف املجال ــة للحاس ــات املختلف ــم، والتطبيق ــوب يف التعلي ــتخدام الحاس ــا اس ــم، ومزاي ــوب يف التعلي الحاس

كــ« ويركــز عــىل اســتخدام اإلنرتنــت يف دعــم عمليــة التعلــم والتعليــم. مــن املواضيــع التــي يغطيهــا هــذا املقــرر: تقييــم مصــادر 

املعلومــات العامليــة، بيئــات التعلــم التعاونيــة عــىل اإلنرتنــت، و البحــث عــن املعلومــات واســتعادتها،. أمــا يف شــقه العمــيل فيهــدف 

ــم  ــادئ تصمي ــ«د عــىل مب ــا باالعت ــة متعــددة الوســائط وانتاجه ــات تعليمي ــم برمجي ــة لتصمي ــارات الالزم ــة امله إىل إكســاب الطلب

ــة،   ــن وامل«رس ــل التمري ــة مث ــة املعروف ــات التعليمي ــاط الربمجي âــن أ ــاذج م â ــىل ــة ع ــات املنتج ــتمل الربمجي ــس. وستش التدري

والتدريــس الخصــويص Tutorial،  واملحــاكاة،  واأللعــاب التعليميــة،  والحــوار باســتخدام أدوات التأليــفAuthoring Tools  مثــل 

Movie Maker أو Photo story 3 for windows أو PowerPoint

10513211   تربية عملية (1) 
يتنــاول هــذا املســاق الجانــب النظــري للرتبيــة العمليــة، و يهــدف إىل تحضــ� الطالــب ملختلــف جوانــب العمــل املــدريس، اإلداريــة 

منهــا والرتبويــة. وتنفيــذ متطلبــات املســاق وواجباتــه يف إطــار نظــري، بحيــث يتضمــن يف محــاوره جملــة مــن الخــربات املكملــة 

للخــربات النظريــة التــي درســهايف الفصــول الدراســية الســابقة والتــي تســعى يف جملتهــا إىل تهيئــة الطالــب ملتطلبــات ومســتلزمات 

املواقــف الصفيــة املختلفــة  مســتلزماتها. كــ« يتيــح هــذا املســاق الفرصــة للطلبــة لإلملــام بفلســفة الرتبيــة العمليــة، وعنارصهــا، 

وقوانينهــا، وأنظمتهــا، وأخالقيــات مهنــة التعليــم، إىل جانــب اإلملــام باملهــام والحقــوق والواجبــات واألنظمــة املعمــول بهــا يف املــدارس.
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10513311  تربية عملية (2) 
يتنــاول هــذا املســاق املشــاهدة واملشــاركة الجزئيــة معــاً وفــق مســارين أساســي¶: األول، ويتــم عــىل شــكل لقــاءات دراســية وجاهيــة 

ــات  ــات رصــد البيان ــة املنظمــة، وآلي ــب املالحظــة الهادف ــز عــىل جان ــة، بالرتكي ــة العملي ــاء) يف الجامعــة مــع مــدرس الرتبي (16 لق

ــل  ــذي ينتق ــو املســار العمــيل ال ــاÓ، فه ــا املســار الث ــة. أم ــف الصفي ــل املواق ــا يف إطــار تحلي ــا وتقييمه ــق رصدهــا وتحليله وطرائ

فيــه الطالــب إىل مدرســة تدريبيــة محــددة بـــ (16) ســاعة، يقــوم خاللهــا باملشــاهدة املنظمــة واملربمجــة لدراســة البيئــة املدرســية 

والصفيــة، ثــم مناقشــتها مــع املــدرس أمــام الطلبــة ûهيــداً إلصــدار أحــكام موضوعيــة حيــال تلــك املشــاهدات.

10513312  تربية عملية (3) 
يقــوم الطالــب مــن خــالل هــذا املســاق بتحمــل مســؤولية تنفيــذ فعاليــات املوقــف الصفــي لحصــة كاملــة يف ضــوء املعايــ� التــي 

ــر  ــام التدريســية تحــت إرشاٍف ومســؤوليٍة مــدرس املســاق ومدي ــذ امله ــب تنفي ــع مــن الطال ــث يتوق ــك املوقــف، حي ــا ذل يتطلبه

املدرســة الرشيكــة واملــرشف الرتبــوي ملــدة (32) يومــا �عــدل حصتــ¶ يف اليــوم الواحــد. وملــدة (16) أســبوع أيضــاً يقــوم الطالــب 

تحــت إرشاف مــدرس املســاق بتطبيــق العديــد مــن النشــاطات والفعاليــات املرافقــة للمنهــاج، بحيــث يتــم تعيينهــا وتنســيقها مــن 

قبــل كل مــن مــدرس املســاق وإدارة املدرســة الرشيكــة، مــع االلتــزام التــام باألنظمــة والقوانــ¶ والتعليــ«ت املعمــول بهــا يف املدرســة 

والرتبيــة العمليــة املعمــول بهــا يف الجامعــة.

10513313  تربية عملية (4) 
ــام  ــذ امله ــالل تنفي ــن خ ــل وم ــاء الفص ــة يف أثن ــرشف والطلب ــ¶ امل ــم ب ــي تت ــبوعية الت ــاءات األس ــىل اللق ــاق ع ــذا املس ــد ه يعتم

والفعاليــات الصفيــة يف املــدارس الرشيكــة، حيــث يشــرتط تنفيــذ مثــل تلــك املهــام بفــرتة زمنيــة ال تقــل عــن ثــالث ســاعات ملــدة 

ــب عكــس  ــد، إىل جان ــدرب عــىل االســتقاللية يف تحمــل املســؤولية والتأمــل والنق ــب املت ــد الطال ــا تعوي ــم خالله (16) أســبوعاً، يت

مالحظــات التغذيــة الراجعــة بشــكل تفاعــيل بينــه وبــ¶ املعلــم املــرشف، كــ« ويتــم مناقشــة كل مــا يصــادف الطالــب مــن صعوبــات 

وخــربات يف  أثنــاء التطبيــق العمــيل يف املــدارس خــالل اللقــاء األســبوعي مــع املعلــم املرشــد يف الجامعــة، وتصــل هــذه الســاعات إىل 

(32) ســاعة عمليــة.

10513410  تربية عملية (5) 
ــزداد مســتوى  ــب الســابقة، ي ــد تلقاهــا جــراء مراحــل التدري ــب ق ــا الطال ــي يكــون فيه مــع تنامــي مســتوى الخــربة امل«رســة الت

انخراطــه يف عمليــة التدريــس وقيــادة املوقــف الصفــي، إال أنــه ال يــزال بحاجــة إىل متابعــة وإرشاف مــن املعلــم املــرشف واملعلــم 

املتعــاون، حيــث ال يــزال بحاجــة إىل الرجــوع إليهــ« للتأكــد مــن قابليــة الخطــط التــي يعدهــا للتنفيــذ ويتــم هــذا الجــزء مــن خــالل 

(16) ســاعة وجاهيــة. و(64) حصــة فعليــة كاملــة، إىل جانــب مشــاهدة الحصــص التــي ينفذهــا زمــالؤه واملعلــم املتعــاون.

10513420    تربية عملية (6) 
يعــد هــذا املســاق امتــداداً للمســاق الســابق، حيــث يطلــب مــن الطالــب إعــداد وتنظيــم وتنفيــذ للــدروس التــي يكلــف بتدريســها 

باســتقاللية، تتــدرج مــا بــ¶ االســتقاللية الجزئيــة بشــكل أســايس واالســتقاللية الكاملــة، وذلــك بنــاء عــىل تقديــرات كل مــن املعلــم 

املتعــاون واملــرشف وبعلــم مديــر املدرســة، إىل جانــب تكليــف الطالــب بإعــداد اختبــار وتنفيــذه وتحليلــه وبنــاء الخطــط العالجيــة 

ــة  عــىل ضــوء النتائــج التــي تظهــر مــن جــراء تلــك العمليــة، ويتــم تدريــس (20) ســاعة أســبوعياً ملــدة خمســة أســابيع (متواصل

ــر املدرســة  ــم املتعــاون واملــرشف الرتبــوي ومدي ــة كل مــن املعل ــة) بحيــث تغطــي مــا ال يقــل عــن (120) ســاعة �راقب أو منفصل

الرشيكــة يف التدريــب.

10513430    البحث اإلجرائي في التربية العملية
يتنــاول هــذا املســاق البحــث اإلجــرا² مــن حيــث مفهومــه، وأهدافــه، وأنواعــه، وتطبيقاتــه عــىل املشــكالت والصعوبــات التعليميــة 

التعلميــة يف البيئــة املدرســية والصفيــة، ثــم يطلــب مــن الطالــب تقديــم بحــٍث بأحــد هــذه املشــكالت والصعوبــات التــي واجهتــه  

يف أثنــاء تطبيقــات الرتبيــة العمليــة تحــت إرشاف أحــد مــدريس القســم مســتخدماً فيهــا جميــع خطــوات البحــث اإلجــرا².
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10513111   مقدمة في المناهج:
يتضمــن هــذا املســاق تطــور مفهــوم املنهــاج وعنــارصه وأسســه وتصميمــه وتخطيطــه وتجريبــه والفلســفات الرتبويــة والنظريــات 

التعليميــة التــي بحثــت يف املناهــج.

ات تربوية باللغة اإلنجليزية: 10513220   قراء
يتنــاول املســاق أنواعــا مختلفــة لقــراءات حديثــة باللغــة االنجليزيــة يف موضوعــات تربويــة مختلفــة، وتتضمــن القــراءات مفاهيــم 

ــة  ــاء لحصيل ــة ذات معنــى؛ إغن ــاء مفــردات تربوي ــة لبن ــة مــن تحليــل وتطبيــق وتعميــم يف محاول ــة رئيســية يعالجهــا الطلب تربوي

الطالــب اللغويــة يف اللغــة اإلنجليزيــة.

10513221    علم النفس التربوي: 
يصــف هــذا املســاق علــم النفــس الرتبــوي وعالقتــه بعلــم النفــس العــام، وكيفيــة تطبيــق مفاهيــم املدرســة الســلوكية واملدرســة 

اإلدراكيــة يف عمليــة التعليــم التــي تســهل عمليــة التعلــم، والجــو الصفــي املناســب لحــدوث عمليــة التعلــم، وتعلــم الطفــل البطــيء 

واملعــاق واملوهــوب والقــدرات املطلوبــة إلûــام عمليــة التعلــم وقياســها، وتقويــم التعلــم والتعليــم.

10513302   التقويم في المدرسة:
ــة املختلفــة ، ومقاييــس اختيارهــا ويشــمل  ــم وتطــوره وأهدافــه والوســائل التقوÝي ــة بالتقوي ــاول هــذا املســاق تعريــف الطلب يتن

كذلــك أنــواع االختبــارات املختلفــة وطــرق بنائهــا وتحليلهــا، ثــم كيفيــة تقويــم الطلبــة يف تحصيلهــم الــدرايس بنــاء عــىل النتائــج 

التــي تــّم التوصــل إليهــا.

  10513317  إدارة الصفوف :
يتنــاول هــذا املســاق األســس العلميــة لــإلدارة املدرســية مــن جوانبهــا املختلفــة ، مــع تركيــز االهتــ«م بصفــة خاصــة عــىل النواحــي 

العلميــة والتطبيقيــة ، إذ إّن املدرســة تعــد املــكان الــذي تتضافــر فيــه جهــود العاملــ¶ يف مختلــف املجــاالت الرتبويــة، وإن الطريقــة 

التــي تــدار بهــا وأســاليب العمــل املتبعــة فيهــا تشــ� إىل مســتوى نجاحهــا يف أدائهــا للرســالة امللقــاة عــىل عاتقهــا يف الرتبيــة والتعليــم.

  10513455  تصميم التدريس:
ــة  ــة والوجداني ــداف املعرفي ــث األه ــن حي ــا م ــة به ــم املتعلق ــد املفاهي ــة وتحدي ــدروس اليومي ــم ال ــاق تصمي ــذا املس ــاول ه يتن

ــانية  ــة واإلنس ــوم التطبيقي ــة يف العل ــس العام ــاذج التدري â ــرف إىل ــم والتع ــاليب والتقوي ــطة واألس ــد األنش ــحركية، وتحدي والنفس

ــط. ــد التخطي ــس عن ــم التدري ــم يف تصمي ــا املعل ــوم به ــي يق ــام الت ــب امله ــف الطال وتعري

10513162  مدخل إلى علم النفس :
يتنــاول هــذا املســاق وصفــاً لنظريــات علــم النفــس، وعالقتهــا بعمليتــي التعلـّـم والتعليــم، إىل جانــب تعــرف مراحــل النمــو وخصائص 

املتعلمــ¶ وفقهــا، ويتطــرق املســاق أيضــاً إىل عــدد مــن التطبيقــات الرتبويــة ذات العالقــة بنظريــات علــم النفس.

10513368 مهارات التدريس :
ــة  ــارة صياغ ــا ، ومه ــدروس أو تحض�ه ــداد ال ــارة إع ــل مه ــس مث ــة التدري ــة بعملي ــا عالق ــارات له ــدة مه ــاول هــذا املســاق ع يتن

ــذ  ــاه التالمي ــة يف املجــال املعــريف، واملجــال الوجــداÓ واملجــال الحــر|، ومســتوياتها املختلفــة، ومهــارة شــد انتب األهــداف التعليمي

للــدروس، ومهــارة عــرض الــدرس، ومهــارة طــرح األســئلة، ومهــارة التفاعــل الصفــي، ومهــارة اســتخدام الوســائل التعليميــة، ومهــارة 

ضبــط الصــف، ومهــارة تشــكيل املجموعــات، ومهــارة املناقشــة، ومهــارة تقويــم الــدرس.

10513299 التعلم النشط:
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم التعلــم النشــط مــن حيــث تعريفاتــه، وأهدافــه، وأسســه، وخصائصــه، وطبيعتــه، وأهميتــه، وعنــارصه، 

ــه  ــط وâاذج ــم النش ــرتاتيجيات التعل ــم، واس ــة يف التعلّ ــه العريض ــط وخطوط ــم النش ــة للتعل ــة املال} ــة الصفي ــاول البيئ ــ« يتن ك
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ــل،  ــدور، والتمثي ــب ال ــة، ولع ــة الفاعل ــي، واالكتشــاف، وحــل املشــكلة، واملناقشــة الج«عي ــة، والعصــف الذهن (املحــارضة املوجه

ــم النشــط والتفكــ�  ــم النشــط خــارج الصــف، التعل ــم النشــط، والتعلّ ــم يف التعلّ ــة) دور املعل والقصــة، واملحــاكاة، ودراســة الحال

ــواد الدراســية. ــف امل ــم النشــط يف مختل ــة عــىل التعلّ ــات امليداني ــب التطبيق ــم النشــط، إىل جان ــات التعل ــال، وتحدي الفع

10513366 اإلشراف التربوي:
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم اإلرشاف الرتبــوي وتعريفاتــه املختلفــة، والتطــور التاريخــي لعمليــة اإلرشاف الرتبــوي، وأهــداف اإلرشاف 

الرتبــوي وأسســه، و أهميتــه، والعوامــل املؤثــرة يف اإلرشاف الرتبــوي، ومهــام املــرشف الرتبــوي، ومجــاالت اإلرشاف الرتبــوي، وأدوار 

ــوري، والدÝقراطــي،  ــوي (الديكتات ــواع اإلرشاف الرتب ــم، كــ« يصــف املســاق أن ــا مقي ــر بوصفــه مرشف ــوي، ودور املدي املــرشف الرتب

واإلكلينيــ]، والوقــا²، والعلمــي، والبنــا²، والهــادف، والتصحيحــي، واإلبداعــي، والتطــوري، والصفــي، والتنوعــي). وأســاليب اإلرشاف 

ــارات الصفيــة، والــدروس التوضيحيــة، والتعليــم املصغــر، واالجت«عــات، والحلقــات الدراســية، والبحــوث، والتقويــم  الرتبــوي (الزي

الــذا\)، ومشــكالت اإلرشاف الرتبــوي ، ومســتقبله.
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خطة برنامج معلم المرحلة األساسية العليا – تعليم اللغة العربية  

18متطلبات جامعة *

4مساقات حرة

متطلبات التخصص
96إجباري

6اختياري

124املجموع

* لغة إنجليزية 2 (1000323)

إجباري تخصص : (٩٦) ساعة معتمدة
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

10301440 ò3مناهج النقد األد 
 3مقدمة يف املناهج 10513111
 3البالغة العربية 10301110
 3األدب اإلسالمي واألموي 10301218
10301223    م.س.   1  3علم النحو 3 10301333
 10513420  أو متزامن 3البحث اإلجرا² يف الرتبية العملية 10513430
10513225    م.س.   1  3قضايا واتجاهات معارصة يف تدريس اللغة العربية 10513425
10513410    م.س.   1  3تربية عملية (6) 10513420
 3اإلحصاء ومناهج البحث العلمي 10513411
10513313    م.س.   1  2تربية عملية (5) 10513410
10513225    م.س.   1  3أساليب تدريس لغة عربية (2) 10513325
 3إدارة الصفوف 10513317
10513312    م.س.   1  1تربية عملية (4) 10513313
10513311    م.س.   1  1تربية عملية (3) 10513312
10513211    م.س.   1  1تربية عملية (2) 10513311
 3التقويم يف املدرسة 10513302
 3أساليب تدريس لغة عربية (1) 10513225
 3علم اللغة االجت«عي 10301363
10301118    م.س.   1  3الشعر يف العرص العبايس 10301331
 3املعاجم العربية 10301157
 1تربية عملية (1) 10513211
 3استخدام الحاسوب يف التعليم 10513215
 3قراءات تربوية باللغة اإلنجليزية 10513220
 3تصميم وإنتاج وسائل تعليمية 10513316
10301111 ò3مدخل إىل تذوق النص األد 
 3علم النفس الرتبوي 10513221
 3علم النحو 1 10301114
 3األدب الفلسطيني الحديث 10301329
 3علم العروض وموسيقى الشعر 10301219
 3فقه اللغة العربية 10301221
 3األدب الشعبي الفلسطيني 10301222
10301114    م.س.   1  3علم النحو 2 10301223
 3اللغة العربية واإلعالم 10301262
 3صوتيات اللغة العربية 10301327
 3علم الرصف 10301112
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اختياري تخصص : (٦) ساعات معتمدة

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
 3التعلّم النشط 10513299
 3اإلرشاف الرتبوي 10513366
 3مهارات التدريس 10513368
 3مدخل إىل علم النفس 10513162
 3تصميم التدريس 10513455
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وصف المساقات:

١0301110 البالغة العربية:
يتنــاول هــذا املســاق البيــان والبديــع، والتشــبيه وأنواعــه، واملجــاز اللغــوي والعقــيل، والكنايــة والتعريــض، ويــدرس الطالــب يف البديع 

املحســنات البديعيــة اللفظيــة، واملحســنات البديعيــة املعنويــة، إىل جانــب دراســة تطبيقيــة عــىل âــاذج أدبيــة مختــارة، كــ« يتنــاول 

املســاق دراســة موضوعــات علــم املعــاÓ ومنهــا: الفصاحــة والبالغــة، والــكالم بــ¶ الخــرب واإلنشــاء، وأســاليب اإلنشــاء الطلبــي وغــ� 

الطلبــي، وأنــواع كل منهــ«، وخــروج الــكالم عــن مقتــىض الظاهــر، والجملــة وأجزاءهــا، وأحــوال املســند واملســند إليــه، (الحــذف، 

واألمــر، والتقديــم والتأخــ�، والقــرص وأدواتــه، والفصــل والوصــل، واإليجــاز، واإلطنــاب، واملســاواة)، باإلضافــة إىل دراســات تطبيقيــة 

عــىل âــاذج أدبيــة مختــارة.

10301111  مدخل إلى تذوق النص األدبي:
ــة،  ــة، والفكري ــاد الفنيّ ــىل األبع ــوف ع ــعى للوق ــي، ويس ــّص، واملتلّق ــدع، والن ــة: املب ــة اإلبداعي ــاق أركان العمليّ ــذا املس ــف ه يص

والنفســيّة، للنــص األدò، واســتثارة مــا لــدى الطلبــة مــن قــدرة عــىل تلّقــي النــّص تلّقيــا، يقيــم عالقــة وجدانيــة بينهــم وبــ¶ النــّص 

ــة. ــاس األدبي ــا ûثــل األجن ــة أخــرى، وذلــك مــن خــالل نصــوص ُعلْي ــة مــن ناحي ــة االجت«عي ــّص والبيئ ــة، وبــ¶ الن مــن ناحي

١0301112  علم الصرف:
يتنــاول هــذا املســاق املســتويات اللغويــة، ومنزلــة املســتوى الــرصيف منهــا، ثــم دراســة طائفــة مــن املوضوعــات الرصفيــة املتعلقــة 

بهيئــة البنيــة، والتغــ�ات التــي تطــرأ عليهــا، ودراســة امليــزان الــرصيف، واملصــادر، واملشــتقات، والزيــادة ومعانيهــا، والجمــوع وأوزانهــا، 

والتصغــ� والنســبة، واإلبــدال، واإلعــالل، واإلدغــام، يرافــق ذلــك دراســة تطبيقيــة عمليــة للموضوعــات الرصفيــة.

١0301114 علم النحو (1):
ــوع،  ــة كل ن ــه، وعالم ــل وأنواع ــات كل قســم، الفع ــة وأقســامها، وعالم ــة: الكلم ــة اآلتي ــات النظري ــاول هــذا املســاق املوضوع يتن

املبنــي واملعــرب: االســم املعــرب، واملبنــي وبيــان كل منهــ«، واملعــرب وانقســامه إىل صحيــح ومعتــل، واملعــرب واملبنــي مــن األفعــال، 

والحــروف كلهــا مبنيّــة، واإلعــراب الظاهــر واملقــدر للثقــل والتعــذر، وإعــراب األســ«ء الســتة، واملثنــى ومــا يلحــق بــه، وجمــع املذكــر 

الســاó ومــا يلحــق بــه، وجمــع املؤنــث الســاó ومــا يلحــق بــه، وإعــراب األفعــال الخمســة، وإعــراب املعتــل مــن األســ«ء، واألفعــال، 

واملمنــوع مــن الــرصف، والنكــرة واملعرفــة معناهــ«، وأنــواع املعرفــة: الضمــ�، والعلــم، واســم اإلشــارة، واالســم املوصــول، واملعــرف 

بـــ (أل)، واالســم املرفــوع: الفاعــل ونائبــه، واملبتــدأ والخــرب ونواســخه«، وكان وأخواتهــا، وإن وأخواتهــا، ومــا يعمــل عملهــا، ويتنــاول 

هــذا املســاق نصوصــاً لغويــة عاليــة أجــل التطبيــق النحــوي عــىل املوضوعــات الســابقة.

١0301157 المعاجم العربية:
يتنــاول هــذا املســاق بالــدرس املعجــ«ت العربيــة مــن حيــث النشــأة، واملــدارس املعجميــة القدÝــة والحديثــة، ومنهجيــة ترتيــب 

الوحــدات اللغويــة يف املعجــ«ت املختلفــة املتمثلــة بالرتتيــب الصــو\، ورائــد هــذا الرتتيــب الخليــل بــن أحمــد، يف معجــم العــ¶، 

والرتتيــب املتعلــق بالقافيــة، ورائــده الجوهــري يف معجــم الصحــاح، والرتتيــب األبتثــي أو األلفبــا²، ورائــده الزمخــرشي يف معجــم 

أســاس البالغــة، ويقــف عــىل املعجــ«ت الحديثــة كمحيــط املحيــط، واملعجــم الوســيط، واملنجــد، ويبــّ¶ املحــاوالت الحثيثــة لصناعــة 

املعجــم التاريخــي، وجهــود املحدثــ¶ يف صناعــة املعجــ«ت اإللكرتونيــة، واملعجــ«ت املحوســبة، مــع تدريــب الطلبــة عــىل البحــث 

عــن الوحــدات املعجميــة يف املعجــ«ت كافــة.

١0301218 األدب اإلسالمي واألموي:
ــا شــعراء األنصــار ضــد شــعراء  ــي خاضه ــة الت ــرّض للحــرب اإلعالمي ــن الشــعر، والتع ــف اإلســالم م يتطــرق هــذا املســاق إىل موق

ــْت شــعر الفتــوح، ودراســة بعــض الروائــع الفنيــة للشــعراء  ــة، ويرصــد أغــراض الشــعر التقليديــة والجديــدة التــي واكَبَ مّكــة الوثنيّ

املخرضمــ¶، وبيــان مــا تغلغــل يف نســيجها مــن خيــوط جاهليــة وإســالمية، كــ« يتضمــن املســاق بيئــات الشــعر يف العــرص األمــوي: 

بيئــة الحجــاز ثــم الباديــة، وبيئــة العــراق، وبيئــة الشــام، وبيئــة خراســان، ويــدرس الطالــب الشــعر الــذي ظهــر يف هــذه البيئــات، 
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وأهــم الشــعراء، مــع تحليــل نصــوص شــعرية مختــارة لشــعرهم، وبيــان خصائــص هــذا الشــعر، وعالقــة ذلــك كلــه بعصــور األدب 

الســابقة والالحقــة، ويقــف عنــد موضوعــات الشــعر التــي ازدهــرت يف هــذا العــرص: الســيايس، والنقائــض، والغــزل، ويبــ¶ أهــم 

شــعرائها، ثــم خصائصهــا الفنيــة.

١0301219 علم العروض وموسيقا الشعر:
يصــف هــذا املســاق علــم العــروض: مصــادره، ومصطلحاتــه، ودوره يف موســيقا الشــعر العــرò، والوقــوف عــىل بحــور الشــعر الصافية 

ــد يف موســيقى الشــعر: املوشــحات،  ــم التجدي ــا، ث ــا، وعيوبه ــا، وأنواعه ــا، وحركاته ــم القــوايف: حروفه وذات التفعيــالت املختلفــة، ث

وشــعر التفعيلــة، واإليقــاع الشــعري.

١1030122 فقه اللغة العربية:
ــا  ــات ومكانه ــأة، كاللهج ــك النش ــت تل ــي تناول ــات الت ــأتها، والنظري ــة ونش ــل اللغ ــة بأص ــف الطلب ــاق إىل تعري ــذا املس ــدف ه يه

وخصائصهــا، وعالقــة اللغــة العربيــة باللغــات الســامية، ودراســة النقــوش العربيــة البائــدة، ودراســة العربيــة الباقيــة وخصائصهــا، 

ــت  ــد، والنح ــل، واملولّ ــرّب والدخي ــا، واملع ــ¶ منه ــف اللغوي ــراب، وموق ــرة اإلع ــة، وظاه ــ«تها، واالزدواجي ــرتكة وس ــة املش واللغ

ــابقة. ــا الس ــ¶ يف القضاي ــة آراء اللغوي ــاد، ومناقش ــي، والتّض ــرتك اللفظ ــرتادف، واملش ــتقاق، وال واالش

١0301222 األدب الشعبي الفلسطيني:
يُعنــى هــذا املســاق بــاألدب الشــعبي الفلســطيني بوصفــه وســيلة مــن وســائل الدفــاع عــن الهويــة الفلســطينية يف مواجهتهــا مــع 

اآلخــر، مــن خــالل تجديــد كثــ� مــن الطقــوس والعــادات والتقاليــد التــي عــّرب عنهــا هــذا األدب، فيُعــرَّف األدب الشــعبي، ويبــ¶ 

أقســامه وموضوعاتــه، وســ«ته، وامتــداده يف الزمــان واملــكان، ويقــف عــىل âــاذج مختلفــة منــه.

١0301223 علم النحو (2):
اســتك«الً للموضوعــات التــي درســها الطالــب يف (علــم النحــو 1)، يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات النحويــة النظريــة اآلتيــة: االســم 

ــه،  ــازع)، واملفعــول ألجل ــر، واالختصــاص، واالشــتغال، والتن ــه، وأســاليبه (اإلغــراء والتحذي ــق، واملفعــول ب املنصــوب: املفعــول املطل

ــدن،  ــان، ومتــى، ومــذ ومنــذ، ولــدى، ول ــات، وإذ، وإذا، وحيــث، وأيــن، وأ?، وأي ــه، والظــروف (الغاي واملفعــول معــه، واملفعــول في

ــم  ــداء، واالس ــتثناء، والن ــدد، واالس ــات الع ــدد، وكناي ــز، والع ــال، والتميي ــع)، والح ــا، وم ــس، واآلن، ومل ــحر، وأم ــْوُض، وس ــط، وَع وق

املجــرور: اإلضافــة، وحــروف الجــر، ويتنــاول هــذا املســاق أيضــاً التطبيــق النحــوي عــىل املوضوعــات الســابقة، نصوصــاً لغويــة مــن 

.öالشــعر أو النــ

١0301262 اللغة العربية واإلعالم:
ــب  ــة الطال ــم ملك ــذا يســعى هــذا املســاق إىل تدعي ــة، ل ــه الرئيســية اللغ ــالم مادت ــيلة االتصــال والتواصــل، واإلع ــة هــي وس اللغ

ــة  ــع األخطــاء اللغوي ــان، ويتتب ــة مــن خطــأ اللســان والبني ــ� عــن أفــكاره بلغــة ســليمة خالي ــه عــىل التعب ــة قدرت ــة، وتقوي اللغوي

ــة، واالتصــال  يف الصحافــة ووســائل اإلعــالم األخــرى، ويركــز عليهــا ويصّوبهــا، ويشــمل هــذا املســاق مصطلحــات اإلعــالم واإلعالمي

والتواصــل والتداوليــة، وبعــض قواعــد الــرصف والنحــو، مــع الرتكيــز عــىل العــدد واملثنــى والجمــوع، والنواســخ، والتوابــع، ورصــد 

األخطــاء الــواردة يف هــذه املوضوعــات، باإلضافــة إىل الرتكيــز عــىل الجانــب اإلمــال²، وبيــان األخطــاء وتصويبهــا، ويتنــاول بالــدرس 

ــة املختلفــة، ومــا وقــع فيهــا مــن أخطــاء وتصويبهــا. املــواد اإلعالمي

١0301327  صوتيات اللغة العربية:
يتنــاول هــذا املســاق بالــدرس املفاهيــم الصوتيــة، ويقــف عنــد جهــود اللغويــ¶ العــرب يف املجــال الصــو\، ويتتبــع التطــور الــذي 

حصــل لهــذا العلــم عــىل يــد اللغويــ¶ الغربيــ¶، ودراســة جهــاز النطــق ومخــارج األصــوات، وتوصيــف املقطوعــة الصوتيــة وتصنيفها، 

ــ�  ــة وغ ــ«ت الرتكيبي ــان الفوين ــا، وبي ــم والفونولوجي ــت الفوني ــي تناول ــة الت ــة الحديث ــات الصوتي ــاً النظري ــدرس أيض ــاول بال ويتن

الرتكيبيــة، ودراســة القوانــ¶ الصوتيــة، مثــل قانــون جرامونــت، وقانــون امل«ثلــة، وقانــون املخالفــة وغ�هــا، وبتتــع التطــور الصــو\، 

ويتحــدث عــن األصــوات الخالفيــة بــ¶ القدمــاء واملحدثــ¶.
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10301329 األدب الفلسطيني الحديث:
يُــدرس يف هــذا املســاق الشــعر الفلســطيني يف أزمنتــه وأمكنتــه املختلفــة، والشــعر الفلســطيني قبــل العــام 1948، وشــعر النكبــة 

واملنفــى، والشــعر الفلســطيني املقــاوم يف فلســط¶ املحتلــة يف العامــ¶ 1948 و 1967، وقصيــدة التفعيلــة وقصيــدة النــö، وتــدرس 

âــاذج ممثلــة إلبراهيــم طوقــان، وعبــد الكريــم الكرمــي (أبــو ســلمى)، وتوفيــق صايــغ، وتوفيــق زيــاد، ومحمــود درويــش، وتــدرس 

ــل  ــاÓ، وإمي ــل غســان كنف ــى ويف فلســط¶، مث ــا يف املنف ــرز رموزه ــا، وأب ــث نشــأتها وتطوره ــن حي ــة الفلســطينية، م أيضــاً الرواي

حبيبــي، وتــدرس القصــة القصــ�ة يف بيئــات مكانيــة مختلفــة، ويف أزمنــة مختلفــة، لتغطــي خارطــة القصــة القصــ�ة منــذ نشــأتها 

حتــى انتفاضــة األقــىص، وتختــار âــاذج ممثلــة لنجــا\ صدقــي، وســم�ة عــزام، ومحمــود شــق�، وتوفيــق فيــاض، وليانــة بــدر، وأكــرم 

هنيــة، ويتوقــف أمــام أبــرز الســ� الذاتيــة يف األدب الفلســطيني مثــل: ســ�ة فــدوى طوقــان، وســ�ة جــربا إبراهيــم جــربا.

