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التوصيف
يهدف هذا المساق إلى تنمية قدرات الطلبة في اللغة العربية وتمكينهم من إجادتها بما ينعكس عليهم في المواد الدراسية ومجاﻻت استخدام
اللغة وتطبيقاتها ،فيدرس الطلبة موضوعات تهتم بطبيعة اللغة ومستوياتها ،كأساسيات النحو والصرف وقواعد اﻹمﻼء ،ومختارات من
اﻷدب الجاهلي واﻹسﻼمي واﻷموي والعباسي واﻷندلسي ،وموضوعات من البﻼغة العربية وخاصة علمي البﻼغة والبديع؛ ليتذوق
جماليات اللغة وروعة أسلوبها ،مع ذكر اﻷمثلة التوضيحية والشارحة التي تعين الطلبة على الفهم واﻻستيعاب.
يشمل هذا المساق علي شرح المفاهيم اﻷساسية والمصطلحات الحاسوبية ومميزات الحاسوب و مكونات نظام الحاسوب ووظائفه
واستخدامات الحاسوب النموذجية واستخدام الحاسوب في التعليم و في اﻹنترنت والخدمات المقدمة للعمﻼء والبريد اﻻلكتروني والتعرف
علي المجتمعات اﻻفتراضية والعالم اﻹلكتروني و وحدات اﻹدخال واﻹخراج والذاكرة الرئيسية وطرق تمثيل البيانات في الذاكرة
ومكونات الحاسوب البرمجية وأنواع الفيروسات وعلم السﻼمة الصحية وسبل الوقاية منها.
هي عبارة عن  4وحدات تدريبية تهدف إلي تطوير المهارات الريادية وإلي تهيئة الشباب علي المستوي العلمي ليس فقط ليتمكنوا من إنشاء
مشاريعهم الخاصة في المستقبل بل كذلك ليعملوا بشكل منتج في مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم وبذلك يكون هدف البرنامج اﻹجمالي
على المستوي اﻷوسع هو المساهمة في استحداث ثقافة مؤسساتية في فلسطين
It is a motivating package which aims to give further practice on the 4 language skills required at
university level, listening, speaking, reading, and writing through the communicative approach. The
course also provides students with considerable range of different intermediate activities on vocabulary
.and grammar in general
This course provides students with an introduction to the potential and pitfalls of Entrepreneurship.
Students will learn about the various methods for starting up, managing and financing a new venture.
Students will get a chance to evaluate real world business plans and videos of entrepreneurs.
يقدم هذا المساق تعريفا ً بأخﻼقيات المهنة والسلوك الوظيفي وأخﻼقيات المهنة في اﻹسﻼم ومصادر أخﻼقيات المهنة واﻷخﻼقيات الحميدة
التي يجب أن يتحلى بها الموظف ،كما وتعرف الطالب بالسلوكيات غير الحميدة واﻻنحرافات الوظيفية ،كما ويتم التطرق إلى الصفات
الشخصية والقدرات والمهارات الفنية التي يجب أن تتوفر في الضابط اﻷمني ،وأهمية المحافظة على سرية المعلومات الخاصة ،وكيفية
التعامل مع ضغوط العمل ،وفي نهاية المساق ستتم معالجة بعض القضايا اﻷخﻼقية من خﻼل التطبيقات العملية.
يتناول هذا المساق تعريف الطالب بمفهوم الفكر العربي اﻹسﻼمي والتعريف إلي العقيدة اﻹسﻼمية الصحية والتعرف على اﻷثر اﻹسﻼمي
في النفس البشرية وبناء أسس وخصائص الفكر العربي اﻹسﻼمي ويتناول هذا المساق تعريف الطالب اﻷلهوهية والربانية واﻷسس
والصفات وتعريف الطالب بكتي العلماء السابقين وأهمية هذه الكتب في الفكر العربي اﻹسﻼمي
يتناول المساق مجموعة من الموضوعات ذات اﻷهمية بالنسبة للقضية الفلسطينية وهي :موجز لتاريخ فلسطين القديم وكذلك التاريخ
اﻹسﻼمي لها منذ الفتح وحتي العهد العثماني ،الحركة الصهيونية  :تشكيﻼتها المختلفة  ،رموزها وتياراتها الرئيسية المقاومة الفلسطينية
المراحل التي مرت بها ،وأدواتها ووسائلها مع تقييم لكل مرحلة منظمة التحرير ومؤسساتها والحركات التي تحت جناحها واﻻنتفاضة
الكبري العملية السلمية
التوصيف
يقوم هذا المقرر معلومات و معا ريف ونظريات متنوعة تتناول:
يعد هذا المقرر من المتطلبات الﻼزمة لﻺعداد العاملين في ميدان الطفل ورعايته فهو يقدم معلومات عن خدمات التوجيه واﻹرشاد والحاجة
إليها من النواحي الوقائية والعﻼجية واﻹنمائية في مراحل المختلفة.