١0301331 الشعر في العصر العباسي:
يُعنــى هــذا املســاق بدراســة واقــع الحيــاة العقليــة واملاّديــة يف العــرص العبــايس املمتــد مــن 132-656، والتعــرف إىل أثــر تيــارات 

اللهــو واملجــون والزندقــة والشــعوبية والزهــد يف الشــعر، وتلّمــس أشــكال التجديــد وأهــم االتجاهــات الشــعرية، والتعــرف إىل أعــالم 

الشــعر (بشــار، وأò نــواس، وأò العتاهيــة، وأû òــام، والبحــرتي، وابــن الرومــي، واملتنبــي، وأò فــراس الحمــداÓ، واملعــري)، ودراســة 

نصــوص مختــارة، ثــم بيــان الخصائــص الفنيــة لشــعر هــذا العــرص.

١0301333 علم النحو (3):
ــة:  ــة اآلتي ــة النظري ــات النحوي ــو2)، املوضوع ــم النح ــو1، وعل ــم النح ــب يف (عل ــه الطال ــا درس ــتك«الً مل ــاق، اس ــذا املس ــاول ه يتن

الفعــل املضــارع: املصطلــح وعامــل رفعــه، ونصــب الفعــل املضــارع: عوامــل نصبــه، ونصبــه بـــ (أن) املضمــرة جــوازاً ووجوبــاً، وجــزم 

الفعــل املضــارع: عوامــل جــزم الفعــل الواحــد، وأدوات الــرشط الجازمــة، وغــ� الجازمــة، والتوابــع: الصفــة، والبــدل، وعطــف البيــان، 

وعطــف النســق، والتوكيــد، ومــا يعمــل عمــل الفعــل مــن األســ«ء (املصــدر، واســم الفاعــل، واســم املفعــول، والصفــة املشــبهة، واســم 

التفضيــل)، ويف أثنــاء دراســة مــا أشــ� إليــه ســابقاً، ومــن أجــل اســتك«ل ذلــك معرفيــاً، يعمــد املســاق إىل نصــوص فصيحــة شــعرية 

أو نöيــة، مــن أجــل التطبيــق النحــوي.

١0301363 علم اللغة االجتماعي:
ــان لغــة الجنســ¶،  ــة، وبي ــة املتعلقــة باالزدواجي ــع التغــ�ات اللغوي ــم هــذا املســاق بدراســة اللغــة ودورهــا يف املجتمــع، وتتب يهت

وذكوريــة اللغــة، ولغــة الحرفيــ¶، والتغليــب، ويوضــح أثــر البيئــة يف اللســان، ويركــز عــىل لغــة الخطــاب، والتداوليــة، والرباغ«تيــة، 

وبيــان النظريــات االجت«عيــة وعالقتهــا بتفســ� اللغــة.

١0301440 مناهج النقد األدبي :
يصــف هــذا املســاق مفهــوم النقــد، ونشــأته، ثــم التطــور الــذي طــرأ عليــه، منــذ العــرص الجاهــيل حتــى بدايــة العــرص الحديــث، 

ــوع،  ــوع واملصن ــى، واملطب ــظ واملعن ــل: اللف ــه، مث ــة ب ــات الخاص ــاه، واملصطلح ــه، وقضاي ــادره ومؤلفات ــه، ومص ــم عل«ئ ــان أه وبي

والقديــم والحديــث، ويــدرس الطالــب يف هــذا املســاق أهــم مناهــج النقــد األدò ابتــداء مــن مناهــج القــرن التاســع عرش(ســانت 

ــن (النفــيس، واالجت«عــي)،  ــة يف القــرن العرشي ــة، واملناهــج غــ� النصي ــ�ا)، ويتوقــف أمــام التأثري بيــف وهيوبوليــت تــ¶ وبرونت

وصــوالً إىل املناهــج النصيــة (البنيويــة)، وتلــك التــي تلتفــت إىل القــارىء (التلقــي)، ويشــار إىل (الســيميائية والتفكيكيــة)، ويــؤ= عــىل 

تفاعــل النقــد األدò العــرò الحديــث مــع هــذه املناهــج، فيــدرس أبــرز أعــالم النقــد األدò العــرò الذيــن وظفــوا املناهــج املشــار 

إليهــا. ويتوقــف أمــام أهــم مذاهــب األدب مــن كالســيكية، ورومانســية، وواقعيــة.

10513225 أساليب تدريس اللغة العربية (1):
ــة، واألهــداف العامــة  ــاول املســاق تعريفــات اللغــة العربيــة لخصائــص الربنامــج التعليمــي املتكامــل يف مهــارات اللغــة العربي يتن

للغــة العربيــة، األهــداف التدريســية / محتــوى منهــاج اللغــة العربيــة مــن حيــث: الحقائــق واملفاهيــم والتعميــ«ت والنظريــات، 

والخــربات التعليميــة أو األنشــطة وربــط كل ذلــك �نهــاج اللغــة العربيــة، كــ« يتنــاول املســاق عمــل تقنيــة درس اللغــة العربيــة 

بتكامــل عنــارصه وخطــوات تنفيــذه وتقوÝــه، مــع توظيــف التكنولوجيــا والوســائل التعليميــة يف تدريــس اللغــة العربيــة.
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10513325 أساليب تدريس اللغة العربية (2):
يشــمل هــذا املســاق اســرتاتيجيات تدريــس اللغــة العربيــة يف فروعهــا املختلفــة، وضمــن مناهــج اللغــة العربيــة للصفــوف املدرســية 

املختلفــة، كــ« يقــارن املســاق بــ¶ االســرتاتيجيات التدريســية يف مجــاالت اســتخدامها والتحضــ� لهــا، وتطبيقاتهــا، ونقــاط القــوة 

والضعــف فيهــا، ومجــاالت تطويرهــا.

10513425  قضايا واتجاهات معاصرة في تدريس اللغة العربية:
ــا معــارصة ذات عالقــة بتدريــس اللغــة العربيــة، ومــا يســتجد مــن تعليــم املهــارات اللغويــة، وكذلــك  يتنــاول هــذا املســاق قضاي

توظيــف التكنولوجيــا يف تعليــم اللغــة العربيــة، عــالوة عــىل التحديــات التــي تواجــه تعليــم اللغــة العربيــة يف ظــل العوملــة، والدعــوة 

إىل العاميــة، وتــدÓ وظيفيــة اللغــة العربيــة. 

10513316   تصميم وسائل تعليمية وإنتاجها:
ــائل  ــة يف الوس ــية املُتضمن ــة والنفس ــات الرتبوي ــل، والعملي ــوم واملراح ــث املفه ــن حي ــة م ــائل التعليمي ــاق الوس ــذا املس ــاول ه يتن

التعليميــة، ويصــف املســاق أنــواع الوســائل التعليميــة ومصــادر الحصــول عليهــا، ويتخلــل املســاق تصميــم وســائل تعليميــة وفــق 

ــة. ــة املحلي مواصفــات الوســيلة الجيــدة، وإنتاجهــا مــن مــواد البيئ

10513411    اإلحصاء ومناهج البحث العلمي :
يصــف املســاق مقاييــس النزعــة املركزيــة والتشــتت، وتوظيفهــا يف أساســيات البحــث العلمــي، وذلــك مــن خــالل إتاحــة الفرصــة 

للطالــب ملعرفــة أنــواع البحــث العلمــي وأســاليبه وخطواتــه، إىل جانــب مســاعدته يف اختيــار مشــكلة بحثيــة وتحديدهــا، وجمــع 

البيانــات وكيفيــة تحليلهــا، وتفســ� النتائــج.

10513215    استخدام الحاسوب في التعليم:
ــة  ــات برمج ــتخدام، ولغ ــذا االس ــة يف ه ــارب العاملي ــا، والتج ــم تاريخي ــوب يف التعلي ــتخدام الحاس ــور اس ــاق تط ــذا املس ــف ه يص

الحاســوب يف التعليــم، ومزايــا اســتخدام الحاســوب يف التعليــم، والتطبيقــات املختلفــة للحاســوب يف املجالــ¶ اإلداري والرتبوي.كــ« 

يركــز عــىل اســتخدام اإلنرتنــت يف دعــم عمليــة التعلــم والتعليــم. مــن املواضيــع التــي يغطيهــا هــذا املقــرر: تقييــم مصــادر املعلومات 

العامليــة، بيئــات التعلــم التعاونيــة عــىل اإلنرتنــت، والبحــث عــن املعلومــات واســتعادتها،. أمــا يف شــقه العمــيل فيهــدف إىل إكســاب 

ــس.  ــم التدري ــادئ تصمي ــىل مب ــ«د ع ــا باالعت ــائط وانتاجه ــددة الوس ــة متع ــات تعليمي ــم برمجي ــة لتصمي ــارات الالزم ــة امله الطلب

ــس  ــة،  والتدري ــن وامل«رس ــل التمري ــة مث ــة املعروف ــات التعليمي ــاط الربمجي âــن أ ــاذج م â ــىل ــة ع ــات املنتج ــتمل الربمجي وستش

 PowerPoint مثــل Authoring Tools واملحــاكاة،  واأللعــاب التعليميــة،  والحــوار باســتخدام أدوات التأليــف  ،Tutorial الخصــويص

.Movie Maker أو Photo story 3 for windows أو

10513211   تربية عملية (1) 
يتنــاول هــذا املســاق الجانــب النظــري للرتبيــة العمليــة، ويهــدف إىل تحضــ� الطالــب ملختلــف جوانــب العمــل املــدريس، اإلداريــة 

ــة للخــربات  ــة مــن الخــربات املكمل ــات املســاق يف إطــار نظــري، بحيــث يتضمــن يف محــاوره جمل ــذ متطلب ــة. وتنفي منهــا والرتبوي

النظريــة التــي درســها الطالــب يف الفصــول الدراســية الســابقة والتــي تســعى يف جملتهــا إىل تهيئــة الطالــب ملتطلبــات ومســتلزمات 

ــا،  ــا، وقوانينه ــة، وعنارصه ــة العملي ــام بفلســفة الرتبي ــة اإلمل ــذا املســاق الفرصــة للطلب ــح ه ــ« يتي ــة. ك ــة املختلف ــف الصفي املواق

وأنظمتهــا، وأخالقيــات مهنــة التعليــم، إىل جانــب اإلملــام باملهــام والحقــوق والواجبــات واألنظمــة املعمــول بهــا يف املــدارس.

10513311  تربية عملية (2) 
يتنــاول هــذا املســاق املشــاهدة واملشــاركة الجزئيــة معــاً وفــق مســارين أساســي¶: األول، ويتــم عــىل شــكل لقــاءات دراســية وجاهيــة 

(16 لقــاء) يف الجامعــة مــع مــدرس الرتبيــة العمليــة، بالرتكيــز عــىل جانــب املالحظــة الهادفــة املنظمــة، وآليــات  رصدهــا البيانــات 

وتحليلهــا وتقييمهــا يف إطــار تحليــل املواقــف الصفيــة. أمــا املســار الثــاÓ، فهــو املســار العمــيل الــذي ينتقــل فيــه الطالــب إىل مدرســة 

تدريبيــة محــددة بـــ (16) ســاعة، يقــوم خاللهــا باملشــاهدة املنظمــة واملربمجــة لدراســة البيئــة املدرســية والصفيــة، ثــم مناقشــتها مع 

املــدرس أمــام الطلبــة ûهيــداً إلصــدار أحــكام موضوعيــة حيــال تلــك املشــاهدات.
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10513312  تربية عملية (3) 
يقــوم الطالــب مــن خــالل هــذا املســاق بتحمــل مســؤولية تنفيــذ فعاليــات املوقــف الصفــي لحصــة كاملــة يف ضــوء املعايــ� التــي 

ــر  ــام التدريســية تحــت إرشاٍف ومســؤوليٍة مــدرس املســاق ومدي ــذ امله ــب تنفي ــع مــن الطال ــث يتوق ــك املوقــف، حي ــا ذل يتطلبه

املدرســة الرشيكــة واملــرشف الرتبــوي ملــدة (32) يــوم �عــدل حصتــ¶ يف اليــوم الواحــد. وملــدة (16) أســبوعا أيضــاً يقــوم الطالــب 

تحــت إرشاف مــدرس املســاق بتطبيــق العديــد مــن النشــاطات والفعاليــات املرافقــة للمنهــاج، بحيــث يتــم تعيينهــا وتنســيقها مــن 

ــة  ــ«ت املدرســة والرتبي ــ¶ والتعلي ــة والقوان ــام باألنظم ــزام الت ــع االلت ــة، م ــدرس املســاق وإدارة املدرســة الرشيك ــن م ــل كل م قب

العمليــة املعمــول بهــا يف الجامعــة.

10513313  تربية عملية (4) 
يعتمــد هــذا املســاق عــىل اللقــاءات األســبوعية التــي تتــم بــ¶ املــرشف والطلبــة أثنــاء الفصــل ومــن خــالل تنفيــذ املهــام والفعاليــات 

الصفيــة يف املــدارس الرشيكــة، حيــث يشــرتط تنفيــذ مثــل تلــك املهــام بفــرتة زمنيــة ال تقــل عــن ثــالث ســاعات ملــدة (16) أســبوعاً، 

ــات  ــس مالحظ ــة إىل عك ــد، باإلضاف ــل والنق ــؤولية والتأم ــل املس ــتقاللية يف تحم ــىل االس ــدرب ع ــب املت ــد الطال ــا تعوي ــم خالله يت

التغذيــة الراجعــة بشــكل تفاعــيل بينــه وبــ¶ املعلــم املــرشف، كــ« تتــم مناقشــة كل مــا يصــادف الطالــب مــن صعوبــات وخــربات 

ــاء التطبيــق العمــيل يف املــدارس خــالل اللقــاء األســبوعي مــع املعلــم املرشــد يف الجامعــة، وتصــل هــذه الســاعات إىل (32)  يف أثن

ســاعة عمليــة.

10513410  تربية عملية (5) 
ــزداد مســتوى  ــب الســابقة، ي ــد تلقاهــا جــراء مراحــل التدري ــب ق ــا الطال ــي يكــون فيه مــع تنامــي مســتوى الخــربة امل«رســة الت

انخراطــه يف عمليــة التدريــس وقيــادة املوقــف الصفــي، إال أنــه ال يــزال بحاجــة إىل متابعــة وإرشاف مــن قبــل املعلــم املــرشف واملعلم 

املتعــاون، حيــث ال يــزال بحاجــة إىل الرجــوع إليهــ« للتأكــد مــن قابليــة الخطــط التــي يعدهــا للتنفيــذ ويتــم هــذا الجــزء مــن خــالل 

(16) ســاعة وجاهيــة. و(64) حصــة فعليــة كاملــة، إىل جانــب مشــاهدة الحصــص التــي ينفذهــا زمــالءه واملعلــم املتعــاون.

10513420    تربية عملية (6) 
يعــد هــذا املســاق امتــداداً للمســاق الســابق، حيــث يطلــب مــن الطالــب إعــداد وتنظيــم وتنفيــذ للــدروس التــي يكلــف بتدريســها 

باســتقاللية، تتــدرج مــا بــ¶ االســتقاللية الجزئيــة بشــكل أســايس واالســتقاللية الكاملــة، وذلــك بنــاء عــىل تقديــرات كل مــن املعلــم 

املتعــاون واملــرشف وبعلــم مديــر املدرســة، إىل جانــب تكليــف الطالــب بإعــداد وتنفيــذه وتحليلــه اختبــار وبنــاء الخطــط العالجيــة 

ــة  عــىل ضــوء النتائــج التــي تظهــر مــن جــراء تلــك العمليــة، ويتــم تدريــس (20) ســاعة أســبوعياً ملــدة خمســة أســابيع (متواصل

ــر املدرســة  ــم املتعــاون واملــرشف الرتبــوي ومدي ــة كل مــن املعل ــة) بحيــث تغطــي مــا ال يقــل عــن (120) ســاعة �راقب أو منفصل

الرشيكــة يف التدريــب.

10513430    البحث اإلجرائي في التربية العملية
يتنــاول هــذا املســاق البحــث اإلجــرا² مــن حيــث مفهومــه، وأهدافــه، وأنواعــه، وتطبيقاتــه عــىل املشــكالت والصعوبــات التعليميــة 

التعلميــة يف البيئــة املدرســية والصفيــة، ثــم يطلــب مــن الطالــب تقديــم بحثــاٍ بأحــد هــذه املشــكالت والصعوبــات التــي واجهتــه يف 

أثنــاء تطبيقــات الرتبيــة العمليــة تحــت إرشاف أحــد مــدريس القســم مســتخدماً فيهــا جميــع خطــوات البحــث اإلجــرا².

10513111    مقدمة في المناهج:
يتضمــن هــذا املســاق تطــور مفهــوم املنهــاج وعنــارصه وأسســه وتصميمــه وتخطيطــه وتجريبــه والفلســفات الرتبويــة والنظريــات 

التعليميــة التــي بحثــت يف املناهــج.

ات تربوية باللغة اإلنجليزية: 10513220     قراء
يتنــاول املســاق أنواعــا مختلفــة لقــراءات حديثــة باللغــة االنجليزيــة يف موضوعــات تربويــة مختلفــة، وتتضمــن القــراءات مفاهيــم 

ــة  ــاء لحصيل ــة ذات معنــى؛ إغن ــاء مفــردات تربوي ــة لبن ــة مــن تحليــل وتطبيــق وتعميــم يف محاول ــة رئيســية يعالجهــا الطلب تربوي

الطالــب اللغويــة يف اللغــة اإلنجليزيــة.
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10513221    علم النفس التربوي: 
يصــف هــذا املســاق علــم النفــس الرتبــوي وعالقتــه بعلــم النفــس العــام، وكيفيــة تطبيــق مفاهيــم املدرســة الســلوكية واملدرســة 

اإلدراكيــة يف عمليــة التعليــم التــي تســهل عمليــة التعلــم، والجــو الصفــي املناســب لحــدوث عمليــة التعلــم، وتعلــم الطفــل البطــيء 

واملعــاق واملوهــوب والقــدرات املطلوبــة إلûــام عمليــة التعلــم وقياســها، وتقويــم التعلــم والتعليــم.

10513302   التقويم في المدرسة:
ــة املختلفــة ، ومقاييــس اختيارهــا ويشــمل  ــم وتطــوره وأهدافــه والوســائل التقوÝي ــة بالتقوي ــاول هــذا املســاق تعريــف الطلب يتن

كذلــك أنــواع االختبــارات املختلفــة وطــرق بنائهــا وتحليلهــا، ثــم كيفيــة تقويــم الطلبــة يف تحصيلهــم الــدرايس بنــاء عــىل النتائــج 

التــي تــّم التوصــل إليهــا.

10513317  إدارة الصفوف :
يتنــاول هــذا املســاق األســس العلميــة لــإلدارة املدرســية مــن جوانبهــا املختلفــة ، مــع تركيــز االهتــ«م بصفــة خاصــة عــىل النواحــي 

العلميــة والتطبيقيــة ، إذ أّن املدرســة تعــد املــكان الــذي تتضافــر فيــه جهــود العاملــ¶ يف مختلــف املجــاالت الرتبويــة، وأّن الطريقــة 

التــي تــدار بهــا وأســاليب العمــل املتبعــة فيهــا تشــ� إىل مســتوى نجاحهــا يف أدائهــا للرســالة امللقــاة عــىل عاتقهــا يف الرتبيــة والتعليــم.

10513455  تصميم التدريس:
ــة  ــة والوجداني ــداف املعرفي ــث األه ــن حي ــا م ــة به ــم املتعلق ــد املفاهي ــة وتحدي ــدروس اليومي ــم ال ــاق تصمي ــذا املس ــاول ه يتن

ــانية  ــة واإلنس ــوم التطبيقي ــة يف العل ــس العام ــاذج التدري â ــرف إىل ــم والتع ــاليب والتقوي ــطة واألس ــد األنش ــحركية، وتحدي والنفس

ــط. ــد التخطي ــس عن ــم التدري ــم يف تصمي ــا املعل ــوم به ــي يق ــام الت ــب امله ــف الطال وتعري

10513162  مدخل إلى علم النفس :
ــو  ــل النم ــرف مراح ــب تع ــم، ة إىل جان ــم والتعلي ــي التعلّ ــا بعمليت ــس، وعالقته ــم النف ــات عل ــاً لنظري ــذا املســاق وصف ــاول ه يتن

ــس. ــم النف ــات عل ــة بنظري ــة ذات العالق ــات الرتبوي ــن التطبيق ــدد م ــاً إىل ع ــاق أيض ــرق املس ــا، ويتط ــ¶ وفقه ــص املتعلم وخصائ

10513368 مهارات التدريس :
ــة  ــارة صياغ ــا ، ومه ــدروس أو تحض�ه ــداد ال ــارة إع ــل مه ــس مث ــة التدري ــة بعملي ــا عالق ــارات له ــدة مه ــاول هــذا املســاق ع يتن

ــذ  ــاه التالمي ــة يف املجــال املعــريف، واملجــال الوجــداÓ واملجــال الحــر|، ومســتوياتها املختلفــة، ومهــارة شــد انتب األهــداف التعليمي

للــدروس، ومهــارة عــرض الــدرس، ومهــارة طــرح األســئلة، ومهــارة التفاعــل الصفــي، ومهــارة اســتخدام الوســائل التعليميــة، ومهــارة 

ضبــط الصــف، ومهــارة تشــكيل املجموعــات، ومهــارة املناقشــة، ومهــارة تقويــم الــدرس.

10513299 التعلم النشط:
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم التعلــم النشــط مــن حيــث تعريفاتــه، وأهدافــه، وأسســه، وخصائصــه، وطبيعتــه، وأهميتــه، وعنــارصه، 

ــه  ــط وâاذج ــم النش ــرتاتيجيات التعل ــم، واس ــة يف التعلّ ــه العريض ــط وخطوط ــم النش ــة للتعل ــة املال} ــة الصفي ــاول البيئ ــ« يتن ك

ــل،  ــدور، والتمثي ــب ال ــة، ولع ــة الفاعل ــي، واالكتشــاف، وحــل املشــكلة، واملناقشــة الج«عي ــة، والعصــف الذهن (املحــارضة املوجه

ــم النشــط والتفكــ�  ــم النشــط خــارج الصــف، التعل ــم النشــط، والتعلّ ــم يف التعلّ ــة) دور املعل والقصــة، واملحــاكاة، ودراســة الحال

ــواد الدراســية. ــف امل ــم النشــط يف مختل ــة عــىل التعلّ ــات امليداني ــب التطبيق ــم النشــط، إىل جان ــات التعل ــال، وتحدي الفع

10513366 اإلشراف التربوي:
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم اإلرشاف الرتبــوي وتعريفاتــه املختلفــة، والتطــور التاريخــي لعمليــة اإلرشاف الرتبــوي، وأهــداف اإلرشاف 

الرتبــوي وأسســه، و أهميتــه، والعوامــل املؤثــرة يف اإلرشاف الرتبــوي، ومهــام املــرشف الرتبــوي، ومجــاالت اإلرشاف الرتبــوي، وأدوار 

املــرشف الرتبــوي، ودور املديــر بوصفــه مرشفــا مقيــ«، كــ« يصــف املســاق أنــواع اإلرشاف الرتبــوي (الديكتاتــوري، والدÝقراطــي، 

واإلكلينيــ]، والوقــا²، والعلمــي، والبنــا²، والهــادف، والتصحيحــي، واإلبداعــي، والتطــوري، والصفــي، والتنوعــي). وأســاليب اإلرشاف 

ــارات الصفيــة، والــدروس التوضيحيــة، والتعليــم املصغــر، واالجت«عــات، والحلقــات الدراســية، والبحــوث، والتقويــم  الرتبــوي (الزي

الــذا\)، ومشــكالت اإلرشاف الرتبــوي ، ومســتقبله.
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خطة برنامج معلم المرحلة األساسية العليا – تعليم اللغة اإلنجليزية

18متطلبات جامعة *

4مساقات حرة

متطلبات التخصص
93إجباري

6اختياري

121املجموع

* لغة إنجليزية 2 (1000323)

إجباري تخصص : (٩٣) ساعة معتمدة
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

10306007    م.س.   1  3الدراما يف التدريس 10306012
10513313    م.س.   1  2تربية عملية (5) 10513410
10306009    م.س.   1  3قراءة متقدمة 10306010
 3التقويم يف املدرسة 10513302
10513211    م.س.   1  1تربية عملية (2) 10513311
10513311    م.س.   1  1تربية عملية (3) 10513312
10513312    م.س.   1  1تربية عملية (4) 10513313
 3استخدام الحاسوب يف التعليم 10513215
 3إدارة الصفوف 10513317
 1تربية عملية (1) 10513211
 3اإلحصاء ومناهج البحث العلمي 10513411
10514314    م.س.   1  3قضايا معارصة يف تدريس اللغة االنجليزية 10514413
10513410    م.س.   1  3تربية عملية (6) 10513420
 10513420  أو متزامن 3البحث اإلجرا² يف الرتبية العملية 10513430
 3مناهج اللغة االنجليزيه 10514318
10306220    م.س.   1  10306221    م.س.  2 3مبادئ اساسية يف تدريس اللغة االنجليزية 10514314
10514314    م.س.   1  3مبادئ وطرق تدريس اللغة االنجليزية كلغة أجنبية 10514315
 3األدب يف التعليم 10306007
10306131 Ó10306116    م.س.   1  3علم املعا
 3القواعد للمدرس¶ 10306001
 3االتصال الشفوي 1 10306002
10306002    م.س.   1  3االتصال الشفوي 2 10306003
10306116    م.س.   1  3علم األصوات 10306004
 3تصميم وإنتاج وسائل تعليمية 10513316
10306005    م.س.   1  3كتابة 2 10306006
 3مقدمه يف اللغويات 10306116
10306006    م.س.   1  10306001    م.س.  2 3مقدمة يف الرتجمة 10306008
 3قراءة 1 10306009
10306007    م.س.   1  3الرواية والقصص القص�ة 10306011
 3قراءات تربوية باللغة اإلنجليزية 10513220
 3الشعر 10306013
 3مقدمة يف املناهج 10513111
 3كتابة 1 10306005
 3علم النفس الرتبوي 10513221
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اختياري تخصص : (٦) ساعات معتمدة

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
 3مهارات التدريس 10513368
 3اإلرشاف الرتبوي 10513366
 3التعلّم النشط 10513299
 3مدخل إىل علم النفس 10513162
 3تصميم التدريس 10513455
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وصف المساقات:

10306001      القواعد للمدرسين :
يتنــاول هــذا املســاق قواعــد اللغــة اإلنجليزيــة مــن حيــث : التــدرب عــىل بنــاء  الرتاكيــب اللغويــة و صياغتهــا، ومعالجــة املشــكالت 

القواعديــة التــي تظهــر يف الكتابــة واإلنتــاج الشــفوي. كــ« يتطــرق املســاق إىل عــرض وســائل تقييــم قواعــد اللغــة اإلنجليزيــة بطــرق 

نقديــة ملفاهيــم قواعديــة مختلفــة، إىل جانــب عــرض وحــدات مختلفــة مــن القواعــد بالرتكيــز عــىل التحليــالت القواعديــة.

10306002      االتصال الشفوي 1 :
يتضمــن املســاق اســرتاتيجيات تطويــر الدقــة عنــد الطــالب ملعظــم اســتخدامات اللغــة املخطــط لهــا ومناقشــتها مــن خــالل تراكيــب 

قواعديــة ســليمة ومفــردات مناســبة ملختلــف النشــاطات الشــفوية مثــل : تقييــم املقابــالت، ولعــب األدوار، وروايــة القصــص، ويركــز 

املســاق أيضــاً عــىل تدريــب الطلبــة عــىل القيــام بأنشــطة تركــز عــىل التفاعــل مــع األفــراد، واملجموعــات، وتنميــة تفكــ� الطلبــة نحــو 

التفكــ� التحليــيل، وأخــذ دور فاعــل يف املناقشــات الصفيــة إلنتــاج عــروض جدليــة ونشــطة.

10306003      االتصال الشفوي 2 : 
ــة  ــة يف املناقش ــتخدام اللغ ــراط يف اس ــة، واالنخ ــوص املتنوع ــال للنص ــاء الفع ــفوي واإلصغ ــال الش ــىل االتص ــاق ع ــذا املس ــز ه يرك

املخططــة وغــ� املخططــة لهــا، إىل جانــب االتصــال والتعبــ� عــن االحتياجــات األساســية، والتفاعــل مــع نصــوص أكادÝيــة وأخــرى 

مال}ــة مــن خــالل âــاذج تفاعليــة، كــ« يركــز هــذا املســاق عــىل تقديــم مواقــف شــفوية بعــد وصــول الطالــب للمهــارة اللغويــة 

ــة. املطلوب

10306004       علم األصوات :
ــ¶  ــز ب ــوات، والتميي ــراج األص ــة إخ ــات، وديناميكي ــام الصوتي ــم بنظ ــادة الفه ــوات، وزي ــم األص ــم عل ــاق مفاهي ــذا املس ــاول ه يتن

ــة التــي تواجــه الطالــب العــرò، إىل جانــب تعــرف  ــات الصوتي ــز عــىل الصعوب ــة، مــع الرتكي الحــروف املنطوقــة والحــروف الصامت

ــي. ــات الكالم ــم الصوتي ــات وعل ــ¶ الصوتي ــة ب ــربة، والعالق ــة واللحــن والن القافي

10306005        كتابة 1:
يركــز املســاق عــىل مهــارات الطلبــة الكتابيــة عــىل مســتوى كتابــة الجملــة، وتعريــف الطلبــة بأنــواع وâــاذج مختلفــة لكتابــة الجملــة 

يف اللغــة االنجليزيــة، وعــىل عمليــة ربــط الجمــل ببعضهــا، واالنتقــال مــن كتابــة الجمــل البســيطة إىل الجملــة املركبــة، ويركز املســاق 

ــ¶ الجمــل التامــة والناقصــة  ــز ب ــة مــن التميي ــن الطلب ــات التــي ûّك ــم، باإلضافــة إىل التدريب أيضــاً عــىل اســتخدامات نظــام الرتقي

واملبهمــة.

10306006       كتابة 2 :
يتنــاول هــذا املســاق مهــارة كتابــة الفقــرة والكتابــات القصــ�ة، ونصــوص الكتابــة بأســلوب مقبــول يركــز عــىل القــارئ والهــدف. كــ« 

يتنــاول املســاق أشــكاالً مختلفــة الكتابــة مثــل : املقارنــة، والوصــف، والــرسد، واســتخدام جمــل واضحــة وصحيحــة، والتمييــز بــ¶ 

األفــكار الرئيســة والثانويــة، واســرتاتيجيات توليــد األفــكار التــي تــؤدي إىل كتابــة نــص جيــد ومرتابــط ومتطــور وخــاٍل مــن األخطــاء، 

إىل جانــب تدريــب الطلبــة عــىل تقويــم أع«لهــم وأعــ«ل زمالئهــم الكتابيــة.

10306007       األدب في التعليم:
يعــرض املســاق أâاطــاً مختلفــة مــن األدب، ويطلــب مــن الطالــب دراســة نصــوص ممثلــة ألâــاط مختلفــة مــن األدب مثــل (الخيــال، 

والدرامــا، والشــعر، والســ�، والســ�ة الذاتيــة)؛ لتطويــر قدراتهــم عــىل تــذوق األدب عــن طريــق القيــام بقــراءات أدبيــة واســعة. كــ« 

يركــز املســاق عــىل التعلــم النشــط عــن طريــق القيــام بنشــاطات صفيــة وبيتيــة مختلفــة مثــل املناقشــات الصفيــة الج«عيــة، مــن 

أجــل إبــراز أهميــة املشــاركات الصفيــة يف تــذوق األدب، وتنميــة القــدرة عــىل تقييــم األعــ«ل األدبيــة التــي يدرســونها.
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10306008        مقدمة في الترجمة:
يتنــاول هــذا املســاق القواعــد األساســية للرتجمــة يف اللغتــ¶ العربيــة واالنجليزيــة، ويقــدم طرقــاً عمليــة لعــرض مفاهيــم تربويــة 

كأســاليب للمحافظــة عــىل املعنــى، ويركــز عــىل املواقــف الصفيــة يف الرتجمــة، وخاصــة فيــ« يتعلــق بالفــروق الفرديــة بــ¶ املتعلمــ¶ 

يف تركيــب الــكالم، كــ« يســتقيص أثــر االختالفــات الثقافيــة عــىل الرتجمــة ويعــرض موجــزاً لنظريــات الرتجمــة املختلفــة.

ة 1: 10306009    قراء
يتضمــن هــذا املســاق مهــارات القــراءة  واالســتيعاب، وتطويــر املفــردات وفهمهــا خــالل النــص واالســتنتاج، والتمييــز بــ¶ التفســ� 

الحــريف وغــ� الحــريف، وتنميــة مهــارة تلخيــص الفكــرة العامــة، والتعــرف  إىل أهــم تقنيــات القــراءة.

ة متقدمة : 10306010     قراء
يعتمــد هــذا املســاق عــىل مســاق قــراءة (1)، ويركــز عــىل وســائل االســتفادة مــن التقنيــات املتقدمــة واالســرتاتيجيات املســتخدمة 

ــادئ  ــ« ويتعــرض هــذا املســاق ملب ــن , ك ــراء وأفضــل مفكري ــراء الناجحــ¶ ملســاعدتهم عــىل أن يصبحــوا أفضــل  ق ــل الق ــن قب م

القــراءة الناقــدة، والتفكــ� الناقــد, مــن خــالل تحليــل نصــوص للتعــرف إىل الحقائــق واملغالطــات واالدعــاءات والحجــج, ويشــمل 

أيضــا العمــل خــارج النــص إىل الخطــاب, معالجــا مســتوى أعــىل مــن املهــارات املعرفيــة مثــل التحليــل والرتكيــب والتقييــم (مهــارات 

التفســ�)، كــ« يشــمل املســاق أيضــا أنشــطة تركــز عــىل إدراك أâــاط بالغيــه مــن خــالل عــرض مجموعــة متنوعــة مــن النصــوص 

إلثــراء املفــردات مــن الشــعر والقصــص القصــ�ة والروايــات واملقــاالت، إىل جانــب املــواد املســتلة مــن الصحــف واملجــالت.

10514318      مناهج اللغة االنجليزية:
ــاج  ــة املنه ــدى مال} ــىل م ــز ع ــف (1-12)، ويرك ــن ص ــد م ــطيني الجدي ــاج الفلس ــامل للمنه ــوم الش ــاق املفه ــذا املس ــن ه يتضم

لــكل صــف، ومال}تــه للحيــاة الواقعيــة، ويتنــاول املســاق أيضــاً النشــاطات اللغويــة واملهــارات املقدمــة يف الكتــب الدراســية، كــ« 

ويتضمــن املســاق قيــاس فعاليــة أســاليب التقييــم املتبعــة للوحــدات الدراســية، وتوافقهــا مــع املحتــوى وفــق توقعــات وزارة الرتبيــة 

والتعليــم، والجوانــب الثقافيــة واالجت«عيــة املال}ــة للمجتمــع الفلســطيني.

10306116       مقدمة في اللغويات :
يتنــاول هــذا املســاق املفاهيــم األساســية يف دراســة اللغويــات، وأصولهــا، والجوانــب الرئيســية للغويــات والتــي تشــمل الصوتيــات، 

وعلــم األصــوات، وعلــم املعــاÓ، والرتاكيــب.

10306011        الرواية والقصة القصيرة:
يتعامــل هــذا املســاق مــع أâــاط مختلفــة مــن الخيــال والقصــص الخياليــة، وكتابــة تقويــم نقدي.للقصــص التــي تقــرأ، مــع إعطــاء 

مقدمــة رسيعــة عــن األســاليب النقديــة التــي تقــود الطالــب إىل كتابــة نقديــة مقبولــة. كــ« ويتــم استكشــاف عــدة طرق يســتخدمها 

ــل  ــة لتمثي ــف يســتخدم املحادث ــة القصــة، وكي ــف يف رواي ــاذا يســتخدم املؤل ــن خــالل مناقشــة م ــم م ــة قصصه ــون يف رواي املؤلف

القصــة، وكيــف تؤثــر نــربة الصــوت عــىل فهــم الــكالم، وكيــف يتــم اكتشــاف الشــخصية الرئيســية والفرعيــة للقصــة.

10306012      الدراما في التدريس :
 óيعــد هــذا املســاق مقدمــة ملبــادئ وأســاليب الكتابــة الدراميــة، وذلــك مــن خــالل قــراءة دقيقــة ملرسحيــات مختــارة مــن العــا

ــدة  ــة, واكتشــاف فائ ــذوق العمــل الدرامــي بكفاي ــي تســاعد عــىل ت ــخ الدرامــي، والعوامــل الت ــرز فــرتات التاري ــل أب الدرامــي ûث

ــة. ــة للطلب ــة والروحي ــة والعقلي ــاة الثقافي ــراء الحي ــا يف إث الدرام

10306131      علم المعاني :
ــة  ــى الجمل ــة بينهــ«، ومعن ــى، والعالق ــل اللفــظ، واملعن ــردات مث ــم املف ــم الرئيســة لعل ــة للمفاهي يف هــذا املســاق يتعــرض الطلب

ــة. ــة املعنوي ــة إىل طبيعــة املنطــق واملعــاÓ مــن الناحي ــا، وحــروف الجــر. كــ« يتعــرض الطلب ولفظه
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10306013       الشعر :
يعــرض هــذا املســاق أساســيات الشــعر، ونصوصــا متنوعــة مــن الشــعر تجّســد الحقــب التاريخيــة املختلفــة، وتشــ� إىل القــدرة عــىل 

تــذوق النصــوص الشــعرية وربطهــا بواقــع الحيــاة.

10514314       مبادئ أساسية في تدريس اللغة االنجليزية :
يعــد هــذا املســاق مســاقاً تدريبيــاً يف تدريــس اللغــة اإلنجليزيــة، وهــو مــن املســاقات املهمــة التــي تســاعد الطلبــة عــىل التــدرب يف 

تطويــر وأســاليب تدريــس مهــارات اللغــة واســرتاتيجياتها وهــي : االســت«ع، واملحادثــة، والقــراءة، والكتابــة. ويقــّدم املســاق الفرصــة 

لتبنــي أفضــل نتائــج أبحــاث اللغويــات التطبيقيــة، والنظريــات املتعلقــة �شــكالت وتعلّيمهــا وتعليــم اللغــة.

10514315     مبادئ وطرق تدريس اللغة االنجليزية كلغة أجنبية :
ــة  ــة باللغ ــارة الكتاب ــم مه ــىل تعلي ــدرة ع ــة الق ــة؛ لتنمي ــة االنجليزي ــم اللغ ــية يف تعل ــرتاتيجيات األساس ــاق االس ــذا املس ــاول ه يتن

ــة. ــة االنجليزي ــم اللغ ــة لتعلي ــة الحديث ــس النظري ــب األس ــظ، إىل جان ــد واللف ــردات والقواع ــم املف ــىل تعلّ ــك ع ــة وكذل االنجليزي

10514413       قضايا معاصرة في تدريس اللغة االنجليزية :
يتنــاول هــذا املســاق قضايــا معــارصة ذات عالقــة بتدريــس اللغــة االنجليزيــة وعــىل رأســها التعلــم التعــاوÓ، مــن حيــث تعريفاتــه 

وأهدافــه وأســـسه وعنــارصه وخطواتــه وâاذجــه واســرتاتيجياته وطرقــه، واملقارنــة بــ¶ التعلــم التعــاوÓ وكل مــن التعلــم التنافــيس 

والتعلــم الفــردي، ودور املعلــم يف التعلــم التعــاوÓ، واملهــارات التعاونيــة وتدريســها، واســتخدامات التعلــم التعــاوÓ وتطبيقاتــه يف 

تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة. 

10513316   تصميم وسائل تعليمية وإنتاجها:
ــائل  ــة يف الوس ــية املُتضمن ــة والنفس ــات الرتبوي ــل، والعملي ــوم واملراح ــث املفه ــن حي ــة م ــائل التعليمي ــاق الوس ــذا املس ــاول ه يتن

التعليميــة، ويصــف املســاق أنــواع الوســائل التعليميــة ومصــادر الحصــول عليهــا، ويتخلــل املســاق تصميــم وســائل تعليميــة وفــق 

ــة. ــة املحلي مواصفــات الوســيلة الجيــدة، وإنتاجهــا مــن مــواد البيئ

10513411  اإلحصاء ومناهج البحث العلمي :
يصــف املســاق مقاييــس النزعــة املركزيــة والتشــتت، وتوظيفهــا يف أساســيات البحــث العلمــي، وذلــك مــن خــالل إتاحــة الفرصــة 

للطالــب ملعرفــة أنــواع البحــث العلمــي وأســاليبه وخطواتــه، إىل جانــب مســاعدته يف اختيــار مشــكلة بحثيــة وتحديدهــا، وجمــع 

البيانــات وكيفيــة تحليلهــا، وتفســ� النتائــج.

10513215  استخدام الحاسوب في التعليم:
ــة  ــات برمج ــتخدام، ولغ ــذا االس ــة يف ه ــارب العاملي ــا، والتج ــم تاريخي ــوب يف التعلي ــتخدام الحاس ــور اس ــاق تط ــذا املس ــف ه يص

ــوي. ــ¶ اإلداري والرتب ــوب يف املجال ــة للحاس ــات املختلف ــم، والتطبيق ــوب يف التعلي ــتخدام الحاس ــا اس ــم، ومزاي ــوب يف التعلي الحاس

كــ« يركــز عــىل اســتخدام اإلنرتنــت يف دعــم عمليــة التعلــم والتعليــم. مــن املوضوعــات التــي يغطيهــا هــذا املقــرر: تقييــم مصــادر 

املعلومــات العامليــة، بيئــات التعلــم التعاونيــة عــىل اإلنرتنــت، البحــث عــن املعلومــات واســتعادتها،. أمــا يف شــقه العمــيل فيهــدف 

ــم  ــادئ تصمي ــ«د عــىل مب ــا متعــددة الوســائط باالعت ــة وانتاجه ــات تعليمي ــم برمجي ــة لتصمي ــارات الالزم ــة امله إىل إكســاب الطلب

ــة،   ــن وامل«رس ــل التمري ــة مث ــة املعروف ــات التعليمي ــاط الربمجي âــن أ ــاذج م â ــىل ــة ع ــات املنتج ــتمل الربمجي ــس. وستش التدري

والتدريــس الخصــويص Tutorial،  واملحــاكاة،  واأللعــاب التعليميــة،  والحــوار باســتخدام أدوات التأليــف Authoring Tools مثــل 

.Movie Maker أو Photo story 3 for windows أو PowerPoint

10513211   تربية عملية (1) 
ــدريس،  ــل امل ــب العم ــف جوان ــب ملختل ــدف إىل تحضــ� الطال ــي ته ــة، الت ــة العملي ــري للرتبي ــب النظ ــاق الجان ــذا املس ــاول ه يتن

ــة مــن الخــربات  ــه يف إطــار نظــري، بحيــث يتضمــن يف محــاوره جمل ــات املســاق وواجبات ــة. وتنفــذ متطلب ــة منهــا والرتبوي اإلداري
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املكملــة للخــربات النظريــة التــي اتــم الطالــب دراســتها يف الفصــول الدراســية الســابقة التــي تســعى يف جملتهــا إىل تهيئــة الطالــب 

ملتطلبــات ومســتلزمات املواقــف الصفيــة املختلفــة. كــ« ويتيــح هــذا املســاق الفرصــة للطلبــة  مــن اجــل اإلملــام بفلســفة الرتبيــة 

العمليــة، وعنارصهــا، وقوانينهــا، وأنظمتهــا، وأخالقيــات مهنــة التعليــم، إىل جانــب اإلملــام باملهــام والحقــوق والواجبــات واألنظمــة 

املعمــول بهــا يف املــدارس.

10513311  تربية عملية (2) 
يتنــاول هــذا املســاق املشــاهدة واملشــاركة الجزئيــة معــاً وفــق مســارين أساســي¶: األول، ويتــم عــىل شــكل لقــاءات دراســية وجاهيــة 

ــات  ــات رصــد البيان ــة املنظمــة، وآلي ــب املالحظــة الهادف ــز عــىل جان ــة، بالرتكي ــة العملي ــاء) يف الجامعــة مــع مــدرس الرتبي (16 لق

وطرائقهــا وتحليلهــا وتقييمهــا يف إطــار تحليــل املواقــف الصفيــة. أمــا املســار الثــاÓ، فهــو املســار العمــيل الــذي ينتقــل فيــه الطالــب 

إىل مدرســة تدريبيــة محــددة بـــ (16) ســاعة، يقــوم خاللهــا باملشــاهدة املنظمــة واملربمجــة لدراســة البيئــة املدرســية والصفيــة، ثــم 

مناقشــتها مــع املــدرس أمــام الطلبــة ûهيــداً إلصــدار أحــكام موضوعيــة حيــال تلــك املشــاهدات.

10513312  تربية عملية (3) 
يقــوم الطالــب مــن خــالل هــذا املســاق بتحمــل مســؤولية تنفيــذ فعاليــات املوقــف الصفــي لحصــة كاملــة يف ضــوء املعايــ� التــي 

ــر  ــام التدريســية تحــت إرشاف ومســؤولية مــدرس املســاق ومدي ــذ امله ــب تنفي ــع مــن الطال ــث يتوق ــك املوقــف، حي ــا ذل يتطلبه

املدرســة الرشيكــة واملــرشف الرتبــوي ملــدة (32) يومــا �عــدل حصتــ¶ يف اليــوم الواحــد. وملــدة (16) أســبوعا أيضــاً يقــوم الطالــب 

تحــت إرشاف مــدرس املســاق بتطبيــق العديــد مــن النشــاطات والفعاليــات املرافقــة للمنهــاج، بحيــث يقــوم كل مــن مــدرس املســاق 

وإدارة املدرســة الرشيكــة، مــع االلتــزام التــام باألنظمــة وااقوانــ¶ والتعليــ«ت املدرســة والرتبيــة العمليــة املعمــول بهــا يف الجامعــة.

10513313  تربية عملية (4) 
يعتمــد هــذا املســاق عــىل اللقــاءات األســبوعية التــي تتــم بــ¶ املــرشف والطلبــة أثنــاء الفصــل ومــن خــالل تنفيــذ املهــام والفعاليــات 

الصفيــة يف املــدارس الرشيكــة، حيــث يشــرتط تنفيــذ مثــل تلــك املهــام بفــرتة زمنيــة ال تقــل عــن ثــالث ســاعات ملــدة (16) أســبوعاً، 

يتــم خاللهــا تعويــد الطالــب املتــدرب عــىل االســتقاللية يف تحمــل املســؤولية والتأمــل والنقــد، إىل جانــب عكــس مالحظــات التغذيــة 

الراجعــة بشــكل تفاعــيل بينــه وبــ¶ املعلــم املــرشف، ك«وتتــم مناقشــة كل مــا يصــادف الطالــب مــن صعوبــات وخــربات يف أثنــاء 

التطبيــق العمــيل يف املــدارس خــالل اللقــاء األســبوعي مــع املعلــم املرشــد يف الجامعــة، وتصــل هــذه الســاعات إىل (32) ســاعة عمليــة.

10513410  تربية عملية (5) 
ــزداد مســتوى  ــب الســابقة، ي ــد تلقاهــا جــراء مراحــل التدري ــب ق ــا الطال ــي يكــون فيه مــع تنامــي مســتوى الخــربة امل«رســة الت

ــاون  ــم املتع ــرشف واملعل ــم امل ــة املعل ــة إىل متابع ــزال بحاج ــه ال ي ــي، إال أن ــف الصف ــادة املوق ــس وقي ــة التدري ــه يف عملي انخراط

وارشافهــا، حيــث ال يــزال بحاجــة إىل الرجــوع إليهــ« للتأكــد مــن قابليــة الخطــط التــي يعدهــا للتنفيــذ، ويتــم هــذا الجــزء مــن 

ــاون. ــم املتع ــالؤه واملعل ــا زم ــي ينفذه ــب مشــاهدة الحصــص الت ــة، إىل جان ــة كامل ــة. و(64) حصــة فعلي ــاعة وجاهي خــالل (16) س

10513420    تربية عملية (6) 
يعــد هــذا املســاق امتــداداً للمســاق الســابق، حيــث يطلــب مــن الطالــب إعــداد وتنظيــم وتنفيــذ الــدروس التــي يكلــف بتدريســها 

ــىل  ــاء ع ــك بن ــة، وذل ــتقاللية الكامل ــايس واالس ــكل أس ــة بش ــتقاللية الجزئي ــ¶ االس ــا ب ــدرج م ــا، تت ــا وتنفيذه ــتقاللية وتنظيمه باس

تقديــرات كل مــن املعلــم املتعــاون واملــرشف وبعلــم مديــر املدرســة، إىل جانــب تكليــف الطالــب بإعــداد اختبــار وتنفيــذه وتحليلــه 

وبنــاء الخطــط العالجيــة عــىل ضــوء النتائــج التــي تظهــر مــن جــراء تلــك العمليــة، ويتــم تدريــس (20) ســاعة أســبوعياً ملــدة خمســة 

أســابيع (متواصلــة أو منفصلــة) بحيــث تغطــي مــا ال يقــل عــن (120) ســاعة �راقبــة كل مــن املعلــم املتعــاون واملــرشف الرتبــوي 

ومديــر املدرســة الرشيكــة يف التدريــب.

10513430    البحث اإلجرائي في التربية العملية
يتنــاول هــذا املســاق البحــث اإلجــرا² مــن حيــث مفهومــه، وأهدافــه، وأنواعــه، وتطبيقاتــه عــىل املشــكالت والصعوبــات التعليميــة 
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التعلميــة يف البيئــة املدرســية والصفيــة، ثــم يطلــب مــن الطالــب تقديــم بحــٍث بأحــد هــذه املشــكالت والصعوبــات التــي واجهتــه يف 

أثنــاء تطبيقــات الرتبيــة العمليــة تحــت إرشاف أحــد مــدريس القســم مســتخدماً فيهــا جميــع خطــوات البحــث اإلجــرا².

10513111 مقدمة في المناهج:
يتضمــن هــذا املســاق تطــور مفهــوم املنهــاج وعنــارصه وأسســه وتصميمــه وتخطيطــه وتجريبــه والفلســفات الرتبويــة والنظريــات 

التعليميــة التــي بحثــت يف املناهــج.

ات تربوية باللغة اإلنجليزية: 10513220  قراء
يتنــاول املســاق أنواعــا مختلفــة لقــراءات حديثــة باللغــة االنجليزيــة يف موضوعــات تربويــة مختلفــة، وتتضمــن القــراءات مفاهيــم 

ــة  ــاء لحصيل ــة ذات معنــى؛ إغن ــاء مفــردات تربوي ــة لبن ــة مــن تحليــل وتطبيــق وتعميــم يف محاول ــة رئيســية يعالجهــا الطلب تربوي

الطالــب اللغويــة يف اللغــة اإلنجليزيــة.

10513221  علم النفس التربوي: 
يصــف هــذا املســاق علــم النفــس الرتبــوي وعالقتــه بعلــم النفــس العــام، وكيفيــة تطبيــق مفاهيــم املدرســة الســلوكية واملدرســة 

اإلدراكيــة يف عمليــة التعليــم التــي تســهل عمليــة التعلــم، والجــو الصفــي املناســب لحــدوث عمليــة التعلــم، وتعلــم الطفــل البطــيء 

واملعــاق واملوهــوب والقــدرات املطلوبــة إلûــام عمليــة التعلــم وقياســها، وتقويــم التعلــم والتعليــم.

10513302   التقويم في المدرسة:
ــة املختلفــة ، ومقاييــس اختيارهــا ويشــمل  ــم وتطــوره وأهدافــه والوســائل التقوÝي ــة بالتقوي ــاول هــذا املســاق تعريــف الطلب يتن

كذلــك أنــواع االختبــارات املختلفــة وطــرق بنائهــا وتحليلهــا، ثــم كيفيــة تقويــم الطلبــة يف تحصيلهــم الــدرايس بنــاء عــىل النتائــج 

التــي تــّم التوصــل إليهــا.

10513317  إدارة الصفوف :
يتنــاول هــذا املســاق األســس العلميــة لــإلدارة املدرســية مــن جوانبهــا املختلفــة ، مــع تركيــز االهتــ«م بصفــة خاصــة عــىل النواحــي 

العلميــة والتطبيقيــة ، إذ أّن املدرســة تعتــرب املــكان الــذي تتضافــر فيــه جهــود العاملــ¶ يف مختلــف املجــاالت الرتبويــة، وأّن الطريقــة 

التــي تــدار بهــا وأســاليب العمــل املتبعــة فيهــا تشــ� إىل مســتوى نجاحهــا يف أدائهــا للرســالة امللقــاة عــىل عاتقهــا يف الرتبيــة والتعليــم.

10513455  تصميم التدريس:
ــة  ــة والوجداني ــداف املعرفي ــث األه ــن حي ــا م ــة به ــم املتعلق ــد املفاهي ــة وتحدي ــدروس اليومي ــم ال ــاق تصمي ــذا املس ــاول ه يتن

ــانية  ــة واإلنس ــوم التطبيقي ــة يف العل ــس العام ــاذج التدري â ــرف اىل ــم والتع ــاليب والتقوي ــطة واألس ــد األنش ــحركية، وتحدي والنفس

ــط. ــد التخطي ــس عن ــم التدري ــم يف تصمي ــا املعل ــوم به ــي يق ــام الت ــب امله ــف الطال وتعري

10513162  مدخل إلى علم النفس :
ــو  ــل النم ــرف مراح ــب تع ــم،  إىل جان ــم والتعلي ــي التعلّ ــا بعمليت ــس، وعالقته ــم النف ــات عل ــاً لنظري ــاق وصف ــذا املس ــاول ه يتن

ــس. ــم النف ــات عل ــة بنظري ــة ذات العالق ــات الرتبوي ــن التطبيق ــدد م ــاً إىل ع ــاق أيض ــرق املس ــا، ويتط ــ¶ وفقه ــص املتعلم وخصائ

10513368 مهارات التدريس :
يتنــاول هــذا املســاق عــدة مهــارات لهــا عالقــة بعمليــة التدريــس مثــل مهــارة إعــداد الــدروس أو تحض�هــا، ومهــارة صياغــة األهداف 

ــاه التالميــذ للــدروس،  التعليميــة يف املجــال املعــريف، واملجــال الوجــداÓ واملجــال الحــر|، ومســتوياتها املختلفــة، ومهــارة شــد انتب

ــط  ــارة ضب ــة، ومه ــارة اســتخدام الوســائل التعليمي ــارة التفاعــل الصفــي، ومه ــارة طــرح األســئلة، ومه ــدرس، ومه ــارة عــرض ال ومه

الصــف، ومهــارة تشــكيل املجموعــات، ومهــارة املناقشــة، ومهــارة تقويــم الــدرس.
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10513299 التعلم النشط:
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم التعلــم النشــط مــن حيــث تعريفاتــه، وأهدافــه، وأسســه، وخصائصــه، وطبيعتــه، وأهميتــه، وعنــارصه، 

ــه  ــط وâاذج ــم النش ــرتاتيجيات التعل ــم، واس ــة يف التعلّ ــه العريض ــط وخطوط ــم النش ــة للتعل ــة املال} ــة الصفي ــاول البيئ ــ« يتن ك

ــل،  ــدور، والتمثي ــب ال ــة، ولع ــة الفاعل ــي، واالكتشــاف، وحــل املشــكلة، واملناقشــة الج«عي ــة، والعصــف الذهن (املحــارضة املوجه

ــم النشــط والتفكــ�  ــم النشــط خــارج الصــف، التعل ــم النشــط، والتعلّ ــم يف التعلّ ــة) دور املعل والقصــة، واملحــاكاة، ودراســة الحال

ــواد الدراســية. ــف امل ــم النشــط يف مختل ــة عــىل التعلّ ــات امليداني ــب التطبيق ــم النشــط، إىل جان ــات التعل ــال، وتحدي الفع

10513366 اإلشراف التربوي:
ــداف  ــوي، وأه ــة اإلرشاف الرتب ــي لعملي ــور التاريخ ــة، والتط ــه املختلف ــوي وتعريفات ــوم اإلرشاف الرتب ــاق مفه ــذا املس ــاول ه يتن

اإلرشاف الرتبــوي وأسســه، و أهميتــه، والعوامــل املؤثــرة يف اإلرشاف الرتبــوي، ومهــام املــرشف الرتبــوي، ومجــاالت اإلرشاف الرتبــوي، 

وأدوار املــرشف الرتبــوي، ودور املديــر كمــرشف مقيــم، كــ« يصــف املســاق أنــواع اإلرشاف الرتبــوي (الديكتاتــوري، والدÝقراطــي، 

واإلكلينيــ]، والوقــا²، والعلمــي، والبنــا²، والهــادف، والتصحيحــي، واإلبداعــي، والتطــوري، والصفــي، والتنوعــي). وأســاليب اإلرشاف 

ــارات الصفيــة، والــدروس التوضيحيــة، والتعليــم املصغــر، واالجت«عــات، والحلقــات الدراســية، والبحــوث، والتقويــم  الرتبــوي (الزي

ــوي ، ومســتقبله. ــذا\)، ومشــكالت اإلرشاف الرتب ال
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وصف المساقات: 

10811111 جغرافية فلسطين 
يتنــاول هــذا املســاق معلومــات وبيانــات جغرافيــة غزيــرة عــن فلســط¶ التاريخيــة، فبعــد االنتهــاء مــن دراســته يكــون الطالــب 

قــد أóّ املامــا واســعا بالعديــد مــن املواضيــع التاريخيــة والبرشيــة إىل جانــب تنــاول موضــوع التحــوالت الدÝوغرافيــة يف فلســط¶ 

خــالل فــرتات زمنيــة ســابقة، ملــا لهــذا املوضــوع مــن أهميــة بالغــة يف الــرصاع الفلســطيني اإلرسائيــيل، وكذلــك دراســة العديــد مــن 

املواضيــع الطبيعيــة، ويــأ\ يف مقدمتهــا دراســة مظاهــر ســطح األرض واملــوارد املائيــة يف فلســط¶ وأقاليمهــا املناخيــة والنباتيــة.

10811112 مدخل إلى علم الجغرافيا البشرية  :
يتنــاول هــذا املســاق مواضيــع يف الجغرافيــا البرشيــة مثــل توزيــع الســكان يف العــاó والســالالت البرشيــة والنمــو الســكاÓ والكثافــات 

ــكانية والهجرة.  الس

10811113 مدخل إلى علم الجغرافيا الطبيعية  :
يتنــاول هــذا املســاق أقســام علــم الجغرافيــا والعديــد مــن املوضوعــات يف الجغرافيــا الطبيعيــة مثــل أصــل نشــأة الكــرة األرضيــة، 

وأغلفــة الكــرة األرضيــة، وعنــارص املنــاخ واألقاليــم املناخيــة، والعوامــل الطبيعيــة التــي تســهم يف تشــكيل مظاهــر ســطح األرض، مــن 

عمليــات تكتونيــة وعوامــل تعريــة وتجويــة. كــ« يتطــرق هــذا املســاق إىل مواضيــع يف الجغرافيــا البرشيــة مثــل توزيــع الســكان يف 

العــاó، والســالالت البرشيــة، والنمــو الســكاÓ، والكثافــات الســكانية والهجــرة. 

10811222  جغرافية العالم العربي:
يتنــاول هــذا املســاق دراســة الوطــن العــرò دراســة جغرافيــة إقليميــة متكاملــة، حيــث يتــم تنــاول العديــد مــن املواضيــع الطبيعيــة 

للوطــن العــرò، مثــل األزمنــة الجيولوجيــة التــي مــرت بهــا األرض العربيــة، وتضاريــس الوطــن العــرò، واألقاليــم املناخيــة والنباتيــة، 

إضافــة إىل عــدد مــن املواضيــع البرشيــة مثــل: الســكان يف الوطــن العــرò واألنشــطة االقتصاديــة للســكان.

10811115 مبادئ الخرائط وطرق التمثيل الكارتوغرافي:
يشــتمل هــذا املســاق عــىل دراســة الخرائــط بأنواعهــا املختلفــة ( الطبوغرافيــة واملوضوعيــة) وقــراءة الخريطــة وتحليــل رموزهــا. 

وإجــراء عمليــات حســابية عــىل الخريطــة، مثــل حســاب املســافات واملســاحات واالتجاهــات، كــ« يتضمــن هــذا املســاق تدريــب 

الطلبــة عــىل كيفيــة رســم املقاطــع الطبوغرافيــة - الجيولوجيــة مــن الخرائــط، وتحليلهــا بوصفهــا جــزء غــ� منفصــل عــن باقــي أجــزاء 

الخريطــة، والتــدرب عــىل تحليــل بعــض أنــواع الخرائــط األخــرى، والرســم الكارتوغــرايف.

10811220 مبادئ الجغرافيا االقتصادية:
يصــف هــذا املســاق مبــادئ الجغرافيــة االقتصاديــة وقوانينهــا، وأقســامها، ومناهــج البحــث فيهــا، ملــا لذلــك مــن أهميــة يف رفــع 

درجــة وعــي الطالــب وفهمــه الســليم لجملــة الظــروف اإلنتاجيــة الطبيعيــة والبرشيــة، ومــا ûليــه مــن تأثــ�ات مختلفــة تقــرر إىل 

حــد بعيــد مراكــز الثقــل االقتصــادي يف العــاó واألâــاط الســائدة يف مختلــف املناطــق.

10811225 مبادئ الديموغرافيا :
يتنــاول هــذا املســاق دراســة النظريــات والسياســات الســكانية املختلفــة، ومصــادر البيانــات الســكانية والحرضيــة، والوفــاة، والهجــرة 

ومعدالتهــا، والعوامــل املؤثــرة عليهــا.

10811216 مبادئ المناخ  : 
يتضمــن هــذا املســاق مبــادئ املنــاخ والعالقــة بينهــا وبــ¶ علــم األرصــاد، والغــالف الغــازي مــن حيــث، الرتكيــب وأثــره يف التحكــم 

يف بيئــة األرض، ودراســة عنــارص املنــاخ املختلفــة (اإلشــعاع الشــميس، الحــرارة، والريـــاح، والضغــط الجــوي، والرطوبــة والتكاثــف، 

واألمطــار، والســحب، والضبــاب) واألســس العامــة التــي ترتكــز عليهــا التصنيفــات املناخيــة العامليــة.
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10811329 جغرافية العمران  : 
يتنــاول املســاق دراســة أâــاط الســكن الريفــي والحــرضي وخصائصهــا، وأســس تصنيــف أنــواع التجمعــات العمرانيــة، والنظريــات 

ــط املــدن وأâــاط اســتخدام األرض، وبعــض  ــا، وتخطي ــا العمــراÓ، وتفاعــل املــدن مــع بعضه ــة املــدن �حيطه ــت عالق ــي تناول الت

مشــاكل املــدن.