ويقوم نظريات اﻹرشاد وتطبيقاتها المختلفة.
وتسلسل عملية اﻹرشاد وخطوة خطوة من أجل المساعدة .
ﻷنه لم يعد يكفي أن يتقن المعلم مادته العلمية ؛ بل أصبح من الضروري أن يكون متمتعا ً بكفايات شخصية متكاملة خﻼقة معدا ً إعدادا ً جيدا ً
علمياً ،وثقافياً ،ومهنياً ،قادرا ً على فهم حاجات طﻼبه وعلى توجيههم وإرشادهم لتيسير مشاركتهم الفاعلة وحفزهم للتعلم قادرا ً على استخدام
أفضل طرائق التدريس فاعلية ،وأنفع وأيسر الوسائل واﻷساليب؛ لتقديم مادته التي يقوم بتدريسها ،كما أصبح عليه أن يساعد طﻼبه على
الوعي بمشكﻼت مجتمعاتهم واﻹسهام في حلها وتعويدهم اﻻنضباط الذاتي ،واحترام الغير إضافة لقدرته على تنمية ذاته وتحديد معلوماته؛
ليتمكن من مواجهة المشكﻼت التدريسية.
يتناول هذا المساق اﻻتصال -مفهومه وقنواته -معوقاته -موقع تقنيات التعلم في عملية اﻻتصال -تقنيات التعليم :مفهومها وأهميتها
وقواعد استخدامها وتصنيفاتها وأسس اختيارها  -تقنيات التعلم غير المعروضة ضوئيا ً -تقنيات التعلم السمعية والبصرية الثابتة
والسمعية البصرية المتحركة -أنشطة تطبيقية لتوظيف تقنيات التعلم في المناهج الدراسية المختلفة -التدريب على صناعة بعض الوسائل
واستخدام اﻷجهزة.
التوصيف
يضم مساق أدب اﻷطفال تعريف بأدب اﻷطفال ونشأته وأهميته والمصادر التي اعتمد عليها أدب اﻷطفال من منظور إسﻼمي،وكذلك أدب
اﻷطفال من حيث المضمون والشكل ،ودور كل من اﻷديب والمربي الذي ينقل النص اﻷدبي لﻸطفال ،ثم الحديث عن المعايير الواجب
توافرها في النص المقدم للطفل ،والمراحل التي يمر بها الطفل واللغة المقدمة له في كل مرحلة عمرية  ،وأشكال أدب اﻷطفال ومضامينه
وأدب اﻷطفال في فلسطين نشأته والمراحل التي مر بها ،وأبرز ال ُكتاب الذين أثروا المشهد اﻷدبي للطفل الفلسطيني وأدب الطفل الصهيوني
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يتم في هذا المقرر القاء الضوء علي ادب اﻻطفال والتطور التاريخي لوسائل اﻻعﻼم والصلة بين وسائل اﻻعﻼم واﻻتصال  ،واثر وسائل
اﻹعﻼم على الطفل  ،ومفهوم اﻹعﻼم وأنواع اﻹعﻼم وأهداف اﻹعﻼم ودور التلفزيون على الطفل من حيث اﻻيجابيات والسلبيات وكيفية
تعامل اﻷسرة مع هذه القنوات اﻹعﻼمية  .،يسعى المقرر أيضا إلى إيضاح دور اﻹذاعة ونوعية البرامج المقدمة لﻸطفال ،وكيفية التعامل
معها .واسس اختيار البرامج اﻻذاعية  ،وأيضا الصحافة ،مفهوم صحافة وأهميتها وتأثيرها على اﻷطفال -و خصائص الصحافة وأنواع
الصحف حسب المراحل العمرية واﻷسس التي يجب مراعاتها عند اختيار موضوعات صحافة الطفل باﻹضافة الي التعرف على اثر