10321122 تاريخ الجزيرة العربية قبل اإلسالم  :
يركــز هــذا املســاق عــىل دراســة مصــادر تاريــخ الفــرتة الجاهليــة والجزيــرة العربيــة قبــل اإلســالم، وطبقـــات العــرب، وجغرافيــة بــالد 

العــرب، ودول اليمــن القدÝــة، وبقيــة دول أنحــاء الجزيــرة العربيــة قبــل اإلســالم «كنــدة، وتدمــر، واألنبــاط، والغساســنة، واملنــاذرة»، 

واملجتمــع القبــيل يف بــالد الحجــاز مــن جميــع الجوانــب.

10321123 تاريخ صدر اإلسالم: «عصر الرسول والخلفاء الراشدين»:
ــه  ــىل الل ــول ص ــد الرس ــالمية يف عه ــة اإلس ــم الدول ــة، وتنظي ــة واملدين ــرشه يف مك ــالم ون ــوة إىل اإلس ــاق يف الدع ــذا املس ــث ه يبح

عليــه وســلم، وسياســة الرســول يف نــرش الدعــوة اإلســالمية يف بــالد الحجــاز وخارجهــا، وحــركات الــردة واملتنبئــ¶، وقضيــة خالفــة 

الرســول صــىل اللــه عليــه وســلم، والفتوحــات يف عهــد الخلفــاء الراشــدين، وتنظيــم حكــم الدولــة «إداريــاً وماليــاً ودينيــاً وعســكرياً»، 

واالختــالف الــذي ظهــر يف الدولــة ونتائجــه.

10321227 تاريخ الدولة العباسية  :
ــايس األول،  ــرص العب ــاء الع ــزة لخلف ــة موج ــية، ودراس ــة العباس ــام الدول ــت، وقي ــوة آلل البي ــم الدع ــاق يف تنظي ــذا املس ــث ه يبح

وسياســة الخلفــاء العباســي¶ الداخليــة نحــو «العلويــ¶، املــوايل، والشــعوبية، والربامكــة، والعــرب... إلــخ»، وسياســة الخلفاء العباســي¶ 

ــدول  ــخ»، وعــرص ظهــور ال ــة املقدســة، واملغــرب واألندلــس... ال ــة الروماني ــة، واإلمرباطوري ــة البيزنطي ــة نحــو «اإلمرباطوري الخارجي

اإلســالمية شــبه املســتقلة، وعــرص نفــوذ األتــراك، ونظــم الحكــم ومظاهــر الحضــارة يف الدولــة العباســية.

10321335  تاريخ الدولة العثمانية: 
ــة،  ــة، واملؤسســات الرئيســة « الســلطنة، والصــدر األعظــم، والدفــرت خان ــة العث«ني ــة تأســيس الدول يركــز هــذا املســاق عــىل كيفي

ــة  ــة، والعث«ني ــة اململوكي ــة، والعث«ني ــة الصفوي ــات العث«ني ــاء، والعالق ــالم، والقض ــيخة اإلس ــارية، ومش ــة، واالنكش ــرت داري والدف

ــام 1826م.   ــد ع ــة بع ــ«ت العث«ني ــة التنظي ــام 1918 وانطــالق حرك ــة ع ــة العث«ني ــة الدول ــى نهاي ــة حت األوروبي

10321337  تاريخ العالم الحديث:
ــ¶  ــة األوىل، والثورت ــدالع الحــرب العاملي ــى انـ ــب عــرص النهضــة حت ــة عق ــة الغربي ــاó الحضاري ــة املع ــذا املســاق دراس ــاول ه يتن

ــة. ــة األوروبي ــركات القومي ــا، والح ــة يف أوروب ــورة الصناعي ــام الث ــية، وقي ــة والفرنس األمريكي

10321338  تاريخ المشرق العربي الحديث والمعاصر: 
ــت الحــارض  ــى الوق ــ¶ 1516 وحت ــا ب ــرò م ــن الوطــن الع ــاح األســيوي م ــارص للجن ــث واملع ــخ الحدي ــج هــذا املســاق التاري يعال

ويركــز يف ذلــك عــىل الحكــم العثــ«Ó 1516-1918م، وقيــام الدولــة القطريــة بعــد عــام 1918م وتحوالتهــا االقتصاديــة واالجت«عيــة 

والسياســية يف ظــل التنافــس االســتع«ري والحــرب البــاردة، والنظــام العاملــي الجديــد. 

10321440  تاريخ فلسطين الحديث:
يتنــاول هــذا املســاق دراســة تاريــخ فلســط¶ الحديــث منــذ انضوائهــا تحــت الحكــم العثــ«Ó عــام 1516م وحتــى رحيلــه عنهــا 

خــالل فعاليــات الحــرب العامليــة األوىل عــام 1918م ويركــز يف ذلــك عــىل التحــوالت االقتصاديــة واالجت«عيــة والسياســية التــي انتابتها 

صعــوداً وانحــداراً ويف مقدمتهــا ظهــور الزعامــات املحليــة املتنفــذة وعالقاتهــا بالهيئــات الحاكمــة العث«نيــة واألنشــطة االقتصاديــة 

الداخليــة والخارجيــة والتغلغــل األجنبــي وردود الفعــل الرســمية والشــعبية عليــه.
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10321441 تاريخ القدس الحديث والمعاصر  : 
ــا  ــذ انضوائه ــث واملعــارص من ــة القــدس االقتصــادي واالجت«عــي والســيايس الحدي ــخ مدين يســلط هــذا املســاق الضــوء عــىل تاري

تحــت الحكــم العثــ«Ó عــام 1516م وحتــى الوقــت الحــارض، مــروراً بفــرتة االنتــداب الربيطــاÓ والحكــم األردÓ وانتهــاء باالحتــالل 

اإلرسائيــيل.

10515223   أساليب تدريس االجتماعيات (1):
يشــمل املســاق تعريفــات االجت«عيــات وعالقتهــا بالعلــوم االجت«عيــة، وخصائــص الربنامــج الجيــد يف العلــوم االجت«عيــة األفقــي 

ــث :  ــن حي ــة م ــوم االجت«عي ــاج العل ــوى منه ــية، ومحت ــداف التدريس ــة، واأله ــوم االجت«عي ــة للعل ــداف العام ــي، واأله والتفرع

الحقائــق، واملفاهيــم، والتعميــ«ت، والنظريــات، والخــربات التعليميــة أو األنشــطة وربــط كل ذلــك �نهــاج العلــوم االجت«عيــة يف 

ــذه. ــدرس وخطــوات تنفي ــارص مذكــرة ال ــة بتكامــل عن ــوم االجت«عي ــة درس العل الصفــوف املدرســية املختلفــة، وعمــل تقني

10515224  أساليب تدريس االجتماعيات (2) :
يبحــث هــذا املســاق يف اســرتاتيجيات تدريــس العلــوم االجت«عيــة ومجــاالت اســتخدامها، والتحضــ� لهــا وتطبيقاتهــا، ونقــاط القــوة 

والضعــف فيهــا، ومجــاالت تطويرهــا، وأهميتهــا وأنواعهــا والتحضــ� لهــا وتنفيذهــا والحكــم عليهــا، وأنواعهــا وخصائصهــا وتطبيقاتهــا.

10515424   قضايا واتجاهات معاصرة في تدريس االجتماعيات :
ــة،  ــا وتدريــس العلــوم االجت«عي ــة مثــل التكنولوجي ــا معــارصة ذات عالقــة بتدريــس العلــوم االجت«عي ــاول هــذا املســاق قضاي يتن

ــة. ــوم االجت«عي ــم العل ــة بتعلي ــة والدولي ــة، واالهت«مــات الوطني والبيئ

10513316   تصميم وسائل تعليمية وإنتاجها:
ــائل  ــة يف الوس ــية املُتضمن ــة والنفس ــات الرتبوي ــل، والعملي ــوم واملراح ــث املفه ــن حي ــة م ــائل التعليمي ــاق الوس ــذا املس ــاول ه يتن

التعليميــة، ويصــف املســاق أنــواع الوســائل التعليميــة ومصــادر الحصــول عليهــا، ويتخلــل املســاق تصميــم وســائل تعليميــة وفــق 

ــة. ــة املحلي مواصفــات الوســيلة الجيــدة، وإنتاجهــا مــن مــواد البيئ

10513411  اإلحصاء ومناهج البحث العلمي :
يصــف املســاق مقاييــس النزعــة املركزيــة والتشــتت، وتوظيفهــا يف أساســيات البحــث العلمــي، وذلــك مــن خــالل إتاحــة الفرصــة 

للطالــب ملعرفــة أنــواع البحــث العلمــي وأســاليبه وخطواتــه، إىل جانــب مســاعدته يف اختيــار مشــكلة بحثيــة وتحديدهــا، وجمــع 

البيانــات وكيفيــة تحليلهــا، وتفســ� النتائــج.

10513215  استخدام الحاسوب في التعليم:
ــة  ــات برمج ــتخدام، ولغ ــذا االس ــة يف ه ــارب العاملي ــا، والتج ــم تاريخي ــوب يف التعلي ــتخدام الحاس ــور اس ــاق تط ــذا املس ــف ه يص

الحاســوب يف التعليــم، ومزايــا اســتخدام الحاســوب يف التعليــم، والتطبيقــات املختلفــة للحاســوب يف املجالــ¶ اإلداري والرتبوي.كــ« 

يركــز عــىل اســتخدام اإلنرتنــت يف دعــم عمليــة التعلــم والتعليــم. مــن املواضيــع التــي يغطيهــا هــذا املقــرر: تقييــم مصــادر املعلومات 

العامليــة، بيئــات التعلــم التعاونيــة عــىل اإلنرتنــت، البحــث عــن املعلومــات واســتعادتها، . أمــا يف شــقه العمــيل فيهــدف إىل إكســاب 

ــس.  ــم التدري ــادئ تصمي ــىل مب ــ«د ع ــائط باالعت ــددة الوس ــة متع ــا تعليمي ــات وانتاجه ــم برمجي ــة لتصمي ــارات الالزم ــة امله الطلب

ــس  ــة،  والتدري ــن وامل«رس ــل التمري ــة مث ــة املعروف ــات التعليمي ــاط الربمجي âــن أ ــاذج م â ــىل ــة ع ــات املنتج ــتمل الربمجي وستش

 PowerPoint مثــل Authoring Tools واملحــاكاة،  واأللعــاب التعليميــة،  والحــوار باســتخدام أدوات التأليــف  ،Tutorial الخصــويص

.Movie Maker أو Photo story 3 for windows أو

10513211   تربية عملية (1) 
ــب العمــل املــدريس،  ــف جوان ــب ملختل ــدف إىل تحضــ� الطال ــة، وهــي ته ــة العملي ــب النظــري للرتبي ــاول هــذا املســاق الجان يتن

ــة مــن الخــربات  ــه يف إطــار نظــري، بحيــث يتضمــن يف محــاوره جمل ــات املســاق وواجبات ــة. وتنفــذ متطلب ــة منهــا والرتبوي اإلداري
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ــب  ــة الطال ــا إىل تهيئ ــعى يف جملته ــي تس ــابقة والت ــية الس ــول الدراس ــب يف الفص ــها الطال ــي درس ــة الت ــربات النظري ــة للخ املكمل

ــة،  ــة العملي ــام بفلســفة الرتبي ــة اإلمل ــح هــذا املســاق الفرصــة للطلب ــة. كــ« يتي ــة املختلف ــات ومســتلزمات املواقــف الصفي ملتطلب

وعنارصهــا، وقوانينهــا، وأنظمتهــا، وأخالقيــات مهنــة التعليــم، إىل جانــب اإلملــام باملهــام والحقــوق والواجبــات واألنظمــة املعمــول 

ــا يف املــدارس. به

10513311  تربية عملية (2) 
يتنــاول هــذا املســاق املشــاهدة واملشــاركة الجزئيــة معــاً وفــق مســارين أساســي¶: األول، ويتــم عــىل شــكل لقــاءات دراســية وجاهيــة 

ــق رصــد  ــات وطرائ ــة املنظمــة، وآلي ــب املالحظــة الهادف ــز عــىل جان ــة، بالرتكي ــة العملي ــع مــدرس الرتبي ــة م ــاء) يف الجامع (16 لق

البيانــات وتحليلهــا وتقييمهــا يف إطــار تحليــل املواقــف الصفيــة. أمــا املســار الثــاÓ، فهــو املســار العمــيل الــذي ينتقــل فيــه الطالــب 

إىل مدرســة تدريبيــة محــددة بـــ (16) ســاعة، يقــوم خاللهــا باملشــاهدة املنظمــة واملربمجــة لدراســة البيئــة املدرســية والصفيــة، ثــم 

مناقشــتها مــع املــدرس أمــام الطلبــة ûهيــداً إلصــدار أحــكام موضوعيــة حيــال تلــك املشــاهدات.

10513312  تربية عملية (3) 
يقــوم الطالــب مــن خــالل هــذا املســاق بتحمــل مســؤولية تنفيــذ فعاليــات املوقــف الصفــي لحصــة كاملــة يف ضــوء املعايــ� التــي 

ــر  ــام التدريســية تحــت إرشاٍف ومســؤوليٍة مــدرس املســاق ومدي ــذ امله ــب تنفي ــع مــن الطال ــث يتوق ــك املوقــف، حي ــا ذل يتطلبه

املدرســة الرشيكــة واملــرشف الرتبــوي ملــدة (32) يومــا �عــدل حصتــ¶ يف اليــوم الواحــد. وملــدة (16) أســبوع أيضــاً يقــوم الطالــب 

تحــت إرشاف مــدرس املســاق بتطبيــق العديــد مــن النشــاطات والفعاليــات املرافقــة للمنهــاج، بحيــث يتــم تعيينهــا وتنســيقها مــن 

ــة  ــ¶ والتعليــ«ت للمدرســة والرتبي ــام باألنظمــة والقوان ــزام الت ــل كل مــن مــدرس املســاق وإدارة املدرســة الرشيكــة، مــع االلت قب

العمليــة املعمــول بهــا يف الجامعــة.

10513313  تربية عملية (4) 
ــام  ــذ امله ــالل تنفي ــن خ ــل وم ــاء الفص ــة يف أثن ــرشف والطلب ــ¶ امل ــم ب ــي تت ــبوعية الت ــاءات األس ــىل اللق ــاق ع ــذا املس ــد ه يعتم

والفعاليــات الصفيــة يف املــدارس الرشيكــة، حيــث يشــرتط تنفيــذ مثــل تلــك املهــام بفــرتة زمنيــة ال تقــل عــن ثــالث ســاعات ملــدة 

ــب عكــس  ــد، إىل جان ــدرب عــىل االســتقاللية يف تحمــل املســؤولية والتأمــل والنق ــب املت ــد الطال ــا تعوي ــم خالله (16) أســبوعاً، يت

مالحظــات التغذيــة الراجعــة بشــكل تفاعــيل بينــه وبــ¶ املعلــم املــرشف، كــ« يتــم مناقشــة كل مــا يصــادف الطالــب مــن صعوبــات 

وخــربات يف أثنــاء التطبيــق العمــيل يف املــدارس خــالل اللقــاء األســبوعي مــع املعلــم املرشــد يف الجامعــة، وتصــل هــذه الســاعات إىل 

(32) ســاعة عمليــة.

10513410  تربية عملية (5) 
ــزداد مســتوى  ــب الســابقة، ي ــد تلقاهــا جــراء مراحــل التدري ــب ق ــا الطال ــي يكــون فيه مــع تنامــي مســتوى الخــربة امل«رســة الت

انخراطــه يف عمليــة التدريــس وقيــادة املوقــف الصفــي، إال أنــه ال يــزال بحاجــة إىل متابعــة وإرشاف مــن قبــل املعلــم املــرشف واملعلم 

املتعــاون، حيــث ال يــزال بحاجــة إىل الرجــوع إليهــ« للتأكــد مــن قابليــة الخطــط التــي يعدهــا للتنفيــذ ويتــم هــذا الجــزء مــن خــالل 

(16) ســاعة وجاهيــة. و(64) حصــة فعليــة كاملــة، إىل جانــب مشــاهدة الحصــص التــي ينفذهــا زمــالؤه واملعلــم املتعــاون.

10513420    تربية عملية (6) 
يعــد هــذا املســاق امتــداداً للمســاق الســابق، حيــث يطلــب مــن الطالــب إعــداد وتنظيــم وتنفيــذ الــدروس التــي يكلــف بتدريســها 

ــىل  ــاء ع ــك بن ــة، وذل ــتقاللية الكامل ــايس واالس ــكل أس ــة بش ــتقاللية الجزئي ــ¶ االس ــا ب ــدرج م ــتقاللية، تت ــا باس ــا وتنفيذه زتنظيمه

تقديــرات كل مــن املعلــم املتعــاون واملــرشف وبعلــم مديــر املدرســة، إىل جانــب تكليــف الطالــب بإعــداد وتنفيــذ وتحليــل اختبــار 

وبنــاء للخطــط العالجيــة عــىل ضــوء النتائــج التــي تظهــر مــن جــراء تلــك العمليــة، ويتــم تدريــس (20) ســاعة أســبوعياً ملــدة خمســة 

أســابيع (متواصلــة أو منفصلــة) بحيــث تغطــي مــا ال يقــل عــن (120) ســاعة �راقبــة كل مــن املعلــم املتعــاون واملــرشف الرتبــوي 

ومديــر املدرســة الرشيكــة يف التدريــب.
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10513430    البحث اإلجرائي في التربية العملية
يتنــاول هــذا املســاق البحــث اإلجــرا² مــن حيــث مفهومــه، وأهدافــه، وأنواعــه، وتطبيقاتــه عــىل املشــكالت والصعوبــات التعليميــة 

التعلميــة يف البيئــة املدرســية والصفيــة، ثــم يطلــب مــن الطالــب تقديــم بحثــا بأحــد هــذه املشــكالت والصعوبــات التــي واجهتــه يف 

أثنــاء تطبيقــات الرتبيــة العمليــة تحــت إرشاف أحــد مــدريس القســم مســتخدماً فيهــا جميــع خطــوات البحــث اإلجــرا².

10513111 مقدمة في المناهج:
يتضمــن هــذا املســاق تطــور مفهــوم املنهــاج وعنــارصه وأسســه وتصميمــه وتخطيطــه وتجريبــه والفلســفات الرتبويــة والنظريــات 

التعليميــة التــي بحثــت يف املناهــج.

ات تربوية باللغة اإلنجليزية: 10513220  قراء
يتنــاول املســاق أنواعــا مختلفــة لقــراءات حديثــة باللغــة االنجليزيــة يف موضوعــات تربويــة مختلفــة، وتتضمــن القــراءات مفاهيــم 

ــة  ــاء لحصيل ــة ذات معنــى؛ إغن ــاء مفــردات تربوي ــة لبن ــة مــن تحليــل وتطبيــق وتعميــم يف محاول ــة رئيســية يعالجهــا الطلب تربوي

الطالــب اللغويــة يف اللغــة اإلنجليزيــة.

10513221  علم النفس التربوي: 
يصــف هــذا املســاق علــم النفــس الرتبــوي وعالقتــه بعلــم النفــس العــام، وكيفيــة تطبيــق مفاهيــم املدرســة الســلوكية واملدرســة 

اإلدراكيــة يف عمليــة التعليــم التــي تســهل عمليــة التعلــم، والجــو الصفــي املناســب لحــدوث عمليــة التعلــم، وتعلــم الطفــل البطــيء 

واملعــاق واملوهــوب والقــدرات املطلوبــة إلûــام عمليــة التعلــم وقياســها، وتقويــم التعلــم والتعليــم.

10513302   التقويم في المدرسة:
ــة املختلفــة ، ومقاييــس اختيارهــا ويشــمل  ــم وتطــوره وأهدافــه والوســائل التقوÝي ــة بالتقوي ــاول هــذا املســاق تعريــف الطلب يتن

كذلــك أنــواع االختبــارات املختلفــة وطــرق بنائهــا وتحليلهــا، ثــم كيفيــة تقويــم الطلبــة يف تحصيلهــم الــدرايس بنــاء عــىل النتائــج 

التــي تــّم التوصــل إليهــا.

10513317  إدارة الصفوف :
يتنــاول هــذا املســاق األســس العلميــة لــإلدارة املدرســية مــن جوانبهــا املختلفــة ، مــع تركيــز االهتــ«م بصفــة خاصــة عــىل النواحــي 

العلميــة والتطبيقيــة ، إذ أّن املدرســة تعــد املــكان الــذي تتضافــر فيــه جهــود العاملــ¶ يف مختلــف املجــاالت الرتبويــة، وأّن الطريقــة 

التــي تــدار بهــا وأســاليب العمــل املتبعــة فيهــا تشــ� إىل مســتوى نجاحهــا يف أدائهــا للرســالة امللقــاة عــىل عاتقهــا يف الرتبيــة والتعليــم.

10513455  تصميم التدريس:
ــة  ــة والوجداني ــداف املعرفي ــث األه ــن حي ــا م ــة به ــم املتعلق ــد املفاهي ــة وتحدي ــدروس اليومي ــم ال ــاق تصمي ــذا املس ــاول ه يتن

ــانية  ــة واإلنس ــوم التطبيقي ــة يف العل ــس العام ــاذج التدري â ــرف إىل ــم والتع ــاليب والتقوي ــطة واألس ــد األنش ــحركية، وتحدي والنفس

ــط. ــد التخطي ــس عن ــم التدري ــم يف تصمي ــا املعل ــوم به ــي يق ــام الت ــب امله ــف الطال وتعري

10513162  مدخل إلى علم النفس :
يتنــاول هــذا املســاق وصفــاً لنظريــات علــم النفــس، وعالقتهــا بعمليتــي التعلـّـم والتعليــم، إىل جانــب تعــرف مراحــل النمــو وخصائص 

املتعلمــ¶ وفقهــا، ويتطــرق املســاق أيضــاً إىل عــدد مــن التطبيقــات الرتبويــة ذات العالقــة بنظريــات علــم النفس.

10513368 مهارات التدريس :
يتنــاول هــذا املســاق عــدة مهــارات لهــا عالقــة بعمليــة التدريــس مثــل مهــارة إعــداد الــدروس أو تحض�هــا، ومهــارة صياغــة األهداف 

ــاه التالميــذ للــدروس،  التعليميــة يف املجــال املعــريف، واملجــال الوجــداÓ واملجــال الحــر|، ومســتوياتها املختلفــة، ومهــارة شــد انتب

ــط  ــارة ضب ــة، ومه ــارة اســتخدام الوســائل التعليمي ــارة التفاعــل الصفــي، ومه ــارة طــرح األســئلة، ومه ــدرس، ومه ــارة عــرض ال ومه

الصــف، ومهــارة تشــكيل املجموعــات، ومهــارة املناقشــة، ومهــارة تقويــم الــدرس.
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 10513299 التعلم النشط:
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم التعلــم النشــط مــن حيــث تعريفاتــه، وأهدافــه، وأسســه، وخصائصــه، وطبيعتــه، وأهميتــه، وعنــارصه، 

ــه  ــط وâاذج ــم النش ــرتاتيجيات التعل ــم، واس ــة يف التعلّ ــه العريض ــط وخطوط ــم النش ــة للتعل ــة املال} ــة الصفي ــاول البيئ ــ« يتن ك

ــل،  ــدور، والتمثي ــب ال ــة، ولع ــة الفاعل ــي، واالكتشــاف، وحــل املشــكلة، واملناقشــة الج«عي ــة، والعصــف الذهن (املحــارضة املوجه

ــم النشــط والتفكــ�  ــم النشــط خــارج الصــف، التعل ــم النشــط، والتعلّ ــم يف التعلّ ــة) دور املعل والقصــة، واملحــاكاة، ودراســة الحال

ــواد الدراســية. ــف امل ــم النشــط يف مختل ــة عــىل التعلّ ــات امليداني ــب التطبيق ــم النشــط، إىل جان ــات التعل ــال، وتحدي الفع

 10513366 اإلشراف التربوي:
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم اإلرشاف الرتبــوي وتعريفاتــه املختلفــة، والتطــور التاريخــي لعمليــة اإلرشاف الرتبــوي، وأهــداف اإلرشاف 

الرتبــوي وأسســه، و أهميتــه، والعوامــل املؤثــرة يف اإلرشاف الرتبــوي، ومهــام املــرشف الرتبــوي، ومجــاالت اإلرشاف الرتبــوي، وأدوار 

املــرشف الرتبــوي، ودور املديــر بوصفــه مــرشف مقيــم، كــ« يصــف املســاق أنــواع اإلرشاف الرتبــوي (الديكتاتــوري، والدÝقراطــي، 

واإلكلينيــ]، والوقــا²، والعلمــي، والبنــا²، والهــادف، والتصحيحــي، واإلبداعــي، والتطــوري، والصفــي، والتنوعــي). وأســاليب اإلرشاف 

ــارات الصفيــة، والــدروس التوضيحيــة، والتعليــم املصغــر، واالجت«عــات، والحلقــات الدراســية، والبحــوث، والتقويــم  الرتبــوي (الزي

الــذا\)، ومشــكالت اإلرشاف الرتبــوي ، ومســتقبله.
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98إجباري

6اختياري

126املجموع

* لغة إنجليزية 2 (1000322)

إجباري تخصص : (98) ساعة معتمدة
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

10513313    م.س.   1  2تربية عملية (5) 10513410
10513211    م.س.   1  1تربية عملية (2) 10513311
 3استخدام الحاسوب يف التعليم 10513215
 3التقنيات الرتبوية 10516204
 3إدارة الصفوف 10513317
10513312    م.س.   1  1تربية عملية (4) 10513313
10513311    م.س.   1  1تربية عملية (3) 10513312
10516209    م.س.   1  3أساليب تعليم تكنولوجي 10516309
 3التقويم يف املدرسة 10513302
 3العلم والتكنولوجيا واملجتمع 10516209
 1تربية عملية (1) 10513211
 3قراءات تربوية باللغة اإلنجليزية 10513220
 3علم النفس الرتبوي 10513221
10621100    م.س.   1  10621100  أو متزامن 0مشاغل هندسية 1 عميل 10621101
 3اإلحصاء ومناهج البحث العلمي 10513411
 2رسم هنديس 10606102
10671210    م.س.   1  3تحليل وتصميم الخوارزميات 10671212
 3تصميم وإنتاج وسائل تعليمية 10513316
 1مشاغل هندسية 1 نظري 10621100
10671211    م.س.   1  3قاعدة البيانات لطلبة كلية الرتبية 10671301
10516309    م.س.   1  3قضايا واتجاهات معارصة يف تعليم التكنولوجيا 10516409
 3مبادئ الهندسة 10211262
10221105    م.س.   1  10221105  أو متزامن 1مخترب فيزياء عامة 1 10221107
10221106    م.س.   1  10221106  أو متزامن 10221107    م.س.  2 1مخترب فيزياء عامة 2 10221108
 3علم القياس واملعاي� الهندسية 10631366
10221105    م.س.   1  10221107    م.س.  2 10221107أو متزامن 3فيزياء عامة 2 لطلبة العلوم الرتبوية 10221106
 3فيزياء عامه 1 لطلبة العلوم الرتبوية 10221105
10671112    م.س.   1  3تصميم املواقع االلكرتونية 10681272
10671111    م.س.   1  3مدخل إىل الربمجة وحل املشكالت (2) 10671112
10671211    م.س.   1  3الرسوم بالحاسوب 10671303
 3مقدمة يف املناهج 10513111
10671112    م.س.   1  3تركيب البيانات لطلبة كلية الرتبية 10671211
 3مدخل إىل الربمجة وحل املشكالت (1) 10671111
 3هندسة الطاقة والبيئة 10656234
 3الرتكيبات الهندسية ونظم السالمة 10641488
 3هندسه الكهرباء 10641207
 10513420  أو متزامن 3البحث اإلجرا² يف الرتبية العملية 10513430
10513410    م.س.   1  3تربية عملية (6) 10513420
10671112    م.س.   1  3برمجيات تطبيقية يف التعليم والتعلم 10681271
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اختياري تخصص : (6) ساعات معتمدة
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

 3مدخل إىل علم النفس 10513162
 3مهارات التدريس 10513368
 3اإلرشاف الرتبوي 10513366
 3التعلّم النشط 10513299
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وصف المساقات:
10211262 مبادئ الهندسة 

يتضمــن هــذا املســاق وصفــاً للهندســة املســتوية : بَدِهيّات هلــربت، والتطابــق، والتكافؤ، والتشــابه، والدوائــر، والتحويالت الهندســية، 

ويصــف املســاق أيضــاً الهندســة الفراغيــة: عالقــة مســتقيم �ســتقيم آخــر، وعالقــة مســتقيم �ســتوى، وعالقــة مســتوى �ســتوى 

آخــر، واإلســقاط، ونظريــة األعمــدة الثالثــة، كــ« يتطــرق املســاق إىل املجســ«ت : املنشــور، والهــرم ، واألســطوانة، واملخــروط، والكــرة، 

ونظريــات تتعلــق باملجســ«ت.

10221105 فيزياء عامة (1)  لكلية التربية 
ــغل،  ــة، والش ــة امليكانيكي ــرك، والطاق ــة التح ــن، وكمي ــ¶ نيوت ــوة، وقوان ــة والق ــة، والحرك ــات، والحرك ــاق املتجه ــذا املس ــف ه يص

ــة. ــة الحراري ــة، والديناميكي ــدرة، والجاذبي والق

10221106  فيزياء عامة (2) لكلية التربية
يتضمــن املســاق مفاهيــم الشــحنة الكهربائيــة، والقــوة الكهربائيــة واملجــال الكهربــا²، وقانــون جــاوس، والجهــد الكهربــا²، والســعة 

ــار الثابــت القــوة املغناطيســية، ومصــادر املجــال  ــر التي ــار واملقاومــة، ودوائ ــر التي ــا² واملقاومــة، ودوائ ــار الكهرب الكهربائيــة، والتي

املغناطيــيس، والحــث املغناطيــيس، والحــث والحثيــة، واألشــعة الضوئيــة.

10221107 فيزياء عامة عملي (1)  
تدريب عميل يف مخترب الفيزياء عىل مجموعة من التجارب املختارة يف امليكانيكا.

10221108 فيزياء عامة عملي (2)
تدريب عميل يف مخترب الفيزياء عىل مجموعة من التجارب املختارة يف الكهرباء واملغناطيسية.

١0621100 مشاغل هندسية 
يركــز املســاق عــىل التدريــب العمــيل عــىل أنــواع مختلفــة مــن األعــ«ل اليدويــة الفنيــة منهــا: التســوية والتشــكيل، والتمديــدات 

الكهربائيــة، والتمديــدات الصحيــة، والتدفئــة املركزيــة واللحــام، والعمليــات اليدويــة يف األخشــاب، وكذلــك التدريــب العمــيل عــىل 

اســتخدام آالت اإلنتــاج للحديــد واألخشــاب، كاملخرطــة والفريــزة، وتســوية األخشــاب ونرشهــا، وتدريــس معلومــات نظريــة عــن 

ــة واســتع«التها، وأدوات  ــة، وطــرق اللحــام املختلف ــا، وتقســيتها، والســالمة الصناعي ــا واســتع«التها وطــرق إنتاجه ــواد وخواصه امل

القطــع ووســائل التربيــد، وأنــواع األخشــاب وطــرق صيانتهــا وخواصهــا.

10621101 مشاغل هندسية عملي
يتضمــن املســاق التدريــب العمــيل عــىل األعــ«ل اليدويــة الفنيــة مثــل التســوية والتشــكيل. التدريــب العمــيل عــىل أنــواع مختلفــة 

ــاج  ــب عــىل اســتخدام آالت اإلنت ــة. التدري ــة املنزلي ــدات الكهربائي ــب عــىل التمدي ــا². التدري ــل القــوس الكهرب مــن اللحامــات مث

للمعــادن كاملخرطــة. باإلضافــة إىل جانــب تدريــس معلومــات نظريــة عــن املــواد وخواصهــا واســتع«التها وطــرق إنتاجهــا واملعالجات 

ــام بعمــل  ــب يف هــذا املســاق القي ــة. عــىل الطال ــة واملهني ــد، الســالمة الصناعي ــادن، أدوات القطــع وســوائل التربي ــة للمع الحراري

تطبيــق عمــيل عــىل كل مــا ورد أعــاله.

10606102    رسم هندسي
يتنــاول هــذا املســاق األســاليب األساســية للرســم واملــواد املســتخدمة، واإلســقاط املتعامــد (االورثوغــرايف)، والرســم الفنــي التطبيقــي، 

والرتكيبــات الهندســية، ورســم املجســ«ت املنظوريــة مــع الزاويــة املنحرفــة (اوبليــك).
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١0641207 هندسة الكهرباء
يركــز املســاق عــىل أســس الهندســة الكهربائيــة، وقانــون اوم، والدوائــر الكهربائيــة، والتيــار الثابــت، والدوائــر الكهربائيــة، والتيــار 

ــة،  ــر املنطقي ــة، والدوائ ــر اإللكرتوني ــتور، والدوائ ــه، والرتانس ــة، واملوج ــف املوصل ــواد نص ــات، وامل ــة يف اإللكرتوني ــرتدد، ومقدم امل

ــة. ــدات الكهربائي ــاءة والتمدي واإلض

١0631366 علم القياس والمعايير الهندسية 
ــة،  ــة والزاوي ــ� وأجهــزة القياســات وتدريجهــا، والتفــاوت املســموح، والقياســات الخطي ــل األخطــاء، ومعاي يبحــث املســاق يف تحلي

ــاً. ــاً وعاملي والحــرارة، والقــوة، والضغــط، والتدفــق، ومعالجــة املواصفــات واألنظمــة القياســية محلي

10656234 هندسة الطاقة والبيئة 
يصــف املســاق مصــادر الطاقــة املختلفــة غــ� املتجــددة مثــل طاقــة البــرتول، واملتجــددة مثــل طاقــة امليــاه، والريــاح، والشــمس، 

وطــرق ترشــيد اســتهالك الطاقــة، واقتصاديــات الطاقــة، والبيئــة ومشــاكلها، وح«يــة البيئــة، والتلــوث الهــوا²، وظاهــرة الدفيئــة، 

وارتفــاع درجــة الحــرارة للكــرة األرضيــة، وتــآكل طبقــة األوزون، إىل جانــب امللوثــات البيئيــة املختلفــة.

التركيبات الهندسية ونظم السالمة  10641488
ــة،  ــة والصناعي ــدات املنزلي ــة، والتمدي ــة الكهربائي ــة الح«ي ــن أنظم ــكل م ــم ل ــادئ واألساســيات والتصمي يصــف هــذا املســاق املب

ــوادث  ــر الح ــا²، ومخاط ــض الكهرب ــة، والتأري ــة اإلدارة الكهربائي ــح وأنظم ــو²، واملصابي ــطوع الض ــوء والس ــم الض ــابات عل وحس

ــة. ــق الكهربائي ــا² والحرائ ــ«س الكهرب ــادي الت ــة لتف ــالمة العام ــة والس ــراءات الوقاي ــة، وإج الكهربائي

١0671111 مدخل إلى البرمجة وحل المشكالت (1)
مبــادئ الربمجــة وûثيــل البيانــات وحــل املســائل باســتخدام لغــة برمجــة عليــا وتشــمل: اإلدخــال واإلخــراج، التعبــ�ات والعمليــات 

ــات، مجــال اســتخدام املتغــ�ات،  ــة البعــد، معالجــة األســ«ء، االقرتان الحســابية، جمــل الــرشط، جمــل التكــرار، املصفوفــات أحادي

االســتدعاء الــذا\، املصفوفــات ثنائيــة البعــد.

10671112 مدخل إلى البرمجة وحل المشكالت (2)
ويعــد املســاق امتــداداً للمســاق 0671111 ويشــمل موضوعــات متقدمــة املــؤرشات، والســجالت، وامللفــات، والكيانــات والفئــات مــن 

أجــل حــل مســائل االســتعداد مــن النواحــي الربمجيــة للمســاقات التاليــة.

١0671211 تركيب البيانات
بنــا البيانــات وتركيبهــا بالطــرق املختلفــة مــع التمييــز بــ¶ خصائــص  كل منهــا واســتع«له. اســتخدام هــذه الرتاكيــب يف حــل املســائل 

ويف تطبيقــات مختلفــة. ويغطــي املســاق: املكدســات، القوائــم، الطوابــ�، الشــجرة، الشــجرة الثنائيــة، االســتدعاء الذا\.

١0671212 مقدمة في الخوارزميات
يتعرف الطالب إىل وسائل تحليل تعقيد الخوارزميات وقياسها وبعض طرق تصميمها واستع«لها.

١0681271 برمجيات تطبيقية في التعليم والتعلم
يتضمن املساق استخدام برمجيات حديثة يف مجاالت الحاسوب املختلفة، وتوظيفها يف تصميم الربامج التعليمية التفاعلية.

10671301 قاعدة البيانات
يتضمــن املســاق مفاهيــم قاعــدة البيانــات، واســتخدام النمــوذج العالئقــي يف بنــاء قواعــد البيانــات وتطبيــق ذلــك يف بنــاء قاعــدة 

بيانــات تعليميــة واالســتفادة منهــا.
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10681272 تصميم المواقع االلكترونية
يتعلــم الطالــب يف هــذا املســاق أساســيات الشــبكات ومفاهيــم االنرتنــت وخدماتهــا، ومبــادئ إنشــاء صفحــات ويــب مؤثــرة وتنظيــم 

بنــاء موقــع ويــب، وكيفيــة إنشــاء صفحــات الويــب املتفاعلــة والقابلــة للتخصيــص، وأنــواع العنــارص املكونــة لصفحــات الويــب، إىل 

جانــب تعلــم بعــض لغــات الربمجــة والربامــج الشــائعة والتــي تســتخدم يف تصميــم مواقــع الويــب وتطويرهــا وهــي تشــمل كيفيــة 

إدراج الجــداول والرســوم والنــ«ذج واإلطــارات والوســائط املتعــددة والتأثــ�ات الحيويــة يف صفحــة الويــب.

10671303 الرسوم بالحاسوب
ــدوران،  ــة، وال ــالت: اإلزاح ــكال، التحوي ــض األش ــوط وبع ــم الخط ــات رس ــوب، وخوارزمي ــوم بالحاس ــادئ الرس ــاق مب ــن املس يتضم

ــات. ــة اتجاه ــ¶ ويف ثالث ــوم يف اتجاه ــ�. والرس والتكب

10516209 العلوم والتكنولوجيا والمجتمع
يتمحــور هــذا املســاق حــول الــدور الــذي Ýكــن أن يلعبــه اســتخدام التكنولوجيــا (األجهــزة واألدوات) والتكنولوجيــا  بوصفهــا عمليــة 

ــوه  âــع و ــىل املجتم ــا ع ــم والتكنولوجي ــن العل ــك دور كل م ــره. وكذل ــع وتطوي ــ� املجتم ــة يف تغي ــاملة متكامل ــة ش ــة منظم فكري

وتطــوره. كــ« يتنــاول بعــض القضايــا املعــارصة التــي تتعلــق بتأثــ� كل مــن العلــم والتكنولوجيــا واملجتمــع عــىل بعضهــم البعــض، 

وانعكاســات ذلــك عــىل املنظومــة التعليميــة.

10516309 أساليب تعليم التكنولوجيا
ــاول هــذا املســاق طــرق التدريــس القدÝــة والحديثــة يف املراحــل املختلفــة وتشــمل: طريقــة املحــارضة، مــن حيــث مجــاالت  يتن

اســتخدامها والتحضــ� لهــا، وتطبيقهــا، ونقــاط القــوة وجوانــب الضعــف فيهــا، ومجــاالت تطويرهــا، وطريقــة املناقشــة يف تدريــس 

الحاســوب، مــن حيــث أهميتهــا وأنواعهــا والتحضــ� لهــا، وتنفيذهــا، والحكــم عليهــا، وطريقــة الحــوار، مــن حيــث أنواعهــا ومزاياهــا 

ــك التطبيــق، وطريقــة حــل  وتطبيقهــا، وطريقــة االكتشــاف، مــن حيــث ماهيتهــا وخصائصهــا وأنواعهــا، وتطبيقهــا، ومعوقــات ذل

املشــكالت، مــن حيــث تعريفهــا، وأهميتهــا، وخطواتهــا.

10516409 قضايا واتجاهات معاصرة في تعليم التكنولوجيا
يتنــاول هــذا املســاق معالجــة العديــد مــن القضايا واملوضوعــات املرتبطــة بتكنولوجيــا املعلومات واالتصــاالت املعارصة واســتخداماتها 

يف التعليــم. أخالقيــات و قوانــ¶ امللكيــة الفكريــة، والثقافــة البرصيــة وقوانينهــا، والــذكاء االصطناعــي والواقــع االفــرتايض وغــ� ذلــك 

مــن املســتحدثات.  ويتضمــن موضوعــات مثــل اآلثــار املرتتبــة عــىل توظيــف تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف قطاعــات املجتمع 

  .Learning-M وانعكاســات ذلــك عــىل قطــاع التعليــم، اىل جانــب إىل املــدارس اإللكرتونيــة، ومجتمــع بــال مــدارس، والتعلــم املتنقــل

إىل جانــب توظيــف الربامــج االجت«عيــة عــىل الشــبكة العنكبوتيــة يف التعليــم.

10516204 التقنيات التربوية
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم تكنولوجيــا التعليــم بإطــاره الواســع  ضمــن مناهــج التعليــم يف عــرص املعلومــات. إضافــة إىل تكنولوجيــا 

ــات  ــة بالتقني ــات ذات العالق ــن املوضوع ــدد م ــاق إىل ع ــذا املس ــرق ه ــا، ويتط ــتحدثا تكنولوجي ــا مس ــددة بوصفه ــائط املتع الوس

التعليميــة يف مجــال الرتبيــة الخاصــة، واســهامات هــذه التقنيــات يف معالجــة الفــروق الفرديــة.  إىل جانــب  تصميــم برمجيــات تربوية 

ومــواد تعليميــة محوســبة تســتخدم النصــوص والرســوم والصــور والصــوت والفيديــو مــن منظــور بعــض نظريــات التعلــم وانتــاج 

ــات  ــة التــي تســتخدم الوســائط املتعــددة، وتصميــم برمجي ــم الربامــج التعليمي ــات واملــواد ، والبحــث يف طــرق تقيي هــذه الربمجي

تعليميــة باالســتعانة بعــدد مــن الربامــج الخاصــة بتحريــر النصــوص والصــوت والفيديــو. 

10513316 تصميم وسائل تعليمية وإنتاجها:
ــائل  ــة يف الوس ــية املُتضمن ــة والنفس ــات الرتبوي ــل، والعملي ــوم واملراح ــث املفه ــن حي ــة م ــائل التعليمي ــاق الوس ــذا املس ــاول ه يتن

التعليميــة، ويصــف املســاق أنــواع الوســائل التعليميــة ومصــادر الحصــول عليهــا، ويتخلــل املســاق تصميــم وســائل تعليميــة وفــق 

ــة. ــة املحلي مواصفــات الوســيلة الجيــدة، وإنتاجهــا مــن مــواد البيئ
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10513411 اإلحصاء ومناهج البحث العلمي :
يصــف املســاق مقاييــس النزعــة املركزيــة والتشــتت، وتوظيفهــا يف أساســيات البحــث العلمــي، وذلــك مــن خــالل إتاحــة الفرصــة 

للطالــب ملعرفــة أنــواع البحــث العلمــي وأســاليبه وخطواتــه، إىل جانــب  مســاعدته يف اختيــار مشــكلة بحثيــة وتحديدهــا، وجمــع 

البيانــات وكيفيــة تحليلهــا، وتفســ� النتائــج.

10513215 استخدام الحاسوب في التعليم:
ــة  ــات برمج ــتخدام، ولغ ــذا االس ــة يف ه ــارب العاملي ــا، والتج ــم تاريخي ــوب يف التعلي ــتخدام الحاس ــور اس ــاق تط ــذا املس ــف ه يص

ــوي. ــ¶ اإلداري والرتب ــوب يف املجال ــة للحاس ــات املختلف ــم، والتطبيق ــوب يف التعلي ــتخدام الحاس ــا اس ــم، ومزاي ــوب يف التعلي الحاس

كــ« يركــز عــىل اســتخدام اإلنرتنــت يف دعــم عمليــة التعلــم والتعليــم. مــن املضوعــات التــي يغطيهــا هــذا املقــرر: تقييــم مصــادر 

املعلومــات العامليــة، بيئــات التعلــم التعاونيــة عــىل اإلنرتنــت، البحــث عــن املعلومــات واســتعادتها،. أمــا يف شــقه العمــيل فيهــدف 

إىل إكســاب الطلبــة املهــارات الالزمــة لتصميــم برمجيــات تعليميــة متعــددة الوســائط باالعتــ«د عــىل مبــادئ تصميــم التدريــس. 

ــس  ــة،  والتدري ــن وامل«رس ــل التمري ــة مث ــة املعروف ــات التعليمي ــاط الربمجي âــن أ ــاذج م â ــىل ــة ع ــات املنتج ــتمل الربمجي وستش

 PowerPoint مثــل Authoring Tools واملحــاكاة،  واأللعــاب التعليميــة،  والحــوار باســتخدام أدوات التأليــف  ،Tutorial الخصــويص

.Movie Maker أو Photo story 3 for windows أو

10513211 تربية عملية (1) 
يتنــاول هــذا املســاق الجانــب النظــري للرتبيــة العمليــة، و يهــدف إىل تحضــ� الطالــب ملختلــف جوانــب العمــل املــدريس، اإلداريــة 

ــة  ــة مــن الخــربات املكمل ــه املســاق يف إطــار نظــري، بحيــث يتضمــن يف محــاوره جمل ــات وواجبات ــة. وتنفــذ متطلب منهــا والرتبوي

ــات  ــب ملتطلب ــة الطال ــا إىل تهيئ ــي تســعى يف جملته ــب يف الفصــول الدراســية الســابقة والت ــي درســها الطال ــة الت للخــربات النظري

ومســتلزماتها املواقــف الصفيــة املختلفــة. كــ« يتيــح هــذا املســاق الفرصــة للطلبــة اإلملــام بفلســفة الرتبيــة العمليــة، وعنارصهــا، 

وقوانينهــا، وأنظمتهــا، وأخالقيــات مهنــة التعليــم، إىل جانــب اإلملــام باملهــام والحقــوق والواجبــات واألنظمــة املعمــول بهــا يف املــدارس.

10513311 تربية عملية (2) 
يتنــاول هــذا املســاق املشــاهدة واملشــاركة الجزئيــة معــاً وفــق مســارين أساســي¶: األول، ويتــم عــىل شــكل لقــاءات دراســية وجاهيــة 

(16 لقــاء) يف الجامعــة مــع مــدرس الرتبيــة العمليــة، بالرتكيــز عــىل جانــب املالحظــة الهادفــة املنظمــة، وآليــات رصــد البيانــات و 

طرائقهــا وتحليلهــا وتقييمهــا يف إطــار تحليــل املواقــف الصفيــة. أمــا املســار الثــاÓ، فهــو املســار العمــيل الــذي ينتقــل فيــه الطالــب 

إىل مدرســة تدريبيــة محــددة بـــ (16) ســاعة، يقــوم خاللهــا باملشــاهدة املنظمــة واملربمجــة لدراســة البيئــة املدرســية والصفيــة، ثــم 

مناقشــتها مــع املــدرس أمــام الطلبــة ûهيــداً إلصــدار أحــكام موضوعيــة حيــال تلــك املشــاهدات.

10513312 تربية عملية (3) 
يقــوم الطالــب مــن خــالل هــذا املســاق بتحمــل مســؤولية تنفيــذ فعاليــات املوقــف الصفــي لحصــة كاملــة يف ضــوء املعايــ� التــي 

يتطلبهــا ذلــك املوقــف، حيــث يتوقــع مــن الطالــب تنفيــذ املهــام التدريســية تحــت إرشاٍف ومســؤوليٍة مــن  مــدرس املســاق ومديــر 

املدرســة الرشيكــة واملــرشف الرتبــوي ملــدة (32) يومــا �عــدل حصتــ¶ يف اليــوم الواحــد. وملــدة (16) أســبوعا أيضــاً يقــوم الطالــب 

تحــت إرشاف مــدرس املســاق بتطبيــق العديــد مــن النشــاطات والفعاليــات املرافقــة للمنهــاج، بحيــث يتــم تعيينهــا وتنســيقها مــن 

قبــل كل مــن مــدرس املســاق وإدارة املدرســة الرشيكــة، مــع االلتــزام التــام بأنظمــة وقوانــ¶ والتعليــ«ت املدرســة والرتبيــة العمليــة 

املعمــول بهــا يف الجامعــة.

10513313 تربية عملية (4) 
ــام  ــذ امله ــالل تنفي ــن خ ــل وم ــاء الفص ــة يف أثن ــرشف والطلب ــ¶ امل ــم ب ــي تت ــبوعية الت ــاءات األس ــىل اللق ــاق ع ــذا املس ــد ه يعتم

والفعاليــات الصفيــة يف املــدارس الرشيكــة، حيــث يشــرتط تنفيــذ مثــل تلــك املهــام بفــرتة زمنيــة ال تقــل عــن ثــالث ســاعات ملــدة 

ــب عكــس  ــد، اىل جان ــل والنق ــدرب عــىل االســتقاللية يف تحمــل املســؤولية والتأم ــب املت ــد الطال ــا تعوي ــم خالله (16) أســبوعاً، يت

مالحظــات التغذيــة الراجعــة بشــكل تفاعــيل بينــه وبــ¶ املعلــم املــرشف، كــ« تتــم  مناقشــة كل مــا يصــادف الطالــب مــن صعوبــات 

وخــربات يف أثنــاء التطبيــق العمــيل يف املــدارس خــالل اللقــاء األســبوعي مــع املعلــم املرشــد يف الجامعــة، وتصــل هــذه الســاعات إىل 

(32) ســاعة عمليــة.
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10513410  تربية عملية (5) 
ــزداد مســتوى  ــب الســابقة، ي ــد تلقاهــا جــراء مراحــل التدري ــب ق ــا الطال ــي يكــون فيه مــع تنامــي مســتوى الخــربة امل«رســة الت

انخراطــه يف عمليــة التدريــس وقيــادة املوقــف الصفــي، إال أنــه ال يــزال بحاجــة إىل متابعــة وإرشاف مــن قبــل املعلــم املــرشف واملعلم 

املتعــاون، حيــث ال يــزال بحاجــة إىل الرجــوع إليهــ« للتأكــد مــن قابليــة الخطــط التــي يعدهــا للتنفيــذ ويتــم هــذا الجــزء مــن خــالل 

(16) ســاعة وجاهيــة. و(64) حصــة فعليــة كاملــة، باإلضافــة إىل مشــاهدة الحصــص التــي ينفذهــا زمــالءه واملعلــم املتعــاون.

10513420 تربية عملية (6) 
ــا  ــف بتدريســها وتنظيمه ــي يكل ــدروس الت ــداد ال ــب إع ــن الطال ــب م ــث يطل ــداداً للمســاق الســابق، حي ــد هــذا املســاق امت يع

وتنفيذهــا باســتقاللية، تتــدرج مــا بــ¶ االســتقاللية الجزئيــة بشــكل أســايس واالســتقاللية الكاملــة، وذلــك بنــاء عــىل تقديــرات كل مــن 

املعلــم املتعــاون واملــرشف وبعلــم مديــر املدرســة، اىل جانــب تكليــف الطالــب بإعــداد اختبــار وتنفيــذه وتحليلــه وبنــاء الخطــط 

ــم تدريــس (20) ســاعة أســبوعياً ملــدة خمســة أســابيع  ــة، ويت ــك العملي ــر مــن جــراء تل ــي تظه ــج الت ــة عــىل ضــوء النتائ العالجي

(متواصلــة أو منفصلــة) بحيــث تغطــي مــا ال يقــل عــن (120) ســاعة �راقبــة كل مــن املعلــم املتعــاون واملــرشف الرتبــوي ومديــر 

املدرســة الرشيكــة يف التدريــب.

10513430 البحث اإلجرائي في التربية العملية
يتنــاول هــذا املســاق البحــث اإلجــرا² مــن حيــث مفهومــه، وأهدافــه، وأنواعــه، وتطبيقاتــه عــىل املشــكالت والصعوبــات التعليميــة 

التعلميــة يف البيئــة املدرســية والصفيــة، ثــم يطلــب مــن الطالــب تقديــم بحــث بأحــد هــذه املشــكالت والصعوبــات التــي واجهتــه يف 

أثنــاء تطبيقــات الرتبيــة العمليــة تحــت إرشاف أحــد مــدريس القســم مســتخدماً فيهــا جميــع خطــوات البحــث اإلجــرا².

10513111 مقدمة في المناهج:
يتضمــن هــذا املســاق تطــور مفهــوم املنهــاج وعنــارصه وأسســه وتصميمــه وتخطيطــه وتجريبــه والفلســفات الرتبويــة والنظريــات 

التعليميــة التــي بحثــت يف املناهــج.

ات تربوية باللغة اإلنجليزية: 10513220 قراء
يتنــاول املســاق أنواعــا مختلفــة لقــراءات حديثــة باللغــة االنجليزيــة يف موضوعــات تربويــة مختلفــة، وتتضمــن القــراءات مفاهيــم 

ــة  ــاء لحصيل ــة ذات معنــى؛ إغن ــاء مفــردات تربوي ــة لبن ــة مــن تحليــل وتطبيــق وتعميــم يف محاول ــة رئيســية يعالجهــا الطلب تربوي

الطالــب اللغويــة يف اللغــة اإلنجليزيــة.

10513221 علم النفس التربوي: 
يصــف هــذا املســاق علــم النفــس الرتبــوي وعالقتــه بعلــم النفــس العــام، وكيفيــة تطبيــق مفاهيــم املدرســة الســلوكية واملدرســة 

اإلدراكيــة يف عمليــة التعليــم التــي تســهل عمليــة التعلــم، والجــو الصفــي املناســب لحــدوث عمليــة التعلــم، وتعلــم الطفــل البطــيء 

واملعــاق واملوهــوب والقــدرات املطلوبــة إلûــام عمليــة التعلــم وقياســها، وتقويــم التعلــم والتعليــم.

10513302 التقويم في المدرسة:
ــة املختلفــة ، ومقاييــس اختيارهــا ويشــمل  ــم وتطــوره وأهدافــه والوســائل التقوÝي ــة بالتقوي ــاول هــذا املســاق تعريــف الطلب يتن

كذلــك أنــواع االختبــارات املختلفــة وطــرق بنائهــا وتحليلهــا، ثــم كيفيــة تقويــم الطلبــة يف تحصيلهــم الــدرايس بنــاء عــىل النتائــج 

التــي تــّم التوصــل إليهــا.

10513317  إدارة الصفوف :
يتنــاول هــذا املســاق األســس العلميــة لــإلدارة املدرســية مــن جوانبهــا املختلفــة ، مــع تركيــز االهتــ«م بصفــة خاصــة عــىل النواحــي 

العلميــة والتطبيقيــة ، إذ أّن املدرســة تعــد املــكان الــذي تتضافــر فيــه جهــود العاملــ¶ يف مختلــف املجــاالت الرتبويــة، وان الطريقــة 

التــي تــدار بهــا وأســاليب العمــل املتبعــة فيهــا تشــ� إىل مســتوى نجاحهــا يف أدائهــا للرســالة امللقــاة عــىل عاتقهــا يف الرتبيــة والتعليــم.
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10513455  تصميم التدريس:
ــة  ــة والوجداني ــداف املعرفي ــث األه ــن حي ــا م ــة به ــم املتعلق ــد املفاهي ــة وتحدي ــدروس اليومي ــم ال ــاق تصمي ــذا املس ــاول ه يتن

ــانية  ــة واإلنس ــوم التطبيقي ــة يف العل ــس العام ــاذج التدري â ــرف إىل ــم والتع ــاليب والتقوي ــطة واألس ــد األنش ــحركية، وتحدي والنفس

ــط. ــد التخطي ــس عن ــم التدري ــم يف تصمي ــا املعل ــوم به ــي يق ــام الت ــب امله ــف الطال وتعري

10513162  مدخل إلى علم النفس :
يتنــاول هــذا املســاق وصفــاً لنظريــات علــم النفــس، وعالقتهــا بعمليتــي التعلـّـم والتعليــم، إىل جانــب تعــرف مراحــل النمــو وخصائص 

املتعلمــ¶ وفقهــا، ويتطــرق املســاق أيضــاً إىل عــدد مــن التطبيقــات الرتبويــة ذات العالقــة بنظريــات علــم النفس.

10513368 مهارات التدريس :
ــة  ــارة صياغ ــا ، ومه ــدروس أو تحض�ه ــداد ال ــارة إع ــل مه ــس مث ــة التدري ــة بعملي ــا عالق ــارات له ــدة مه ــاول هــذا املســاق ع يتن

ــذ  ــاه التالمي ــة يف املجــال املعــريف، واملجــال الوجــداÓ واملجــال الحــر|، ومســتوياتها املختلفــة، ومهــارة شــد انتب األهــداف التعليمي

للــدروس، ومهــارة عــرض الــدرس، ومهــارة طــرح األســئلة، ومهــارة التفاعــل الصفــي، ومهــارة اســتخدام الوســائل التعليميــة، ومهــارة 

ضبــط الصــف، ومهــارة تشــكيل املجموعــات، ومهــارة املناقشــة، ومهــارة تقويــم الــدرس.

10513299 التعلم النشط:
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم التعلــم النشــط مــن حيــث تعريفاتــه، وأهدافــه، وأسســه، وخصائصــه، وطبيعتــه، وأهميتــه، وعنــارصه، 

ــه  ــط وâاذج ــم النش ــرتاتيجيات التعل ــم، واس ــة يف التعلّ ــه العريض ــط وخطوط ــم النش ــة للتعل ــة املال} ــة الصفي ــاول البيئ ــ« يتن ك

ــل،  ــدور، والتمثي ــب ال ــة، ولع ــة الفاعل ــي، واالكتشــاف، وحــل املشــكلة، واملناقشــة الج«عي ــة، والعصــف الذهن (املحــارضة املوجه

ــم النشــط والتفكــ�  ــم النشــط خــارج الصــف، التعل ــم النشــط، والتعلّ ــم يف التعلّ ــة) دور املعل والقصــة، واملحــاكاة، ودراســة الحال

ــواد الدراســية. ــف امل ــم النشــط يف مختل ــة عــىل التعلّ ــات امليداني ــب التطبيق ــم النشــط، إىل جان ــات التعل ــال، وتحدي الفع

10513366 اإلشراف التربوي:
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم اإلرشاف الرتبــوي وتعريفاتــه املختلفــة، والتطــور التاريخــي لعمليــة اإلرشاف الرتبــوي، وأهــداف اإلرشاف 

الرتبــوي وأسســه، و أهميتــه، والعوامــل املؤثــرة يف اإلرشاف الرتبــوي، ومهــام املــرشف الرتبــوي، ومجــاالت اإلرشاف الرتبــوي، وأدوار 

املــرشف الرتبــوي، ودور املديــر بوصفــه مرشفــا مقيــ«، كــ« يصــف املســاق أنــواع اإلرشاف الرتبــوي (الديكتاتــوري، والدÝقراطــي، 

واإلكلينيــ]، والوقــا²، والعلمــي، والبنــا²، والهــادف، والتصحيحــي، واإلبداعــي، والتطــوري، والصفــي، والتنوعــي). وأســاليب اإلرشاف 

ــارات الصفيــة، والــدروس التوضيحيــة، والتعليــم املصغــر، واالجت«عــات، والحلقــات الدراســية، والبحــوث، والتقويــم  الرتبــوي (الزي

الــذا\)، ومشــكالت اإلرشاف الرتبــوي، ومســتقبله.
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بكالوريوس التربية الرياضية: 

رؤية البرنامج:  
ــاء كادر علمــي ومهنــي وإعــداده،  تنبــع رؤيــة برنامــج بكالوريــوس الرتبيــة الرياضيــة مــن رؤيــة الجامعــة وفلســفتها التــي تهتــم ببن

وتزويــد القطاعــات واملؤسســات ذات العالقــة مثــل وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل، واملجلــس األعــىل للشــباب، ومراكــز الصحــة واللياقــة 

ــع  ــة احتياجــات املجتم ــي مؤهــل يســهم يف تلبي ــكادر علم ــة ب ــذوي اإلعاق ــايض ل ــاع الري ــايض العســكري، والقط ــاع الري ــة، والقط البدني

وتطــوره إىل األفضــل  ويتناســب مــع متطلبــات التقــدم العلمــي، وليكــون ركنــاً أساســياً مــن أركان تطويــر الواقــع الريــايض الفلســطيني ، 

ــة الفلســطينية. ــات الوطني وحســن إعــداد املنتخب

رسالة البرنامج:  
ــد  ــ¶ األكادÝــي واملهــاري مــن اجــل تزوي ــة يف الجانب ــي تهــدف إىل حســن إعــداد الطلب ــة الت ــه رســالة الكلي يحمــل الربنامــج يف طيات

املجتمــع بطلبــة متميزيــن مــن حملــة شــهادة البكالوريــوس يف الرتبيــة الرياضيــة، يتمتعــون �هــارات تدريســية وتدريبيــة ، وبحثيــة عاليــة 

مــن اجــل النجــاح يف تدريــس الرتبيــة الرياضيــة يف املــدارس الفلســطينية، إىل جانــب التدريــب يف األنديــة ومراكــز اللياقــة البدنيــة والصحيــة 

والقطــاع الريــايض العســكري والعمــل اإلداري يف املؤسســات الرياضيــة املختلفــة وذلــك مــن خــالل صقــل الشــخصية لتســتطيع تلبيــة هــذا 

الــدور املميــز الــذي تطمــح الكليــة إىل تزويــد املجتمــع بجميــع مؤسســاته الرياضيــة بــه.

أهداف البرنامج:  
ً  تقوم كلية الرتبية الرياضية يف جامعة النجاح الوطنية  برتجمة رسالتها وفلسفتها عمليا

من خالل تحقيق األهداف اآلتية:

 أوال: األهداف  العامة.