الرسوم المتحركة وأثرها على الطفل من حيث التعرف علي أهميتها علي اﻷطفال باﻹضافة إلي بعض التجارب في إعﻼم الطفل بالوطن
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العربي ودور ،وسائل اﻹعﻼم في إيجاد حلول لبعض المشكﻼت اﻻجتماعية السائدة في المجتمع  ،وكذلك القاء الضوء علي اﻷنشطة
الﻼمنهجية  ،وايضاح خصائص العمر المختلفة للطفل والبرامج المناسبة لكل مرحلة عمرية
يركز هذا المساق علي التربية الخاصة وعناصر ادارة الصفوف الخاصة وكذلك منهاج المعاقين عقليا و الهدف التربوي الشامل للتربية
الخاصة والطرق واﻻساليب المتبعة في تعليم اﻻطفال المعاقين عقليا  ،نظريات التعلم و التعرف علي اساليب التقويم المناسبة لﻸطفال
المعاقين عقليا واستراتيجية تربية ذوى اﻻحتياجات الخاصة و كيفية دمج اﻻطفال المعاقين عقليا ً.
يتناول هذا المساق مفهوم اللغة وخصائصها وظيفتها النمو اللغوي للطفل واكتساب الطفل الكﻼم ،وماهية التفكير ومستويات اللغة ودور
اﻷسرة ورياض اﻷطفال والمعلم في التربية اللغوية للطفل
يتطرق هذا المساق الى اﻻسس والقوانين العامة لنمو وبعض النظريات التي تفسر النمو اﻻنفعالي واﻻجتماعي ،ويبحث عن الحاجات
النفسية واﻻجتماعية للطفل وتفاعله اﻻجتماعي مع اﻵخرين ،وتطور الكفاية اﻻنفعالية/اﻻجتماعية لدى الطفل والممارسات
التربوية/اﻻجتماعية المسؤولة عن تطورها والمشكﻼت اﻻنفعالية واﻻجتماعية المحتمل ظهورها خﻼل مراحل النمو واهميتها في النمو
خﻼل المراحل الﻼحقة.
طبيعة مادة الرياضيات وماهيتها وخصائص الرياضيات المعاصرة ،ومبادئ ومعايير الرياضيات المدرسية .
اﻷهداف العامة لتدريس الرياضيات وأهمية تحديد اﻷهداف و تصنيف اﻷهداف التربوية والسلوكية والشروط التي يجب مراعاتها في
صياغتها .بعض الطرائق الشائعة و اﻻستراتيجيات الحديثة في تدريس الرياضيات مثل :طريقة اﻹلقاء ،وطريقة الحوار ،والطريقة
المعملية ،والتعلم التعاوني ،واﻷلعاب التربوية.
تحليل محتوى مناهج الرياضيات في مرحلة التعليم اﻷساسي ،التخطيط  :مفهومه ،وأنواعه ،تصميم خطط الدروس اليومية والفصلية في
الرياضيات في المرحلة اﻷولى  ،التقنيات و اﻷنشطة المناسبة لتدريس الرياضيات.
أساليب التقويم في الرياضيات ،وخطوات إعداد اختبار الرياضيات ،وإعداد أسئلة مختلفة للرياضيات.
دروس تطبيقية في الرياضيات للمرحلة اﻷساسية اﻷولى )تعليم مصغر(.
يتم في هذا المقرر القاء الضوء علي الصحة النفسية وتعريفاتها ومفهومها واهميتها بشكل عام والصحة النفسية للطفل بشكل خاص ويركز
علي التوافق النفسي واستخدام الحيل الدفاعية  ،ويتم التعرف علي السواء وﻻ سواء  