:(ILOS مخرجات التعلم املرجوة )ثانيا: األهداف الخاصة

أوال: األهداف العامة:
يسعى الربنامج إىل تحقيق األهداف العامة اآلتية:

ــة ســليمة . 1 ــة علمي ــب وفــق منهجي ــس والتدري ــايض يف مجــايل التدري ــادرة عــىل العمــل الري ــا والق ــة علمي إعــداد الكــوادر املؤهل

ــة والجامعــات واملعاهــد. ــدارس واألندي ــن امل ــة م ــة حاجــات املؤسســات الرياضي لتلبي

ــل . 2 ــة والنفســية، والتحلي ــة الصفــات اإلرادي ــاء للناشــئ¶ ، وتنمي ــايض يف فلســط¶ مــن حيــث حســن االنتق ــب الري ــر التدري تطوي

ــار ومــن كال الجنســ¶. ــة املــدى للناشــئ¶ وللكب ــة قصــ�ة ومتوســطة املــدى وطويل الحــر|، وإعــداد الربامــج التدريبي

تطوير العمل اإلداري يف مختلف املؤسسات الرياضية الفلسطينية.. 3

ــف والوحــدات . 4 ــة واســتخدامها يف املواق ــات الحديث ــزة والتقني ــد انســب األدوات واألجه ــدرة عــىل تحدي ــه الق ــب لدي ــداد طال إع

ــة. ــذوي االعاق ــة املدرســية لألســوياء ول ــة البدني ــة للرتبي التعليمي

تنميــة إســرتاتيجية القــدرة عــىل حــل املشــكالت والعمــل يف مواقــع تتبايــن يف إمكاناتهــا ومراحلهــا التعليميــة ، واالســتفادة مــ« هــو . 5

متوفــر يف البيئــة املحيطــة يف عمليــة التعليــم.

:(ILOS مخرجات التعلم المرجوة )ثانيا: األهداف الخاصة
    ترتبــط األهــداف الخاصــة للربنامــج باألهــداف العامــة واملســاقات الدراســية يف الربنامــج وتتمثــل األهــداف الخاصــة يف مخرجــات 

التعلــم املرجــوة ILOS ، وبهــذا تكــون األهــداف الخاصــة ضمــن املســتويات اآلتيــة:

املعرفة والفهم:

أن يتعرف الطالب إىل أسس تعليم الرتبية البدنية ومبادئها وطرقها ملختلف األلعاب والفعاليات الرياضية.. 1

ــة . 2 ــة املناســبة لضــ«ن مخرجــات تعليمي ــة التعليمي ــة البيئ ــة وتهيئ ــات الحديث أن يتعــرف الطالــب إىل طــرق التعامــل مــع التقني

مميــزة.

أن يتعــرف الطالــب إىل أساســيات البحــث العلمــي وتطبيقاتهــا  وخطــوات إعــداد خطــة البحــث والفرضيــات واملتغــ�ات واإلحصــاء . 3
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الوصفــي ،ومفهــوم التصميــم وأغراضــه ومبادئــه، وأنــواع التصميــ«ت باســتخدام االختبــارات اإلحصائيــة املعلميــة والالمعلميــة.

ــيولوجية يف . 4 ــة الفس ــتمر. والنظري ــدÓ املس ــود الب ــاء املجه ــان يف أثن ــم اإلنس ــاء جس ــف أعض ــة وظائ ــب دراس ــرف الطال  أن يتع

ــىل األداء.  ــ�ه ع ــيل وتأث ــب العض ــدÓ، والتع ــىل األداء الب ــة ع ــل البيئي ــر العوام ــدÓ، واث ــة واألداء الب ــايض، والوراث ــب الري التدري

أن يفهم الطالب التعليم التكاميل ب¶ الرتبية البدنية واملواد الدراسية األخرى يف املدرسة.. 5

أن يتعــرف الطالــب بالنظريــات واألســاليب العلميــة املتبعــة يف مجــال التدريــب مثــل مفهــوم حمــل التدريــب ومكوناتــه، وأنــواع . 6

التدريــب الفــرتي، والتكــراري، املختلــط والدائــري.  

أن يتعــرف الطالــب باملفاهيــم األساســية يف القيــاس والتقويــم يف الرتبيــة الرياضيــة، وتزويــده باملعلومــات حــول الخصائــص العلمية . 7

لالختبــارات واســتخدامها يف تقويــم األوجــه املختلفــة لربامــج الرتبيــة البدنية.

 أن يتعــرف الطالــب باملفاهيــم األساســية يف مناهــج الرتبيــة الرياضيــة، واالطــالع عــىل املناهــج املحليــة والعربيــة والعامليــة ملختلــف . 8

املراحــل الدراســية والعمــل عــىل تحليلهــا ونقدهــا،  إىل جانــب تقويــم املناهــج.

تعريف الطالب بنظريات التعلم و�راحل التعلم الحر| واألسس العصبية لتعلم املهارات الحركية املختلفة.. 9

ــايض . 10 ــدÓ للري ــىل األداء الب ــة ع ــية املختلف ــل النفس ــر العوام ــة، وأث ــا الرياضي ــية وتطبيقاته ــات النفس ــب بالنظري ــف الطال تعري

ــ¶. ــتوى األداء للرياضي ــر مس ــل يف تطوي ــك العوام ــن تل ــتفادة م ــاليب االس وأس

ــرص . 11 ــراض الع ــ¶ أم ــة وب ــن جه ــة م ــاة الحديث ــط الحي âو Óــد ــاط الب ــة والنش ــة البدني ــ¶ اللياق ــة ب ــف الطالب بالعالق  تعري

ــرى. ــة أخ ــن جه ــرد م ــا الف ــاÓ منه ــي يع ــة الت ــكالت الصحي واملش

 تعريــف الطالــب باملفاهيــم املتعلقــة بالرياضــة بوصفهــا ظاهــرًة اجت«عيــة والنظريــات االجت«عيــة وتطبيقاتهــا الرياضية، ودراســة . 12

دور الرياضــة يف املؤسســات االجت«عيــة املختلفــة وأثرهــا يف ثقافــة املجتمــع.

ــه القــدرة عــىل . 13 ــا، وان يكــون لدي ــايض ومبادئه ــة يف املجــال الري ــة والحركي ــة والوظيفي ــوم الصحي ــب أســس العل  أن يفهــم الطال

ــة. ــات الرياضي ــة لبعــض اإلصاب إعــداد الربامــج التأهيلي

 أن يفهم الطالب الكث� من القضايا املعارصة الحديثة يف الرتبية الرياضية.. 14

ب-المهارات الذهنية:
ــم . 1 ــد التعلي ــا عن ــة ومراعاته ــم  املختلف ــيل ملراحــل التعلي ــايل والعق ــدÓ والحــر| واالنفع ــو الب ــص النم ــب خصائ ــدرك الطال  أن ي

ــب. والتدري

أن يستوعب الطالب رسالة الجامعة ورؤيتها املستقبلية والعمل عىل تحقيق أهدافها.. 2

ان يدرك املفاهيم املتعلقة بالتسويق الريايض ودوره يف إنجاح البطوالت.. 3

أن يدرك الطالب أن املعلم يجب أن يكون قدوة حسنة للطلبة سواء أكان ذلك داخل املدرسة أم  الجامعة أم خارجه«.. 4

 أن يســتطيع الطالــب تحليــل املتطلبــات البدنيــة واملهاريــة الالزمــة ألداء الفعاليــات واأللعــاب الرياضيــة للمراحــل الســنية املختلفة . 5

وتحديــد تلــك املتطلبات.

ــع املراحــل الســنية . 6 ــة ومكوناتهــا وتقســي«تها ومراعــاة التسلســل يف تعليمهــا لجمي  أن يتذكــر الطالــب أشــكال املهــارات الحركي

لألســوياء وذوي االحتياجــات الخاصــة.

 أن يتذكــر الطالــب مراحــل األداء الجيــد للمهــارات و يســتطيع التفريــق بــ¶ األداء الصحيــح واألداء الخاطــئ وإدراك أســباب الخطــأ . 7

ــة تصحيحه. وكيفي

 أن يســتطيع الطالــب اســتخدام األســلوب العلمــي يف التفكــ� ملواجهــة املشــكالت املرتبطــة بالعمليــة التعليميــة �ختلــف جوانبهــا . 8

ومراحلها.

أن يتذكر الطالب املصطلحات الرتبوية والعلمية املرتبطة بتعليم املهارات الحركية والتمرينات.. 9

 أن يدرك الطالب عوامل األمان والسالمة  وحسن التعامل مع اإلصابات الرياضية واملواقف املفاجئة.. 10

 أن يختار الطالب طرق التدريس املناسبة وأساليبه لتعليم املهارات للمراحل السنية املختلفة.. 11

 أن يختار الطالب االختبارات ووسائل التقويم املناسبة لتحصيل الطلبة.. 12

ــة . 13 ــذوي اإلعاق ــة لألســوياء ول ــة للمراحــل الســنية املختلف ــارات الحركي ــم امله ــدة لتعلي ــة جدي ــات نوعي ــب ûرين ــر الطال  أن يبتك

ــارات. ــك امله ــة تل وتنمي
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ج-المهارات المهنية والعملية:
 أن يتمكن الطالب من إدارة الصف بطريقة مناسبة.. 1

 أن يطبق الطالب âاذج عملية جيدة يف التمرينات وللمهارات ملختلف الفعاليات واأللعاب الرياضية.. 2

أن يتمكن الطالب من توظيف األساليب والتقنيات الحديثة يف التعليم.. 3

ان يتمكــن الطالــب مــن ادارة البطــوالت الرياضيــة يف ابعادهــا االقتصاديــة,و إعــداد مخطــط لتســويق بطولــة رياضيــة مــن جميــع . 4

أبعادها.

أن يوظف الطالب األدوات املتوفرة يف البيئة املحيطة مثل ( خطوط املالعب ، الدوائر) يف أداء التمرينات والتعليم.. 5

ــرة) يف . 6 ــرات, دائ ــر, القاط ــار ح ــرة ، انتش ــف دائ ــع ، نص ــص ضل ــع ناق ــبة ( مرب ــكيالت املناس ــتخدام التش ــب اس ــي الطال أن يراع

ــارات. ــات وامله ــق للتمرين ــم والتطبي التعلي

 أن يحسن الطالب استخدام الثواب والعقاب يف أثناء تنفيذ حصة الرتبية الرياضية.. 7

 أن يحسن الطالب انتقاء الناشئ¶ وتدريبهم للفرق املدرسية والجامعية.. 8

 أن يستخدم الطالب أساليب التقييم املناسبة للعملية التعليمية والتعديل وفق املستجدات.. 9

 أن يراعي الطالب التنويع يف أساليب التدريس واأللعاب والفعاليات إلشباع رغبات الطلبة وتجنبا لعنرص امللل.. 10

 أن يراعي الطالب الفروق الفردية ب¶ الطلبة يف التطبيقات العملية الزوجية او الج«عية.. 11

 أن يتمكن الطالب من إدارة مجوعة وقيادتها سواء يف الجامعة أم املدرسة أم النادي أم يف مركز لياقة بدنية.. 12

 أن يتمكن الطالب من فحص األجهزة واألدوات الرياضية وصيانتها قبل العملية التعليمية ويف أثنائها وبعدها.. 13

 أن يتمكن الطالب من تصحيح األخطاء للمهارات يف أثناء تنفيذ حصة الرتبية الرياضية.. 14

ــل : الجــو الحــار، الجــو املاطــر ، داخــل . 15 ــة يف ظــروف اســتثنائية مث ــة الرياضي ــب التــرصف يف أداء حصــة الرتبي  أن يحســن الطال

الصــف.

 أن يتمكن الطالب من ادارة املعسكرات الكشفية وحياة الجوالة والخالء.. 16

د- المهارات العامة القابلة للنقل:
 أن يستخدم الطالب األساليب الدÝقراطية يف أثناء الحوار واملناقشة واحرتام الثقافات واملعتقدات املختلفة.. 1

 أن يستخدم الطالب الوسائل التكنولوجية الحديثة لخدمة التدريس والتدريب.. 2

 أن يكــون الطالــب لديــه القــدرة عــىل القيــادة وتحمــل املســؤولية والعمــل الج«عــي ونقــل                 الخــربات يف أثنــاء التدريــس . 3

والتدريب.

 أن يكتسب الطالب مهارات التفك� العلمي وتوظيفها لحل املشكالت املرتبطة بالعملية التعليمية بعنارصها املختلفة.. 4

 أن يكتســب الطالــب القــدرة عــىل املشــاركة والعمــل الج«عــي واالتصــال باآلخريــن باســتخدام االنرتنــت مــن خــالل التكليفــات . 5

الخاصــة باملقــررات الدراســية.

أن يكتسب الطالب القدرة عىل التعاون مع اآلخرين واملؤسسات التعليمية لتعديل ثقافة املجتمع الرياضية.. 6

أن يكتسب الطالب القدرة عىل االستفادة من التكنولوجيا الحديثة يف التعلم الذا\ ونقل الخربات لآلخرين.. 7

أن يكتسب الطالب الس«ت اإلرادية والعادات الصحية السليمة يف أثناء م«رسة عمليَتي التدريس والتدريب.. 8

 أن يكون الطالب لديه القدرة عىل االتصال الفعال باآلخرين يف أثناء عمليتي التدريس والتدريب.. 9

ــة . 10 ــة والديني ــت الوطني ــىل الثواب ــاظ ع ــع الحف ــب م ــة دون تعص ــتجدات العاملي ــع املس ــل م ــا يف التفاع ــب مرن ــون الطال  أن يك

ــطيني. ــعب الفلس ــة للش والثقافي
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الخطة الدراسية:

خطة مساقات قسم التربية الرياضية
الساعات المعتمدةالمتطلبات الرقم 

18إجباري جامعة 1

42نظري تخصص إجباري 2

6نظري تخصص اختياري 3

58عميل تخصص إجباري 4

6عميل تخصص إختياري 5

130املجموع 

أوًال: المساقات النظرية اإلجبارية: ( ٤٢ ساعة معتمدة )
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

10503432    م.س.   1  3أسـس البحث العلمي يف الرتبية الرياضية 10531324
 3مناهج الرتبية الرياضية 10531429
 3االصابات الرياضية وطرق عالجها 10531318
 3علم الحركة 10531323
10503107    م.س.   1  10503322    م.س.  2 3أساليب تدريس الرتبية الرياضية 10531320
10503219    م.س.   1  3التعلم الحر| 10531319
 3اإلحصاء يف الرتبية الرياضية 10531213
 3التنظيم واإلدارة يف الرتبية الرياضية 10531209
 2الرتبية الصحية والنشاط الريايض 10531105
7101107    م.س.   1  3فسيولوجيا الرياضة 10531104
 2مدخل إىل الرتبية الرياضية وفلسفتها 10531101
 3علم التدريب الريايض 10531434
 2مبادئ علم النفس الريايض 10531217
10503215    م.س.   1  3القياس والتقويم يف الرتبية الرياضية 10531430
 3مدخل اىل علم الترشيح الريايض 7101107
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ثانيا: المساقات العملية  اإلجبارية: (٥٨ ساعة معتمدة )
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

10531433 (2) Ó10531320    م.س.   1  2تدريب ميدا
 û3رينات بدنية (2) 10531321
10503109    م.س.   1  3جمباز (2) 10531322
10503213    م.س.   1  3كرة قدم (2) 10531325
10503214    م.س.   1  3إيقاع حر| (2) 10531326
10503108    م.س.   1  3ألعاب قوى (2) 10531327
10531328 (1) Ó10531320    م.س.   1  2تدريب ميدا
10503217    م.س.   1  3كرة يد (2) 10531432
10503212    م.س.   1  3كرة سلة (2) 10531435
10503104    م.س.   1  3كرة طائرة (2) 10531216
 3ألعاب قوى (1) 10531107
10503216    م.س.   1  3سباحة (2) 10531431
 3سباحة (1) 10531214
 3إيقاع حر| (1) 10531212
 3كرة قدم (1) 10531211
 3جمباز (1) 10531108
 û3رينات بدنية 10531106
 3كرة طائرة 1 10531103
10531102 Ó3إعداد بد 
 3العاب املرضب 10531436
 3كرة يد (1) 10531215
 3كرة سلة (1) 10531210

ثالثا: المساقات االختيارية 
مالحظاتس.عاسم المساقرقم المساق

 نظري2رياضة الحاالت الخاصة 10531251
 عميل2رفع أثقال 10531461
 عميل2كرة طاولة 10531455
 عميل2ريشة طائرة 10531359
 عميل2تنس أريض 10531454
 عميل2إسكواش 10531358
 عميل2ألعاب صغ�ة 10531353
 عميل2كرة القدم ( بنات ) 10531357
 نظري2التسويق يف املجال الريايض 10531356
 نظري2تكنولوجيا الرياضة 10531352
 نظري2قضايا معارصة يف الرتبية الرياضية 10531460
 نظري2الرتويح وأوقات الفراغ 10531250
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وصف المساقات

10531320  أساليب تدريس التربية الرياضية 
ــة  ــاء فلســفتهم الرضوري ــن عــىل بن ــم قادري ــي تجعله ــارف الت ــن املع ــكايف م ــدر ال ــة بالق ــف الطلب ــدف هــذا املســاق إىل تعري يه

لعمليــة التدريــس، ويشــمل ذلــك مفاهيــم عامــة عــن طــرق وأســاليب التدريــس ومصادرهــا ومجاالتهــا واملبــادئ األساســية العامــة 

ــه  ــه ومهام ــث أهداف ــن حي ــة م ــة الرياضي ــة ودرس الرتبي ــة الرياضي ــدرس الرتبي ــس وم ــرق التدري ــا بط ــة وعالقته ــة الرياضي للرتبي

ــذه وتقوÝــه. وأجــزاؤه وطــرق تنفي

10531105 التربية الصحية والنشاط الرياضي
التعريــف باملبــادئ األساســية للرتبيــة الصحيــة ودور املؤسســات والقطاعــات يف مجــال التوعيــة الصحيــة وأهميــة الرتبيــة يف الوقايــة 

مــن األمــراض، والعالقــة بــ¶ الرتبيــة الرياضيــة والرتبيــة الصحيــة بوصفهــا جــزءاً مــن الرتبيــة العامــة. والتغذيــة، والجوانــب الصحيــة 

التــي يجــب مراعاتهــا يف املرافــق الرياضيــة ويــدرس الرتبيــة البدنيــة وامــراض البيئــة املدرســية.

7101107 مدخل إلى علم التشريح
ــاء والرتكيــب الترشيحــي ألجهــزة الجســم، يركــز املســاق عــىل وصــف  ــة عــن البن يهــدف املســاق إىل اإلملــام باملعلومــات الرضوري

ــاز الحــر| (العضــالت،  ــز عــىل الجه ــة والرياضــة، والرتكي ــة الرياضي ــة يف مجــال الرتبي ــادئ الترشيحي ــق املب ــزة الجســم، وتطبي أجه

ــي) ــاز العصب والعظــام، واملفاصــل، والجه

10531217 مبادئ علم النفس الرياضي
يهــدف هــذا املســاق إىل التعــرف عــىل العوامــل والطــرق الســيكولوجية يف تأهيــل الرياضيــ¶ وإعدادهــم  للحــاالت والضغوطــات 

ــل  ــة التعام ــات)، وكيفي ــخصية واالتجاه ــة والش ــات (الدافعي ــة واملنافس ــ�تهم الرياضي ــالل مس ــا خ ــد يواجهونه ــي ق ــية الت النفس

مــع هــذه الحــاالت مــن الناحيــة النظريــة والتطبيقيــة مثــل ( اإلصابــات، املنشــطات، املخــدرات) ومســاعدة املعالجــ¶ واملدرســ¶ 

ــة. ــا مــن خــالل اســتخدام الطــرق الســيكولوجية واملهــارات العقلي ــة تشــخيص هــذه الحــاالت ومعالجته ــ¶ يف كيفي واملدرب

10531319 التعلم الحركي 
ــب  ــم، إىل جان ــات التعل ــم والتعــرف إىل نظري ــة التعل ــه عملي ــد اإلنســان وتوجي ــم عن ــات التعل ــف نظري ــدف املســاق إىل توظي يه

التعــرف إىل االتجاهــات ومســارات التعلــم ومنحنياتهــا والحركــة كذلــك املنهــج والتخطيــط ومراحــل النمــو وخصائــص كل مرحلــة 

عــىل عمليــة التعلــم واملهــارات الحركيــة األساســية.

10531429 مناهج التربية الرياضية 
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالبــة �فهــوم املنهــج الحديــث والتطــورات التــي طــرأت عــىل مفهــوم املنهــاج، وأســس املناهــج 

ــس  ــج وأســاليب التدري ــوى املنه ــة ومحت ــة الرياضي ــث أهــداف الرتبي ــن حي ــج م ــارص املنه ــة وعن الفلســفية والنفســية واالجت«عي

املســتخدمة ووســائل التقويــم وطرقــه  وتنظيــم محتــوى منهــج الرتبيــة الرياضيــة رأســياً وأفقيــا عــىل الســنوات الدراســية.

10531323  علم الحركة  
يتضمــن املســاق عرضــاً ألشــكال الحركــة، والحــركات املســتقيمة واملغلقــة يف املجــال الريــايض والقــوة املؤثــرة عىل جســم اإلنســان، إىل 

جانــب التحليــل الحــر| وإجراءاتــه وأنواعــه لبعــض مهــارات األلعــاب الرياضيــة مــع الرتكيز عــىل القوانــ¶ الفيزيائيــة املتعلقــة بالقوة 

والرسعــة والتســارع والجاذبيــة واالحتــكاك وزوايــا العمــل والنقــل الحــر| ليكــون قــادرا عــىل تقييــم االنجــاز الحــر| وتوصيفه.

10531213 اإلحصاء في التربية الرياضية 
يهــدف املســاق إىل التعــرف عــىل العمليــات اإلحصائيــة األساســية يف الرتبيــة الرياضيــة مــن حيــث قيــاس النزعــة املركزيــة والتشــتت 

واالرتبــاط البســيط واملعايــ� وطــرق بنائهــا إىل جانــب التعــرف إىل طــرق فحــص الفرضيــات.
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10531101 مدخل إلى التربية الرياضية وفلسفتها
يهــدف املســاق إىل تعريــف الطلبــة �عنــى الرتبيــة البدنيــة ودراســة أهدافهــا وأغراضهــا، واألســس الفلســفية للرتبيــة البدنيــة ومصادر 

املعرفــة، وتاريــخ الرتبيــة البدنيــة ومكانتهــا وتطورهــا يف الحضــارات القدÝــة والعصــور الوســطى وعــرص النهضــة ويف العــرص اإلســالمي 

والعــرص الحديــث وبعــض الفلســفات الحديثة.

10531104 فسيولوجيا الرياضة  
يتضمــن املســاق دراســة لالســتجابة والتكيــف للتدريــب الريــايض، والعضلــة الهيكليــة مــن حيــث الرتكيــب والوظيفــة، وأنظمــة إنتــاج 

الطاقــة، والنظريــة الفســيولوجية يف التدريــب الريــايض، واثــر التدريــب الريــايض عــىل أجهــزة الجســم املختلفــة، والعوامــل املؤثــرة 

عــىل األداء الريــايض، والتغذيــة والتمريــن، وبنيــة الجســم وضبــط الــوزن.

10531318  اإلصابات الرياضية وطرق عالجها  
يركــز املســاق عــىل أنــواع اإلصابــات الرياضيــة الشــائعة، واألســباب واألعــراض وطــرق الوقايــة منهــا وكيفيــة اإلســعاف، إىل جانــب 

الربامــج التأهيليــة لإلصابــات الرياضيــة والعــالج الطبيعــي املناســب لهــا، واإلملــام باإلســعافات األوليــة �ــا يف ذلــك اإلنعــاش القلبــي 

الرئــوي. و تعريــف الطلبــة بوســائل العــالج الطبيعــي ووظائفــه.

10531324  أسس البحث العلمي في التربية الرياضية  
يركــز املســاق عــىل تطــور البحــث العلمــي يف املجــال الريــايض، وخطــوات البحــث العلمــي، وطــرق البحــث العلمــي، وطــرق جمــع 

املعلومــات, واألدوات الخاصــة بالرتبيــة الرياضيــة و الطــرق اإلحصائيــة لفحــص الفرضيــات العلميــة.

10531209 التنظيم واإلدارة في التربية الرياضية
ــة  ــاالت الرياضي ــم املج ــب تنظي ــة إىل جان ــة الرياضي ــم واإلدارة يف الرتبي ــة التنظي ــة بأهمي ــف الطلب ــاق إىل تعري ــذا املس ــدف ه يه

املختلفــة (النشــاطات الداخليــة والخارجيــة ) والعــروض الرياضيــة : انواعهــا وطــرق تنظيمهــا وإدارتهــا، واملباريــات وطــرق تنظيمهــا 

وإدارتهــا، والســجالت والتقاريــر وإعــداد املوازنــة الخاصــة بالرتبيــة الرياضيــة واألدوات الرياضيــة، إىل جانــب تنميــة قــدرات الطلبــة 

يف تنظيــم بطــوالت رياضيــة لأللعــاب املختلفــة املحليــة والخارجيــة.

10531430 القياس والتقويم في التربية الرياضية  
التعريــف باملفاهيــم األساســية يف القيــاس والتقويــم يف الرتبيــة البدنيــة، كذلــك الــرشوط العلميــة لالختبــارات واســتخدامها يف تقويــم 

األوجــه املختلفــة لربامــج الرتبيــة البدنيــة، واألخطــاء الشــائعة بالقياس.ويركــز املســاق عــىل القياســات البدنيــة واملهاريــة، والجســمية، 

ــة  ــة الرياضي ــة، إىل جانــب طــرق إعــداد املعايــ� واملســتويات يف مجــال الرتبي ــة الرياضي والفســيولوجية، والنفســية يف مجــال الرتبي

كــ« يهــدف إىل تزويــد الطلبــة �قدمــة إحصائيــة تشــمل بعــض اإلحصائيــات الوصفيــة وكيفيــة بنــاء االختبــارات وحســاب معامالتهــا 

العلميــة (صــدق وثبــات وموضوعيــة ومعايــ�).

10531434 علم التدريب الرياضي 
يهــدف املســاق إىل تعريــف الطالــب �فهــوم علــم التدريــب الريــايض، تطــوره، مبادئــه، يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطلبــة 

�بــادئ  تطويــر الصفــات البدنيــة والقــدرات املهاريــة والخططيــة وأســـسها ووســائلها وكذلــك اإلعــداد النظــري والنفــيس واإلداري 

لالعبــ¶ وتعريــف الطالــب بطــرق إعــداد الوحــدة التدريبيــة والتخطيــط للموســم الريــايض، ووســائل وطــرق اختيــار الالعبــ¶ عــىل 

ــره يف  ــايض وتطوي ــداد الري ــددة يف إع ــب املتع ــرف إىل طــرق التدري ــك التع ــة ، وكذل ــات املختلف ــليمة يف الرياضي ــة س أســس علمي

األلعــاب الج«عيــة والفرديــة ودور املــدرب يف ذلــك .

10531251  رياضة الحاالت الخاصة 
يهــدف املســاق إىل تحديــد مفهــوم الحــاالت الخاصــة، واإلعاقــة وأنواعهــا ودرجاتهــا والنشــاط الريــايض املناســب لهــا، إىل جانــب 

تحديــد املوهوبــ¶ واملتميزيــن رياضيــا وإعــداد الربامــج الرياضيــة املناســبة لهــم، إىل جانــب البطــوالت وتنظيمهــا ,تزويــد الطلبــة 

باملعــارف واملعلومــات القــادرة عــىل تعديــل اتجاهاتهــم نحــو التالميــذ املعاقــ¶ وتعريفهــم باألســباب الرئيســية لــكل إعاقــة وســبل 

الوقايــة منهــا، كــ« يهــدف إىل إملــام الطلبــة بأهميــة األجهــزة واألدوات ملســاعدة املعاقــ¶ يف حياتهــم اليوميــة يف أثنــاء النشــاطات 

الرياضيــة، إىل جانــب حــث الطلبــة عــىل دمــج التالميــذ املعاقــ¶ يف درس الرتبيــة الرياضيــة .
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10531250  الترويح وأوقات الفراغ 
يركــز املســاق عــىل أهميــة الرتويــح بالنســبة لألفــراد واملجتمعــات، والوقــت الحــر، وأهــداف الرتويــح، وأنــواع الرتويــح ومجاالتــه 

وخصائــص كل نــوع منهــا ويتضمــن جانبــا عمليــا للنشــاط ,وتكويــن حصيلــة معرفيــة لــدى الطلبــة عــن برامــج الرتويــح وأوقــات 

ــار املرتتبــة عليهــا، وكذلــك التعــرف إىل املجــاالت الرتويحيــة وإدارة أنشــطتها وتنظيمهــا. الفــراغ وأهميتهــا واآلث

10531356  التسويق في المجال الرياضي
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب باملفاهيــم املتعلقــة بالتســويق الريــايض وعنــارصه وخطواتــه ودوره يف إنجــاح البطــوالت 

ــة  ــوÓ والرعاي ــل التلفزي ــق النق ــات وح ــل املباري ــل دخ ــايض مث ــادي الري ــد االقتص ــة والبع ــة والدولي ــة واإلقليمي ــة املحلي الرياضي

ــايض إىل  ــويق الري ــتخدمت للتس ــي اس ــة الت ــ«ذج الرياضي ــرض إىل الن ــا والتع ــة وتصنيعه ــتلزمات الرياضي ــاج املس ــات وإنت للمباري

ــة. واالســتث«ر يف مجــال الرياضــة واالحــرتاف . ــة رياضي ــب إعــداد مخطــط لتســويق بطــوالت لتســويق بطول جان

10531460  قضايا معاصرة في التربية الرياضية
يهــدف املســاق للتعــرف إىل القضايــا املعــارصة التــي تتعلــق بالرتبيــة الرياضيــة ومناقشــتها مثــل مفهــوم الرتبيــة الرياضيــة الحديــث, 

واقــع خريجــي الرتبيــة الرياضيــة يف ضــوء مســتجدات ســوق العمــل, مصطلحــات حديثــة يف الرياضــة (الرياضــة والسياســة, العوملــة 

الرياضيــة, التجنيــس والــرق والعبوديــة, الرشــاوى والتالعــب بالنتائــج, املافيــا العامليــة والرياضــة, املراهنــات), مقابــالت مــع العبــ¶ 

ــا  ــايض, التكنولوجي ــويق الري ــرأة, التس ــة وامل ــايض, الرياض ــرتاف الري ــب, االح ــغب املالع ــة, ش ــن ذوي اإلعاق ــ¶ م ــ¶ والعب محرتف

والرياضــة, تحليــل املباريــات, إدارة املؤسســات واألنديــة, اإليقــاع الحيــوي, املنشــطات, األمــراض املعــارصة, املــوت املفاجــئ, رياضــة 

املعاقــ¶, بعــض األلعــاب الحديثــة وغــ� ذلــك مــن القضايــا املهمــة.

10531352 تكنولوجيا الرياضة
ــاء,  ــاس واالنتق ــرق القي ــوالت وط ــايض يف البط ــال الري ــتخدمة يف املج ــزة املس ــدث األجه ــة بأح ــف الطلب ــاق إىل تعري ــدف املس يه

ــة. ــآت الرياضي ــتخدامها يف إدارة املنش واس

10531211  كرة القدم (1)
يهــدف املســاق إىل إعطــاء فكــرة عــن املهــارة وأهميتهــا لالعــب مــع الــرشح الواضــح وتعليــم مبــادئ املهــارات األساســية لكــرة القــدم 

واســتخدام الوســائل املســاعدة املتاحــة وإعطــاء فكــرة عامــة عــن قانــون اللعبــة،  واســتخدام أفضــل الطــرق لتعليــم كل املهــارات 

األساســية واملركبــة.

10531210 كرة السلة (1)
ــط الكــرة  ــر وتنطي ــة املهــارات والحــركات األساســية يف كــرة الســلة وإكســابهم ، (مهــارات التمري ــم الطلب يهــدف املســاق إىل تعلي

ــة االســتعداد). ــب واملحــاورة ووقف والتصوي

10531215 كرة اليد (1)
يهــدف املســاق إىل تعليــم الطلبــة املهــارات والحــركات األساســية يف كــرة اليــد والتعــرف اىل املهــارات األساســية، التمريــر والتصويــب، 

والجــري بالكــرة واالســتقبال والخــداع).

10531103 كرة الطائرة (1)
يهــدف املســاق إىل تعلــم الطلبــة املهــارات األساســية يف كــرة الطائــرة، (اإلرســال واالســتقبال واإلعــداد والرضبــة الســاحقة وحائــط 

الصــد والتغطيــة)، كذلــك األخطــاء الشــائعة والت«ريــن التطويريــة لتعلــم املهــارات.

10531108 جمباز (1)
ــات)،  ــة، وحصــان القفــز (شــباب، بن ــة املهــارات والحــركات األساســية يف أجهــزة الحــركات األرضي ــم الطلب يهــدف املســاق إىل تعلي

ــان (شــباب). واملتوازي
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10531212 اإليقاع الحركي (1)
ــه  ــىل وج ــتخدام األدوات وع ــم دون اس ــزاء الجس ــف أج ــية ملختل ــة األساس ــارات الحركي ــات امله ــم الطالب ــاق إىل تعلي ــدف املس يه

ــن. ــ¶ واليدي ــركات الرجل ــوص ح الخص

10531107  ألعاب قوى (1)
ــة واملاراثــون وســباق  ــة مســابقات ألعــاب املضــ«ر بــ¶ عــدو وجــري مســافات متوســطة وطويل يهــدف املســاق إىل تعليــم الطلب

الضاحيــة كذلــك جــرى الحواجــز واملوانــع وســباق التتابــع واملــيش.

10531214  سباحة (1)
يهــدف املســاق إىل التعريــف بتاريــخ تطــور رياضــة الســباحة وتعلــم املبــادئ األساســية يف الســباحة مــن حيــث اإلحســاس باملــاء 

والطفــو والســباحة عــىل الصــدر.

10531106 تمرينات بدنية (1)
يهــدف املســاق إىل تعريــف الطلبــة بأســـس كتابــة التمرينــات والنــداء عليهــا، وأنواعهــا إىل جانــب تكويــن جملــة ûرينــات بســيطة 

دون اســتخدام األدوات كــ« يهــدف إىل تعريــف الطالــب �فهــوم التمرينــات البدنيــة واألوضــاع األصليــة واألوضــاع املشــتقة وطــرق 

النــداء عليهــا، وكتابــة التمرينــات.

0503330 التربية العملية (1)
يهــدف املســاق إىل تعويــد الطلبــة عــىل املشــاركة الفاعلــة واملشــاهدة لــدرس الرتبيــة الرياضيــة وتطبيــق بعــض األجــزاء واملشــاركة يف 

األنشــطة الداخليــة والخارجيــة للمدرســة وكذلــك تعويــد الطلبــة عــىل االلتــزام  بالــدوام املــدريس مــن طابــور الصبــاح، حتــى مغــادرة 

ــة. الطلبة املدرس

10531102 اإلعداد البدني
يهــدف هــذا املســاق إىل تنميــة  عنــارص اللياقــة البدنيــة املرتبطــة بالصحــة واملرتبطــة باملهــارة, وكذلــك طــرق قياســها مــن خــالل 

األنشــطة الرياضيــة لتنميــة الجهــاز الــدوري التنفــيس حتــى يكتســب الطالــب اللياقــة البدنيــة الشــاملة واللياقــة البدنيــة الخاصــة، 

كــم يهــدف هــذا املســاق أيضــاً إىل إعطــاء âــاذج لوحــدات تدريبيــة خاصــة باإلعــداد البــدÓ لتنميــة العنــارص الســالفة الذكــر.

10531325 كرة القدم (2)  
يهــدف املســاق إىل إكســاب الطلبــة املهــارات الحركيــة إىل جانــب اإلعــداد الخططــي والتحكيــم (قانــون اللعبــة)، إعــادة املهــارات 

األساســية يف كــرة القــدم، التكتيــك الهجومــي، والتكتيــك الدفاعــي، التحكيــم، التعــرف إىل قانــون اللعبــة.

10531435  كرة السلة (2)  
ــب،  ــرق اللع ــة وط ــة والدفاعي ــة الهجومي ــارات الخططي ــب امله ــية، إىل جان ــارات األساس ــة امله ــاب الطلب ــاق إىل إكس ــدف املس يه

ــب. ــون اللع ــدرب، وقان ــيس، وامل ــداد النف واإلع

10531432 كرة اليد (2)  
يهــدف املســاق إىل إكســاب الطلبــة املهــارات األساســية إىل جانــب خطــط اللعــب، وإعــادة املهــارات األساســية الســابقة والتعــرف إىل 

الخطــط الدفاعيــة والهجوميــة وقانــون اللعبــة وتحكيمهــا.

10531216 كرة الطائرة (2)  
يهــدف املســاق إىل إكســاب الطلبــة املهــارات األساســية يف كــرة الطائــرة، والخطــط الدفاعيــة والهجوميــة، وواجبــات املــدرب، وطــرق 

اللعــب، وقانــون اللعبــة مــع التطبيــق.
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10531322 جمباز (2)  
يهــدف املســاق إىل إكســاب الطــالب املهــارات والحــركات األساســية عــىل أجهــزة: حصــان الحلــق، العقلــة, الحلــق (شــباب)، حــركات 

أرضيــة, حصــان القفــز, عارضــة التــوازن ( بنــات) إىل جانــب التعريــف بقانــون اللعبــة، وتنظيــم البطــوالت يف الجمبــاز.

 10531326 اإليقاع الحركي (2)  
ــة  ــارات اإليقاعي ــات امله ــب إكســاب الطالب ــاع حــر| (1) إىل جان ــا يف إيق ــم تعلمه ــي ت ــارات الت ــة امله ــدف املســاق إىل مراجع يه

ــوري. ــي والفلكل ــص الرشق ــواع الرق ــرف إىل أن ــك التع ــتخدام األدوات، كذل ــيقى واس ــة املوس �صاحب

10531327  ألعاب قوى (2)  
يهــدف املســاق إىل تعليــم الطلبــة مســابقات امليــدان مثــل الرمــي والجلــة والقــرص والرمــح وألعــاب الوثــب الطويــل والعــايل مــع 

التعــرف إىل قانــون اللعبــة.

10531431 سباحة(2)  
يهــدف املســاق إىل تعلــم املبــادئ األساســية ألنــواع الســباحة املختلفــة الســباحة الحــرة والظهــر والصــدر والدولفــ¶ مــع التعــرف إىل 

قانــون اللعبــة.

10531321 تمرينات بدنية (2)  
يهــدف املســاق إىل تعريــف الطلبــة بالتمرينــات الزوجيــة والج«عيــة وبعــض العــروض، واســتخدام األدوات واألجهــزة املختلفــة يف 

أداء التمرينــات.

0503435 التربية العملية (2)  
يهــدف املســاق إىل تعويــد الطلبــة عــىل القيــام �هــام مــدرس الرتبيــة الرياضيــة مــن حيــث التعلــم والتدريــب وتنفيــذ برنامــج الدرس 

املعتمــد يف املدرســة واإلرشاف عــىل النشــاط الداخــيل والخارجــي: واإلرشاف عــىل إعــداد الخطــط وتطبيقهــا ومناقشــتها مع املرشــد.

10531357 كرة القدم (بنات)
يهــدف املســاق إىل التعــرف إىل لعبــة كــرة القــدم وتعليــم املهــارات الرئيســية مــن رضب الكــرة والتمريــر إىل جانــب قانــون اللعبــة 

والســيطرة واإلخــ«د ورميــة التــ«س.

10531358 اسكواش
يهدف املساق إىل التعرف إىل املهارات األساسية للعبة إىل جانب قانون اللعبة وطريقة التحكيم.

10531454 التنس األرضي
ــرضب  ــكة امل ــ¶، مس ــة القدم ــل (حرك ــس األريض مث ــة التن ــية يف لعب ــارات األساس ــابهم امله ــة وإكس ــم الطلب ــاق إىل تعلي ــدف املس يه

ــة. ــون اللعب ــرف إىل قان ــب التع ــس)، إىل  جان ــرة والكب ــرة، ونصــف الطائ ــة، والطائ ــة والخلفي ــات األمامي ــرة واملــرضب، الرضب اإلحســاس بالك

10531353 األلعاب الصغيرة
يهــدف املســاق إىل التعريــف باأللعــاب الصغــ�ة وم«رســتها مــع مختلــف األنشــطة الرياضيــة، وكيفيــة كتابــة األلعــاب الصغــ�ة، 

واختبــار األســ«ء.

10531359 ريشة الطائرة
يهدف املساق إىل التعريف بأهمية هذه اللعبة وتعلم الحركات األساسية للعبة وطرق اللعب والتعرف إىل  قوانينها.
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10531455  كرة الطاولة
دراسة نظرية للمهارات األساسية  والتدريب عىل قواعد التحكيم للعب الفردي والزوجي.

10531461  رفع األثقال
يهــدف املســاق إىل تعريــف الطلبــة  برياضــة رفــع األثقــال باســتخدام األدوات والتمرينــات املختلفــة مــع تعليــم الطلبــة أنــواع الرفــع 

والنــö والخطــف والتعريــف بقانــون اللعبــة.

أعضاء الهيئة التدريسية في قسم التربية الرياضية

الجامعة التي تخرج منها الرتبة االكاديمية االسم

رومانيا أستاذ أ.د. عبد النارص القدومي

األكادÝية الروسية أستاذ أ.د. ع«د صالح عبد الحق

رومانيا أستاذ مشارك د. وليد خنفر

األردنية أستاذ مساعد د. ج«ل شاكر

السودان أستاذ مساعد د. بدر رفعت

السودان أستاذ مساعد د. مع¶ حافظ

األردنية أستاذ مساعد د.راغدة مفلح

اوكرانيا استاذ مساعد د.قيس نع�ات

األردنية أستاذ مساعد د. محمود االطرش

اوهايو محارض أ. مالك شاكر

ال�موك مدرس أ. سلي«ن العمد

باريس 11 مدرس أ. محمد قدومي

السودان مدرس أ. اÝان ابو جغب

األكادÝية الروسية مساعد بحث وتدريس أ . ايرينا عبد الحق
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برنامج بكالوريوس التربية الرياضية - تخصص التدريب الرياضي

رؤية البرنامج:
تنبــع رؤيــة برنامــج بكالوريــس التدريــب الريــايض مــن رؤيــة و فلســفة الجامعــة التــي تهتــم ببنــاء وإعــداد كادر علمــي ومهنــي مؤهــل 

وتزويــد القطاعــات واملؤسســات ذات العالقــة مثــل وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل، واملجلــس االعــىل للشــباب، ومراكــز الصحــة واللياقــة 

ــة احتياجــات املجتمــع  ــكادر علمــي مؤهــل يســاهم يف تلبي ــة ب ــذوي االعاق ــايض ل ــايض العســكري، والقطــاع الري ــة، والقطــاع الري البدني

وتطــوره إىل األفضل  ويتناســب مــع متطلبــات التقــدم العلمــي وركــن أســايس مــن أركان تطويــر الواقــع الريــايض الفلســطيني ، وحســن 

إعــداد املنتخبــات الوطنيــة الفلســطينية.

رسالة البرنامج:
يحمــل الربنامــج يف طياتــه رســالة الكليــة والتــي هدفهــا النهــا´ يكــون حســن اعــداد الطلبــة يف الجانبــ³ األكاد²ــي واملهــاري مــن اجــل 

تزويــد املجتمــع بطلبــة متميزيــن مــن حملة شــهادة البكالوريــوس يف التدريــب الريــايض ,والذيــن يتمتعــون ·هــارات تدريبيــة ، وبحثيــة 

عاليــة مــن اجــل النجــاح يف تدريــب االنديــة واملنتخبــات الرياضيــة يف فلســط³، إضافــة إىل التدريــب يف األنديــة ومراكــز اللياقــة البدنيــة 

والصحيــة والقطــاع الريــايض العســكري والعمــل االداري يف املؤسســات الرياضيــة املختلفــة وذلــك مــن خــالل صقــل الشــخصية لتســتطيع 

تلبيــة هــذا الــدور املميــز الــذي تطمــح الكليــة إىل تزويــد املجتمــع بجميــع مؤسســاته الرياضيــة فيــه.

األهداف العامة والخاصة للبرنامج
يسعى الربنامج إىل تحقيق األهداف العامة اآلتية:

ــة •  ــة واللياق ــز الصح ــباب، ومراك ــايل، ووزارة الش ــم الع ــة والتعلي ــل وزارة الرتبي ــة مث ــات ذات العالق ــات واملؤسس ــد القطاع تزوي

البدنيــة، والقطــاع الريــايض العســكري، والقطــاع الريــايض لــذوي الحاجــات الخاصــة، واألنديــة بــكادر علمــي مؤهــل يســاهم يف 

ــايض. ــب الري ــوم التدري ــة وعل ــة الرياضي ــة احتياجــات املجتمــع وتطــوره إىل األفضــل يف مجــال الرتبي تلبي

تنمية قدرة الطلبة يف التدريب، ملختلف األعÆر ومن كال الجنس³.• 

ادراك الطلبة ألهمية الرتبية البدنية والرياضة بالنسبة للفرد واملجتمع ومختلف املؤسسات.• 

اعــداد طالــب لديــه القــدرة عــىل تحديــد وتخطيــط وتنفيــذ وتقويــم املواقــف والوحــدات التعليميــة والتدريبيــة لألنشــطة البدنيــة • 

والرياضــة املدرســية ويف االنديــة ومراكــز الشــباب والجامعــات.

إكساب الطلبة مهارات تأهيل وتدريب الرياضي³ إىل املستوى الصحي والحرÌ ملرحلة ما قبل اإلصابة قدر املستطاع.• 

إكساب الطلبة القدرة يف عالج وتأهيل الالعب³ للعودة إىل املالعب.• 

املساهمة يف  إعداد برامج توعية وثقافية لتعريف املجتمع بأهمية الرتبية البدنية والرياضة والتدريب الريايض. • 

تقديم االستشارات والخدمات املرتبطة بالرتبية البدنية وعلوم الرياضة للمجتمع املحيل.• 

املساهمة يف تطوير العمل اإلداري واإلرشاف والتدريب يف مختلف املؤسسات الرياضية.• 

تطويــر العالقــات االجتÆعيــة، ومعالجــة املعتقــدات الخاطئــة حــول الرتبيــة الرياضيــة، والتدريــب الريــايض والتأكيــد عــىل أهميــة • 

الرتبيــة الرياضيــة لجميــع األعــÆر لألســوياء وألصحــاب الحاجــات الخاصــة ومــن كال الجنســ³ .

نرش الوعي والثقافة الصحية املرتبطة ·جاالت الصحة والحياة األفضل ب³ أفراد املجتمع ودور املÆرسة الرياضية يف تنميتها.• 

حسن توظيف التكنولوجيا يف تطوير الرتبية الرياضية وعلوم الرياضة بطريقة سليمة.• 

ــب لألســوياء وذوي •  ــة يف التدري ــات الحديث ــزة والتقني ــد واســتخدام انســب األدوات واألجه ــه القــدرة يف تحدي ــب لدي إعــداد طال

االحتياجــات الخاصــة.

ــكا •  ــح، امليكاني ــل الفســيولوجي، الترشي ــة مث ــة الرياضي ــوم ذات العالقــة يف الرتبي ــه القــدرة عــىل توظيــف العل ــب لدي إعــداد طال

ــق العمــيل. ــات املختلفــة يف التطبي ــخ واالســتفادة مــن النظري ــاس ...ال ــاء، القي ــة، الكيمي الحيوي

تنميــة إســرتاتيجية القــدرة عــىل حــل املشــكالت والعمــل يف مواقــع تتبايــن يف إمكاناتهــا ، واالســتفادة مــÆ هــو متوفــر يف البيئــة • 

املحيطــة يف والتدريــب.

اعــداد الطالــب لــØ يكــون لديــه القــدرة عــىل انتقــاء الناشــئ³ وفــق أســس علميــة ســليمة ، وتدريبهــم وفــق النظريــات الحديثــة • 

يف التدريــب الريــايض.

اكساب الطالب باملهارات القيادية الالزمة لقيادة الفرق الرياضية وتدريبها.• 
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:(ILOS مخرجات التعلم المرجوة ) ثانيا: األهداف الخاصة
    ترتبــط األهــداف الخاصــة للربنامــج باألهــداف العامــة واملســاقات الدراســية يف الربنامــج وتتمثــل األهــداف الخاصــة يف مخرجــات 

التعلــم املرجــوةILOS  ، وبهــذا تكــون األهــداف الخاصــة ضمــن املســتويات اآلتيــة:

المعرفة والفهم:
أن يتعرف الطالب إىل مفاهيم ومصطلحات الرتبية الرياضية وعلوم الرياضة.• 

أن يتعرف الطالب إىل تاريخ وتطور علوم الرياضة.• 

أن يصف الطالب األصول العلمية للرتبية الرياضية والتدريب الريايض.• 

أن يتعرف الطالب إىل أسس ومبادئ وطرق التدريب الريايض.• 

 أن يتعرف الطالب إىل طرق إدارة وإرشاف املؤسسات الرياضية.• 

 أن يتعرف الطالب إىل ماهية التأهيل والعالج الطبيعي بالنسبة للرياضي³.• 

 أن يتعرف الطالب إىل أساسيات البحث العلمي وتطبيقاتها باستخدام أدوات مختلفة يف مجال التدريب الريايض.• 

أن يتفهم الطالب كيفية فهم ومناقشة قوان³ االلعاب والفعاليات الرياضية املختلفة .• 

أن يتعرف الطالب إىل النقاط الفنية ملهارات التدريب وسبل تطبيقها وتنميتها.• 

أن يتعرف الطالب إىل طرق التعامل مع التقنيات الحديثة وتهيئة البيئة املناسبة يف املجال الريايض.• 

 أن يتعرف الطالب إىل املهارات التي ²كن استخدامها يف املواقف الحياتية اليومية.• 

 أن يفهم الطالب املنحى التكاميل ب³ مختلف العلوم وربط الرتبية الرياضية والتدريب الريايض فيها.• 

 أن يفهم الطالب أسس ومبادئ العلوم الصحية والوظيفية والحركية والنفسية يف املجال الريايض.• 

 أن يفهم الطالب أسس ومبادئ ومهارات النجاح للعمل يف مجال التدريب الريايض.• 

 أن يتعرف الطالب إىل املبادىء الصحية يف املجال الريايض.• 

 أن يفهم الطالب طرق التدريب الريايض .• 

 أن يتعرف إىل اإلصابات الرياضية  وميكانيكية حدوثها وعالجها واستخدام التمرينات التأهيلية املناسبة لها.• 

 أن يعرف القياسات الجسمية والفسيولوجية والنفسية واملهارية يف املجال الريايض.• 

 أن يفهم الطالب العالقة ب³ التغذية والتمرين والسمنة والصحة.• 

 أن يدرك الطالب مهددات الصحة لإلفراد واملجتمع.• 

 أن يتعرف الطالب إىل األمراض املزمنة مثل السكري، ضغط الدم ودور التمرينات يف عالجها.• 

 ان يتعرف الطالب اىل قوان³ االلعاب والفعاليات الرياضية.• 

ان يتعرف الطالب اىل املهارات االساسية لاللعاب والفعاليات الرياضية وكيفية تعلمها وتدريبها.• 

 ان يتعرف الطالب اىل التقسيÆت املختلفة لاللعاب والفعاليات الرياضية.• 

 ان يتعرف الطالب اىل حمل التدريب ومكوناته وتطبيقاته.• 

 ان يتعرف الطالب اىل اجهزة الجسم املختلفة.• 

 ان يعرف الطالب اىل املبادىء النفسية واهميتها يف التعليم والتدريب.• 

 ان يراعي الطالب املبادىء امليكانيكية اثناء تعليم املهارات الرياضية.• 

 ان يتعرف الطالب اىل اسس التحليل الحرÌ للمهارات والفعاليات الرياضية.• 

ان يتعرف الطالب اىل الكشافة والجوالة ومستوياتها.• 

 ان يتعرف الطالب اىل اسس االنتقاء الريايض ومراحله.• 

 ان يتعرف الطالب اىل طرق تدريب الصغار والكبار.• 

 ان يفهم الطالب التدريب املركب وتطبيقاته للمراحل العمرية املختلفة.• 

 ان يلم الطالب بالبناء الهيكيل للتدريب الريايض.• 

 ان يستطيع الطالب اعداد برامج لالسرتخاء واالعداد املعريف للرياضي³.• 

 ان يدرك الطالب اهمية التوازن ب³ التغذية والتمرين للرياضي³.• 

ان ²يز الطالب ب³ املكمالت الغذائية للرياضي³ واملنشطات.• 

ان يدرك الطالب اهمية التمرينات للوقاية من التشوهات القوامية.• 
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ان يستطيع الطالب اعداد خطة يومية واسبوعية وشهرية وموسمية وسنوية يف مجال التدريب الريايض.• 

ان يتعرف الطالب اىل اساليب تنمية العالقات االجتÆعية ب³ الالعب³ والتÆسك الجÆعي للفريق.• 

مواصفات الخريجين : 
مــن خــالل املســاقات الدراســية للربنامــج ومــا تتضمنــه مــن جوانــب نظريــة وتطبيقــات عمليــة ميدانيــة يؤمــل مــن خاللهــا إعــداد 

كــوادر متخصصــة وتتوفــر لديهــا الخــربة الكاملــة والقــدرة الكافيــة يف العمــل يف جميــع املؤسســات الفلســطينية ذات العالقــة مثــل وزارة 

الرتبيــة والتعليــم العــايل، ووزارة الشــباب، ومراكــز الصحــة واللياقــة البدنيــة، واألنديــة، والقطــاع الريــايض العســكري، والقطــاع الريــايض 

لــذوي الحاجــات الخاصــة، وقــادرة عــىل التعامــل أيضــا بأســلوب علمــي منظــم ومتطــور يف هــذا املجــال ومتمكنــة مــن تطويــر مهامهــا 

املوكلــة إليهــا, وملعالجــة املشــكالت املتعلقــة يف التدريــب الريــايض ،إضافــة القــدرة يف حســن انتقــاء الناشــئ³ وإعــداد الربامــج التدريبيــة 

يف فلســط³ وفــق منهجيــة علميــة، وليــس بطريقــة عشــوائية، وبالتــايل الرقــي والتطــور يف الواقــع الريــايض الفلســطيني بجميــع مؤسســاته 

ذات العالقــة.
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الخطة الدراسية
لبكالوريوس التربية الرياضية/ تخصص التدريب الرياضي

أوال:مجموع الساعات
الساعات المعتمدةالمساقاتالرقم

18إجباري جامعة1

41تخصص نظري اجباري2

6تخصص نظري اختياري3

60تخصص عميل اجباري4

6تخصص عميل اجباري5

131المجموع

ثانيا: المساقات النظرية االجبارية: ( ٤١  ساعة معتمدة)
المتطلب السابقالنوعس.مالرقمالمساق

إجباري71011073مدخل اىل علم الترشيح الريايض
إجباري105361012مدخل اىل علوم الرياضة
â7101107إجباري105311043فسيولوجيا الجهد البد

10531104إجباري105361023االسعافات االولية والنشاط الريايض
إجباري105361032علم االجتÆع الريايض

إجباري105362043االدارة الرياضية
إجباري105362053مناهج البحث العلمي واإلحصاء يف التدريب الريايض

إجباري105312172مبادئ علم النفس الريايض
إجباري105362063الرتبية الحركية

7101107إجباري105313233علم الحركة
7101107إجباري105363073اإلصابات والتأهيل الريايض 

10531434إجباري105363083سيكولوجية التدريب الريايض
10531434إجباري105364092هيكلية التدريب الريايض

10536205إجباري105364103االختبارات واملقاييس يف التدريب الريايض
إجباري105314343علم التدريب الريايض

ثالثا:المساقات النظرية االختيارية: (  ٦ ساعات معتمدة)
المتطلب السابقالنوعس.مالرقمالمساق
اختياري105362112قضايا معارصة يف التدريب الريايض

اختياري105362122اإلعالم الريايض 
اختياري105312502الرتويح وأوقات الفراغ 

اختياري105313562التسويق يف املجال الريايض 
اختياري105363132التدريب الريايض للحاالت الخاصة 

10536102اختياري105362142تطبيقات يف العالج الطبيعي واملساج 
اختياري105362152نظريات القيادة
اختياري105363162االرشاف الريايض

اختياري105313522تكنولوجيا الرياضة
اختياري105363172اللياقة والصحة



792  دليل جامعة النجاح الوطنية

رابعا: المساقات العملية االجبارية: ( ٦٦ ساعة معتمدة)
المتطلب السابقس.مالرقمالمساق

â105311023اعداد بد
105311033كرة طائرة (1)

10536118310531102تدريبات املقاومة والبليومرتك
105311073العاب قوى (1)

105311083جمباز (1)
105312103كرة سلة (1)
105312113كرة قدم (1)

(1) Ì105312123إيقاع حر
105312143سباحة (1)
105312153كرة يد (1)

10531216310531103كرة طائرة (2)
å10536219210536118رينات بدنية

10531322310531108جمباز (2)
10531325310531211كرة قدم (2)

(2) Ì10531326310531212إيقاع حر
10531327310531107العاب قوى (2)

(1) â10531328210536219تدريب ميدا
10531431310531214سباحة (2)
10531432310531215كرة يد (2)

(2) â10531433210531328تدريب ميدا
10531435310531210كرة سلة (2)

10536420310531325تخصص كرة قدم+
10536421310531216تخصص كرة طائرة+

10536422310531435تخصص كرة سلة+
10536423310531432تخصص كرة يد+

10536424310531322تخصص جمباز++
10536425310531327تخصص العاب قوى++

105364263تخصص العاب مرضب++
105364273تخصص العاب الدفاع عن النفس++

10536428310531431تخصص سباحة ++

+ يتخصص الطالب يف لعبة جÆعية فقط من هذه االلعاب.

++ يتخصص الطالب يف لعبة فردية فقط من هذه االلعاب.

خامسا:المساقات العملية االختيارية: (   ساعات معتمدة)
المتطلب السابقس.مالرقمالمساق

105313572كرة القدم (بنات )
105313532العاب صغçه 

105362282الجوالة وحياة الخالء 
105362292إسكواش 

105363302تنس اريض 
105362312ريشة طائرة

105362322كرة طاولة
105362332مالكمة 

105362342مصارعة 
105363352سالح الشيش 

105363362جودو 
105362372تايكوندو

105314612رفع أثقال
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وصف المساقات 

10536101 مدخل إلى علوم الرياضة   
يهــدف املســاق إىل تعريــف الطلبــة ·عنــى الرتبيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة ،وانواعهــا،و أهدافهــا وأغراضهــا، واألســس العلميــة يف 

مختلــف العلــوم الطبيعيــة واالنســانية وتطبيقاتهــا يف املجــال الريــايض.

10536102 االسعافات االولية والنشاط الرياضي 
تعريــف الطلبــة  باملبــادئ األساســية لالســعافات االوليــة ،واالصابــات املختلفــة واالســعافات االوليــة لهــا ، وأهميــة االســعافات االوليــة 

للمــدرب الريــايض، اضافــة اىل التطبيقــات العمليــة لالســعافات االوليــة مــن قبــل املــدرب، واســاليب الوقايــة قبــل واثنــاء مÆرســة 

النشــاط الريــايض.

7101107 مدخل إلى علم التشريح الرياضي 
ــاء والرتكيــب الترشيحــي ألجهــزة الجســم، يركــز املســاق عــىل وصــف  ــة عــن البن يهــدف املســاق إىل اإلملــام باملعلومــات الرضوري

ــاز الحــرÌ (العضــالت،  ــز عــىل الجه ــة والرياضــة، والرتكي ــة الرياضي ــة يف مجــال الرتبي ــادئ الترشيحي ــق املب ــزة الجســم، وتطبي أجه

ــي) ــاز العصب والعظــام، واملفاصــل، والجه

10531217  مبادئ علم النفس الرياضي 
يهــدف هــذا املســاق التعــرف إىل العوامــل والطــرق الســيكولوجية يف تأهيــل وإعــداد الرياضيــ³ للحــاالت والضغوطــات النفســية 

ــع هــذه  ــل م ــة التعام ــة والشــخصية واالتجاهــات)، وكيفي ــة واملنافســات (الدافعي ــا خــالل مســçتهم الرياضي ــد يواجهونه ــي ق الت

الحــاالت مــن الناحيــة النظريــة والتطبيقيــة مثــل ( اإلصابــات، املنشــطات، املخــدرات) ومســاعدة املعالجــ³ واملدرســ³ واملدربــ³ يف 

كيفيــة تشــخيص هــذه الحــاالت ومعالجتهــا مــن خــالل اســتخدام الطــرق الســيكولوجية واملهــارات العقليــة.

10536206 التربية الحركية والقوام 
يهــدف املســاق إىل يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بطــرق تعليــم املهــارات الحركيــة وميكانيكيــة الجســم والقــوام، وطــرق 

تقويــم التطــور الحــرÌ خــالل مراحــل النمو،كــÆ يهــدف إىل تعريــف الطالــب بأهميــة القــوام واعتدالــه يف حيــاة اإلنســان ملــا للقــوام 

 Æيركــز هــذا املســاق عــىل القــوام املعتــدل ورشوطــه وفوائــده، كــ Æعيــة، كــÆمــن فوائــد صحيــة وبدنيــة وتربويــة ونفســية واجت

يهــدف إىل الرتكيــز عــىل التشــوهات القواميــة التــي تحــدث عنــد طلبــة املــدارس واصــالح التشــوهات القواميــة.  

10531323   علم الحركة 
يتضمــن املســاق عــرض ألشــكال الحركــة، والحــركات املســتقيمة واملغلقــة يف املجــال الريــايض والقــوة املؤثــرة عــىل جســم اإلنســان، 

إضافــة إىل التحليــل الحــرÌ وإجراءاتــه وأنواعــه لبعــض مهــارات األلعــاب الرياضيــة مــع الرتكيــز عــىل القوانــ³ الفيزيائيــة املتعلقــة 

Ìليكــون قــادرا عــىل تقييــم وتوصيــف االنجــاز الحــر Ìــا العمــل والنقــل الحــر بالقــوة والرسعــة والتســارع والجاذبيــة واالحتــكاك وزواي

10536205 مناهج البحث العلمي واإلحصاء في التدريب الرياضي 
يهــدف املســاق التعــرف إىل مناهــج البحــث العلمــي، وخطــوات البحــث العلمــي، وعنــارص البحــث، وادوات جمــع البيانــات ، اضافــة 

العمليــات اإلحصائيــة األساســية مــن حيــث مقاييــس النزعــة املركزيــة والتشــتت واالرتبــاط البســيط واملعايــç وطــرق بنائهــا إضافــة 

إىل التعــرف عــىل طــرق فحــص الفرضيــات. والتعــرف اىل التطبيقــات االحصائيــة باســتخدام الحاســوب.

10531104 فسيولوجيا الجهد البدني 
ــة  ــة، وأنظم ــب والوظيف ــث الرتكي ــن حي ــة م ــة الهيكلي ــايض، والعضل ــب الري ــف للتدري ــن املســاق دراســة لالســتجابة والتكي يتضم

إنتــاج الطاقــة، والنظريــة الفســيولوجية يف التدريــب الريــايض، والعتبــة الالوكســجينية، واثــر التدريــب الريــايض عــىل أجهــزة الجســم 

املختلفــة، والعوامــل املؤثــرة عــىل األداء الريــايض، والتغذيــة والتمريــن، وبنيــة الجســم وضبــط الــوزن.
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10536307اإلصابات والتأهيل الرياضي
يركــز املســاق عــىل أنــواع اإلصابــات الرياضيــة الشــائعة، واألســباب واألعــراض وطــرق الوقايــة منهــا وكيفيــة اإلســعاف، إضافــة إىل 

الربامــج التأهيليــة لإلصابــات الرياضيــة والعــالج الطبيعــي املناســب لهــا، واإلملــام باإلســعافات األوليــة ·ــا يف ذلــك اإلنعــاش القلبــي 

الرئــوي. و تعريــف الطلبــة بوســائل العــالج الطبيعــي ووظائفــه.

10536204 اإلدارة الرياضية 
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطلبــة بأهميــة اإلدارة الرياضيــة  وعنــارص االدارة ،باإلضافــة إىل تنظيــم وإدارة املجــاالت الرياضيــة 

ــة واألدوات  ــة الرياضي ــة بالرتبي ــة الخاص ــداد املوازن ــر وإع ــجالت والتقاري ــا، والس ــا وإدارته ــرق تنظيمه ــات وط ــة ، واملباري املختلف

الرياضيــة، إضافــة إىل تنميــة قــدرات الطلبــة يف تنظيــم بطــوالت رياضيــة لأللعــاب املختلفــة املحليــة والخارجيــة.

10536410 االختبارات والمقاييس في التدريب الرياضي 
ــارات  ــة لالختب ــك الــرشوط العلمي ــة كذل ــة البدني ــم يف الرتبي ــاس والتقوي ــم األساســية يف القي يهــدف املســاق اىل التعريــف باملفاهي

واســتخدامها يف تقويــم األوجــه املختلفــة لربامــج الرتبيــة البدنيــة، واألخطــاء الشــائعة بالقياس.ويركــز املســاق عــىل القياســات البدنيــة 

واملهاريــة، والجســمية، والفســيولوجية، والنفســية يف مجــال الرتبيــة الرياضيــة، إضافــة إىل طــرق إعــداد املعايــç واملســتويات يف مجــال 

الرتبيــة الرياضيــة كــÆ يهــدف إىل تزويــد الطلبــة ·قدمــة إحصائيــة تشــمل بعــض اإلحصائيــات الوصفيــة وكيفيــة بنــاء االختبــارات 

.(çصــدق وثبــات وموضوعيــة ومعايــ) وحســاب معامالتهــا العلميــة

10531434 علم التدريب الرياضي 
يهــدف املســاق اىل تعريــف الطالــب يف مفهــوم علــم التدريــب الريــايض، تطــوره، مبادئــه، يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطلبــة 

ــيس واإلداري  ــري والنف ــداد النظ ــك اإلع ــة وكذل ــة والخططي ــدرات املهاري ــة والق ــات البدني ــر الصف ــائل تطوي ــس ووس ــادئ وأس ·ب

لالعبــ³ وتعريــف الطالــب بطــرق إعــداد الوحــدة التدريبيــة والتخطيــط للموســم الريــايض، ووســائل وطــرق اختيــار الالعبــ³ عــىل 

ــايض يف  ــر الري ــداد وتطوي ــددة يف إع ــب املتع ــرق التدري ــرف اىل ط ــك التع ــة ، وكذل ــات املختلف ــليمة يف الرياضي ــة س ــس علمي أس

ــك . ــة ودور املــدرب يف ذل ــة والفردي األلعــاب الجÆعي

10536409 هيكلية التدريب الرياضي
يهــدف هــذا املســاق اىل تعريــف الطلبــة بالتخطيــط والهيــاكل التدريبيــة يف املجــال الرياضيــة، واعــداد الربامــج التدريبيــة املناســبة، 

واعــداد الخطــط يوميــة واســبوعية وشــهرية وموســمية وســنوية والربعــة ســتوات وطويلــة املــدى.

10536103 علم االجتماع الرياضي 
يهــدف املســاق اىل تعريــف الطالــب بالرياضــة كظاهــرة و مؤسســة اجتÆعيــة،و تعريــف الطالــب بالعالقــة بــ³ الرياضــة كمÆرســة 

و مؤسســة باملؤسســات االجتÆعيــة, كاألرسة, واملدرســة و االقتصــاد واإلعالم...الــخ يف املجتمــع املعــارص، ودور العوامــل االجتÆعيــة يف 

التأثــç عــىل النشــاط و األداء البــدâ، والنظريــة االجتÆعيــة وتطبيقهــا يف املجــال الريــايض.

10536308 سيكولوجية التدريب الرياضي 
ــة  ــب ملواجه ــة الرياضــة والتدري ــم، وأهمي ــ³ وأدائه ــىل الالعب ــدرب ع ــç امل ــدور وتأث ــة ب ــف الطلب ــذا املســاق إىل تعري ــدف ه يه

ــ³، وإعــداد   ــ³ والحــكام واإلداري ــ³ والالعب ــص النفســية للمدرب ــة الخصائ ــا، وأيضــاً معرف ــف أنواعه ــات واملنافســات ·ختل التحدي

برامــج خاصــة بالتدريــب العقــيل لتعلــم الطــرق التــي تســاعد عــىل إدارة الضغــوط النفســية التــي يواجههــا املدربــ³ والالعبــ³ خــالل 

املنافســات، وكيفيــة بنــاء الثقــة والرتكيــز وزيــادة املعلومــات املهاريــة نحــو تحقيــق الهــدف.

10531250 الترويح وأوقات الفراغ 
يركــز املســاق عــىل أهميــة الرتويــح بالنســبة لألفــراد واملجتمعــات، والوقــت الحــر، وأهــداف الرتويــح، وأنــواع الرتويــح ومجاالتــه 

وخصائــص كل نــوع منهــا ويتضمــن جانبــا عمليــا للنشــاط, وتكويــن حصيلــة معرفيــة لــدى الطلبــة عــن برامــج الرتويــح وأوقــات 

ــار املرتتبــة عليهــا، وكذلــك التعــرف عــىل املجــاالت الرتويحيــة وإدارة وتنظيــم أنشــطتها. الفــراغ وأهميتهــا واآلث
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10531356 التسويق في المجال الرياضي
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب باملفاهيــم املتعلقــة بالتســويق الريــايض وعنــارصة وخطواتــه ودوره يف إنجــاح البطــوالت 

ــة  ــوâ والرعاي ــل التلفزي ــق النق ــات وح ــل املباري ــل دخ ــايض مث ــادي الري ــد اإلقتص ــة والبع ــة والدولي ــة واإلقليمي ــة املحلي الرياضي

للمباريــات وإنتــاج املســتلزمات الرياضيــة وتصنيعهــا والتعــرض إىل النــÆذج الرياضيــة التــي اســتخدمت للتســويق الريــايض إضافــة 

ــة رياضيــة. واالســتثÆر يف مجــال الرياضــة واإلحــرتاف . إىل إعــداد مخطــط لتســويق بطــوالت لتســويق بطول

10536211 قضايا معاصرة في التدريب الرياضي 
يهــدف املســاق للتعــرف إىل القضايــا املعــارصة التــي تتعلــق بالتدريــب الريــايض ومناقشــتها مثــل مفهــوم الرتبيــة الرياضيــة الحديــث, 

واقــع خريجــي الرتبيــة الرياضيــة يف ضــوء مســتجدات ســوق العمــل, مصطلحــات حديثــة يف الرياضــة (الرياضــة والسياســة, العوملــة 

الرياضيــة, التجنيــس والــرق والعبوديــة, الرشــاوى والتالعــب بالنتائــج, املافيــا العامليــة والرياضــة, املراهنــات), مقبــالت مــع العبــي 

ــا  ــايض, التكنولوجي ــويق الري ــرأة, التس ــة وامل ــايض, الرياض ــرتاف الري ــب, االح ــغب املالع ــة, ش ــن ذوي االعاق ــي م ــ³ والعب محرتف

والرياضــة, تحليــل املباريــات, ادارة املؤسســات واالنديــة, اإليقــاع الحيــوي, املنشــطات, األمــراض املعــارصة, املــوت املفاجــئ, رياضــة 

املعاقيــ³, بعــض االلعــاب الحديثــة وغــç ذلــك مــن القضايــا املهمــة.

10536212 اإلعالم الرياضي
يهــدف املســاق للتعــرف عــىل أهميــة وســائل اإلعــالم املختلفــة، املرئيــة واملقــروءة واملســموعة يف رفــع املســتوى الريــايض بجميــع 

جوانبــه وعنــارصه، كــÆ يهــدف إىل توضيــح دور اإلعــالم الريــايض يف توعيــة ورفــع املســتوى الثقــايف للمجتمــع يف املجــال الريــايض.

10531352 تكنولوجيا الرياضة
ــاء,  ــاس واالنتق ــايض يف البطــوالت وطــرق القي ــزة املســتخدمة يف املجــال الري ــة يف احــدث االجه ــف الطلب يهــدف املســاق اىل تعري

ــة. ــئات الرياضي ــتخدامها يف ادارة املنش واس

10536316 االشراف الرياضي
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم اإلرشاف الرتبــوي وتعريفاتــه املختلفــة، والتطــور التاريخــي لعمليــة اإلرشاف الرتبــوي،و أهــداف اإلرشاف 

ــوي،و مجــاالت اإلرشاف  ــام املــرشف الرتب ــوي،و مه ــرة يف اإلرشاف الرتب ــوي والعوامــل املؤث ــة اإلرشاف  الرتب ــسه، أهمي ــوي وأسـ الرتب

الرتبــوي،و أدوار املــرشف الرتبــوي– واملــدرب الريــايض ودوره االرشايف، ونظريــات االرشاف،و أنــواع اإلرشاف الرتبــوي وتطبيقاتهــا لــدى 

املدربــ³ (الديكتاتــوري، والد²قراطــي، واإلكلينيــØ، والتشــارÌ، والوقــا´، والعلمــي، والبنــا´، والهــادف، والتصحيحــي، واإلبداعــي، 

والتطــوري، والصفــي، والتنوعــي) .

10536215 نظريات القيادة
يهــدف املســاق اىل تعريــف الطلبــة ·فهــوم القيــادة ، ونظريــات القيــادة وتطبيقاتهــا يف مجــال التدريــب الريــايض، واôــاط القيــادة 

وتطبيقاتهــا يف التدريــب الريــايض ملختلــف املراحــل العمريــة، والقيــادة يف املؤسســات الرياضيــة.

10536317 اللياقة والصحة
يهــدف املســاق اىل تعريــف الطلبــة ·فهــوم اللياقــة البدنيــة وعنارصهــا بشــكل عــام والعنــارص املرتبطــة بالصحــة بشــكل خــاص, 

والتعــرف عــىل الربامــج الرياضيــة الصحيــة والتغذيــة وارتبــاط صحــة االنســان ·Æرســة الرياضــة.

10536214 تطبيقات في العالج الطبيعي والمساج 
التعــرف اىل مفهــوم املســاج وأنواعــه وطرقــه، والتعــرف عــىل التأهيــل الريــايض والتمرينــات التأهيليــة لبعــض اإلصابــات، باإلضافــة إىل 

التمرينــات التعويضيــة للوقايــة مــن التشــوهات القواميــة، وتطبيقــات يف العــالج الطبيعــي لبعــض اإلصابــات والتشــوهات القواميــة، 

والتطبيقــات العمليــة ملختلــف انــواع املســاج.
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10536313 التدريب الرياضي للحاالت الخاصة
ــاة  ــث مراع ــن حي ــ³ ، م ــار والعوق ــار والكب ــة للصغ ــة الخاص ــج التدريبي ــداد الربام ــة اع ــة كيفي ــاب الطلب ــاق اىل اكس ــدف املس يه

ــة. ــج التدريبي ــم الربام ــب، وتقوي ــادى التدري ــبة، ومب ــب املناس ــب، وادوات التدري ــل التدري ــات حم مكون

 10531211  كرة القدم 1
يهــدف املســاق إىل اعطــاء فكــرة عــن املهــارة واهميتهــا لالعــب مــع الــرشح الواضــح وتعليــم مبــادئ املهــارات االساســية لكــرة القــدم 

واســتخدام الوســائل املســاعدة املتاحــة واعطــاء فكــرة عامــة عــىل قانــون اللعبــة , واســتخدام افضــل الطــرق لتعليــم كافــة املهــارات 

االساســية واملركبــة.

10531210 كرة السلة 1
ــرة  ــط الك ــر وتنطي ــارات التمري ــرة الســلة، (مه ــارات والحــركات األساســية وإكســابهم يف ك ــة امله ــم الطلب ــدف املســاق إىل تعلي يه

ــتعداد) ــة االس ــاورة ووقف ــب واملح والتصوي

10531215  كرة اليد 1
يهــدف املســاق إىل تعليــم الطلبــة املهــارات والحــركات األساســية يف كــرة اليــد والتعــرف اىل املهــارات األساســية، التمريــر والتصويــب، 

والجــري بالكــرة واالســتقبال والخــداع).

10531103  كرة الطائرة 1
يهــدف املســاق إىل تعلــم الطلبــة املهــارات األساســية يف كــرة الطائــرة، (اإلرســال واالســتقبال واإلعــداد والرضبــة الســاحقة وحائــط 

الصــد والتغطيــة)، كذلــك األخطــاء الشــائعة والتÆريــن التطويريــة لتعلــم املهــارات.

10531108  جمباز 1
يهــدف املســاق إىل تعليــم الطلبــة املهــارات والحــركات األساســية عــىل أجهــزة الحــركات األرضيــة، وحصــان القفــز (شــباب، بنــات)، 

واملتــوازي (شــباب).

10531212  اإليقاع الحركي 1
ــدون اســتخدام األدوات وعــىل وجــه  ــة األساســية ملختلــف أجــزاء الجســم ب ــات املهــارات الحركي ــم الطالب يهــدف املســاق إىل تعلي

ــن. ــ³ واليدي الخصــوص حــركات الرجل

 10531107  ألعاب قوى 1
ــة واملاراثــون وســباق  ــة مســابقات ألعــاب املضــÆر بــ³ عــدو وجــري مســافات متوســطة وطويل يهــدف املســاق إىل تعليــم الطلب

الضاحيــة كذلــك جــرى الحواجــز واملوانــع وســباق التتابــع واملــيش.

  10531214  سباحة 1
ــاء  ــث اإلحســاس بامل ــن حي ــادئ األساســية يف الســباحة م ــم املب ــخ تطــور رياضــة الســباحة وتعل ــدف املســاق التعــرف اىل تاري يه

ــو والســباحة عــىل الصــدر. والطف

10536219 تمرينات بدنية 
ــات  ــة åرين ــن جمل ــة إىل تكوي ــا إضاف ــا، وأنواعه ــداء عليه ــات والن ــة التمرين ــة عــىل أســس كتاب ــف الطلب يهــدف املســاق إىل تعري

بســيطة دون اســتخدام االدوات كــÆ يهــدف اىل تعربــف الطالــب ·فهــوم التمرينــات البدنيــة واألوضــاع األصليــة واألوضــاع املشــتقة 

وطــرق النــداء عليهــا، وكتابــة التمرينــات 
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10531328  تدريب ميداني 1
يهــدف املســاق إىل تعويــد الطلبــة عــىل املشــاركة الفاعلــة واملشــاهدة لــدرس الرتبيــة الرياضيــة وتطبيــق بعــض األجــزاء واملشــاركة 

يف األنشــطة الداخليــة والخارجيــة للمدرســة وكذلــك تعويــد الطلبــة بااللتــزام بالــدوام املــدريس مــن طابــور الصبــاح، حتــى مغــادرة 

الطلبــة املدرســة.

10531102  اإلعداد البدني
يهــدف هــذا املســاق إىل تنميــة  عنــارص اللياقــة البدنيــة املرتبطــة بالصحــة واملرتبطــة باملهــارة, وكذلــك طــرق قياســها مــن خــالل 

األنشــطة الرياضيــة لتنميــة الجهــاز الــدوري التنفــيس حتــى يكتســب الطالــب اللياقــة البدنيــة الشــاملة واللياقــة البدنيــة الخاصــة، 

كــÆ يهــدف هــذا املســاق أيضــاً إىل إعطــاء ôــاذج لوحــدات تدريبيــة خاصــة باإلعــداد البــدâ لتنميــة العنــارص الســالفة الذكــر.

10536118  تدريبات المقاومة والبليومترك
ــات  ــبة، والتطبيق ــة املناس ــج التدريبي ــة، والربام ــات العضلي ــف املجموع ــة ملختل ــات املقاوم ــان تدريب ــاق إىل  بي ــذا املس ــدف ه يه

العمليــة لهــا، اضافــة اىل تدريبــات البليومــرتك للطرفــ³ العلــوي والســفيل، واعــداد برامــج التدريــب البليومــرتي والتطبيقــات العمليــة 

لهــا.

 10531325  كرة القدم (2) 
يهــدف املســاق إىل إكســاب الطلبــة املهــارات الحركيــة باإلضافــة إىل اإلعــداد الخططــي ، وإعــادة املهــارات األساســية يف كــرة القــدم، 

التكتيــك الهجومــي، والتكتيــك الدفاعــي، التحكيــم، والتعــرف اىل قانــون اللعبــة.

 10531435كرة السلة (2) 
ــب،  ــرق اللع ــة ط ــة والدفاعي ــة الهجومي ــارات الخططي ــة إىل امله ــية، باإلضاف ــارات األساس ــة امله ــاب الطلب ــاق إىل إكس ــدف املس يه

ــون اللعــب. ــدرب، قان ــداد النفــيس، امل اإلع

10531432 كرة اليد (2) 
يهــدف املســاق إىل إكســاب الطلبــة املهــارات األساســية باإلضافــة إىل خطــط اللعــب، إعــادة املهــارات األساســية الســابقة والتعــرف 

عــىل الخطــط الدفاعيــة والهجوميــة وقانــون اللعبــة وتحكيمهــا.

10531216  كرة الطائرة (2) 
يهــدف املســاق إىل إكســاب الطلبــة املهــارات األساســية يف كــرة الطائــرة، الخطــط الدفاعيــة والهجوميــة، واجبــات املــدرب، طــرق 

اللعــب، قانــون اللعبــة مــع التطبيــق.

10531322  جمباز (2) 
يهــدف املســاق إىل إكســاب الطــالب املهــارات والحــركات األساســية عــىل أجهــزه: حصــان الحلــق, العقلــه, الحلــق (شــباب), حــركات 

أرضيــة, حصــان القفــز, عارضــة التــوازن )بنــات) باإلضافــة إىل التعريــف عــىل قانــون اللعبــة, وتنظيــم البطــوالت يف الجمبــاز.

  10531326  اإليقاع الحركي (2) 
ــة  ــارات اإليقاعي ــات امله ــة إىل إكســاب الطالب ــرÌ (1) إضاف ــاع ح ــا يف إيق ــم تعلمه ــي ت ــارات الت ــة امله ــاق إىل مراجع ــدف املس يه

ــوري. ــي والفلكل ــص الرشق ــواع الرق ــىل أن ــرف ع ــك التع ــتخدام األدوات، كذل ــيقى واس ــة املوس ·صاحب

10531327    ألعاب قوى (2) 
يهــدف املســاق إىل تعليــم الطلبــة مســابقات امليــدان الرمــي مثــل الجلــة والقــرص والرمــح وألعــاب الوثــب الطويــل والعــايل مــع 

التعــرف عــىل قانــون اللعبــة.
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10531431  سباحة(2) 
يهــدف املســاق إىل تعلــم املبــادئ األساســية ألنــواع الســباحة املختلفــة الســباحة الحــرة والظهــر والصــدر والدولفــ³ مــع التعــرف اىل 

قانــون اللعبــة.

10531433  تدريب ميداني 2 
يهــدف املســاق إىل تعويــد الطلبــة عــىل القيــام ·هــام املــدرب مــن حيــث التعلــم والتدريــب وتنفيــذ برنامــج التدريبيــة يف االنديــة ، 

ومركــز اللياقــة البدنيــة ، واالتحــادات الرياضيــة، واإلرشاف عــىل إعــداد الخطــط التدريبيــة وتطبيقهــا ومناقشــتها مــع املرشــد.

10536420 تخصص كرة قدم
يهــدف هــذا املســاق إىل تنميــة وتطويــر األســس الرتبويــة والبيولوجيــة لكــرة القــدم وأســس اختيــار الناشــئ³ لهــذه اللعبــة، وكيفيــة 

وضــع الخطــط التدريبيــة وآليــة تنميــة الصفــات القياديــة والخلقيــة واالجتÆعيــة مــن خــالل مواقــف اللعــب، كــÆ يهــدف املســاق 

إىل تعليــم الطلبــة أصــول تنظيــم وإدارة املباريــات مــع تطبيــق عمــيل لتطويــر املســتوى املهــاري واألداء الخططــي وفنــون التحكيــم 

وفــن قيــادة الفريــق.

10536421 تخصص الكرة الطائرة
يهــدف هــذا املســاق إىل تنميــة وتطويــر األســس الرتبويــة والبيولوجيــة للعبــة كــرة الطائــرة وأســس اختيــار الناشــئ³ لهــذه اللعبــة، 

وكيفيــة وضــع الخطــط التدريبيــة وآليــة تنميــة الصفــات القياديــة والخلقيــة واالجتÆعيــة مــن خــالل مواقــف اللعــب، كــÆ يهــدف 

املســاق إىل تعليــم الطلبــة أصــول تنظيــم وإدارة املباريــات مــع تطبيــق عمــيل لتطويــر املســتوى املهــاري واألداء الخططــي وفنــون 

التحكيــم وفــن قيــادة الفريــق.

10536422  تخصص كرة السلة
يهــدف هــذا املســاق إىل تنميــة وتطويــر األســس الرتبويــة والبيولوجيــة للعبــة كــرة الســلة وأســس اختيــار الناشــئ³ لهــذه اللعبــة، 

وكيفيــة وضــع الخطــط التدريبيــة وآليــة تنميــة الصفــات القياديــة والخلقيــة واالجتÆعيــة مــن خــالل مواقــف اللعــب، كــÆ يهــدف 

املســاق إىل تعليــم الطلبــة أصــول تنظيــم وإدارة املباريــات مــع تطبيــق عمــيل لتطويــر املســتوى املهــاري واألداء الخططــي وفنــون 

التحكيــم وفــن قيــادة الفريــق.

10536423  تخصص كرة اليد
ــة،  ــار الناشــئ³ لهــذه اللعب ــر األســس الرتبويــة والبيولوجيــة للعبــة كــرة اليــد وأســس اختي يهــدف هــذا املســاق إىل تنميــة وتطوي

وكيفيــة وضــع الخطــط التدريبيــة وآليــة تنميــة الصفــات القياديــة والخلقيــة واالجتÆعيــة مــن خــالل مواقــف اللعــب، كــÆ يهــدف 

املســاق إىل تعليــم الطلبــة أصــول تنظيــم وإدارة املباريــات مــع تطبيــق عمــيل لتطويــر املســتوى املهــاري واألداء الخططــي وفنــون 

التحكيــم وفــن قيــادة الفريــق.

10536424 تخصص جمباز
ــاز يف الجانــب املعــريف والعلمــي، كــÆ يهــدف إىل تعريــف  ــة املتفوقــ³ يف الجمب يهــدف هــذا املســاق إىل االرتقــاء ·ســتوى الطلب

 ،Ìالتحليــل الحــر ،Ìالطلبــة بصعوبــة األداء املهــاري وتطبيــق القوانــ³ للعلــوم األخــرى يف الجمبازمثــل (علــم الحركــة والتعلــم الحــر

امليكانيــكا، الكنتÆتيــكا)، وأســس اختيــار الناشــئ³ لهــذه الرياضــة وكذلــك التخطيــط للموســم التدريبــي وتنظيــم وإدارة مســابقات 

الجمبــاز املهــاري وفنــون التحكيــم.

10536425  تخصص ألعاب قوى
ــب  ــة يف التدري ــات العملي ــة التطبيق ــوى، وكيفي ــاب الق ــابقات يف ألع ــم وإدارة املس ــة تنظي ــم الطلب ــاق إىل تعلي ــذا املس ــدف ه يه

ووضــع برامــج تدريبيــة يف ألعــاب القــوى، وتثبيــت تكنيــك فعاليــات العشــاري والســباعي، وتدريــب الطلبــة عــىل أســس اختيــار 

ــم يف ألعــاب القــوى. ــون التحكي الناشــئ³ وفن
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10536427  تخصص العاب الدفاع عن النفس
يهــدف هــذا املســاق إىل االرتقــاء ·ســتوى الطلبــة املتفوقــ³ يف العــاب الدفــاع عــن النفــس (الجــودو، والكراتيــه ، والتايكونــدو) يف 

الجانــب املعــريف والعلمــي، كــÆ يهــدف إىل تعريــف الطلبــة بصعوبــة األداء املهــاري وتطبيــق القوانــ³ للعلــوم األخــرى يف العــاب 

الدفــاع عــن النفــس مثــل (علــم الحركــة والتعلــم الحــرÌ، التحليــل الحــرÌ، امليكانيــكا، الكنتÆتيــكا، وعلــم النفــس )، وأســس اختيــار 

ــون  ــس وفن ــن النف ــاع ع ــاب الدف ــابقات الع ــم وإدارة مس ــي وتنظي ــم التدريب ــط للموس ــك التخطي ــاب وكذل ــذه االلع ــئ³ له الناش

التحكيــم.

10536426 تخصص العاب مضرب
ــة، والتنــس ، واالســكواش، والريشــة  ــة املتفوقــ³ يف العــاب املــرضب (كــرة الطاول يهــدف هــذا املســاق إىل االرتقــاء ·ســتوى الطلب

الطائــرة) يف الجانــب املعــريف والعلمــي، كــÆ يهــدف إىل تعريــف الطلبــة بصعوبــة األداء املهــاري وتطبيــق القوانــ³ للعلــوم األخــرى 

يف العــاب املــرضب مثــل (علــم الحركــة والتعلــم الحــرÌ، التحليــل الحــرÌ، امليكانيــكا، الكنتÆتيــكا)، وأســس اختيــار الناشــئ³ لهــذه 

االلعــاب وكذلــك التخطيــط للموســم التدريبــي وتنظيــم وإدارة مســابقات العــاب املــرضب وفنــون التحكيــم.

10536428  تخصص سباحة 
ــتخدمة يف  ــص املس ــب املتخص ــرق التدري ــات وط ــة لنظري ــة والعملي ــب املعرفي ــة الجوان ــاب الطلب ــاق إىل إكس ــذا املس ــدف ه يه

الســباحة لتطويــر عنــارص اللياقــة البدنيــة الخاصــة مثــل ( القــوة، الرسعــة، املرونــة والتحمــل) والتطــرق اىل النواحــي الفســيولوجية 

يف الســباحة ( نظــم إنتــاج الطاقــة، التدريــب باالعتــÆد عــىل نبــض القلــب يف التدريــب االوكســجيني والالاوكســجيني)، والتعــرف 

عــىل بعــض مبــاديء التدريــب يف الســباحة ( التخطيــط املوســمي، الحمــل الزائــد، التكيــف، هــرم النجــاح، خطــة تدريــب يوميــة 

ــة. ــاه الطبيعي ــة للغــرق يف الســباحة واإلنقــاذ يف املي وأســبوعية)،  والتعــرف اىل األســباب املؤدي

10531357  كرة القدم (بنات)
يهــدف املســاق إىل التعــرف عــىل لعبــة كــرة القــدم وتعليــم املهــارات الرئيســية مــن رضب الكــرة والتمريــر إضافــة إىل قانــون اللعبــة 

والســيطرة واإلخــÆد ورميــة التــÆس.

10536229  إسكواش
يهدف املساق إىل التعرف عىل املهارات األساسية للعبة باإلضافة إىل قانون اللعبة وطريقة التحكيم.

10536330 تنس أرضي
ــل (حركــة القدمــ³، مســكة املــرضب  ــة التنــس األريض مث ــة وإكســابهم املهــارات األساســية يف لعب ــم الطلب يهــدف املســاق إىل تعل

اإلحســاس بالكــرة واملــرضب، الرضبــات األماميــة والخلفيــة، والطائــرة، ء ونصــف الطائــرة والكبــس)، إضافــة إىل التعــرف عــىل قانــون 

اللعبــة.

10531353  األلعاب الصغيرة
ــçة،  ــاب الصغ ــة األلع ــة كتاب ــة، كيفي ــطة الرياضي ــف األنش ــع مختل ــتها م ــçة ومÆرس ــاب الصغ ــرف باأللع ــاق إىل التع ــدف املس يه

ــçة. ــة للكب ــاب åهيدي ــçة كالع ــاب الصغ ــف االلع ــة اىل توظي ــÆء، اضاف ــار األس واختي

10536231 ريشة الطائرة
يهدف املساق إىل التعرف بأهمية هذه اللعبة وتعلم الحركات األساسية للعبة وطرق اللعب والتعرف عىل قوانينها.

10536232  كرة الطاولة
دراسة نظرية للمهارات األساسية وعمليتها والتدريب عىل قواعد التحكيم للعب الفردي والزوجي.
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 10531461رفع األثقال
يهــدف املســاق إىل تعريــف الطلبــة عــىل رياضــة رفــع األثقــال باســتخدام األدوات والتمرينــات املختلفــة مــع تعليــم الطلبــة أنــواع 

الرفــع والنــù والخطــف والتعريــف بقانــون اللعبــه.

10536233  مالكمة
يهدف املساق إىل تعلم الطلبة وإكسابهم املهارات األساسية يف املالكمة، إضافة إىل التعرف عىل قانون اللعبة، والتحكيم.

10536234  مصارعة
يهدف املساق إىل تعلم الطلبة وإكسابهم املهارات األساسية يف املصارعة، إضافة إىل التعرف عىل قانون اللعبة، والتحكيم.

10536336  جودو
يهدف املساق إىل تعلم الطلبة وإكسابهم املهارات األساسية يف الجودو، إضافة إىل التعرف عىل قانون اللعبة، والتحكيم.

10536237  تايكوندو
يهدف املساق إىل تعلم الطلبة وإكسابهم املهارات األساسية يف التايكوندو، إضافة إىل التعرف عىل قانون اللعبة، والتحكيم.

10536335  سالح الشيش
يهدف املساق إىل تعلم الطلبة وإكسابهم املهارات األساسية يف املالكمة، إضافة إىل التعرف عىل قانون اللعبة، والتحكيم.

10536228  الجوالة وحياة الخالء
التعــرف اىل تطــور حيــاة الخــالء، واكســاب الطلبــة مهــارات االعتــÆد عــىل النفــس، اضافــة اىل بعــض مهــارات التخييــم ، واالســتفادة 

مــن البيئــة.
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 أعضاء الهيئة التدريسية

الجامعة التي تخرج منهاالرتبة العلميةاالسم
األكاد²ية الوطنية للرتبية الرياضية رومانياأستاذأ. د. عبد النارص عبد الرحيم محمد قدومي

األكاد²ية الروسية للثقافة الرياضية/ موسكو أستاذأ.د. عÆد صالح عبد الكريم عبد الحق

جامعة بوخارست/ رومانياأستاذأ.د. وليد عبد الفتاح عبد الغني خنفر

جامعة السودان  للعلوم والتكنولوجياأ. مساعدد. بدر رفعت سلÆن دويكات

أ. مساعدد. مع³ حافظ عبد الله حسن
جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا، كليــة الدراســات 

العليــا، كليــة الرتبيــة الرياضيــة بالخرطــوم

الجامعة األردنية/ عÆن أ. مساعدد. راغــدة فـتحي قـاسم مفـلح

جامعة أوكرانيا الوطنية للرتبية الرياضية والبدنيةأ. مساعدد. قيس محمود محمد نعçات

جامعة أوهايو/ الواليات املتحدة األمريكيةمحارضأ. مالك شاكر

األكاد²ية الروسية للثقافة الرياضية/ موسكومساعد بحث وتدريسأ. أيرينا باريسفنا ليبدوفا عبد الحق

الجامعة األردنية/ عÆن أ. مساعدد. محمود حسني حسن االطرش

جامعة الçموك / االردنمدرسأ. سليÆن حافظ سليÆن العمد

جامعة باريس 11مدرسأ. محمد عبد الرحيم محمد قدومي

مدرسأ. ا²ان عبد الرحمن ابو حعب
جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا، كليــة الدراســات 

العليــا، كليــة الرتبيــة الرياضيــة بالخرطــوم


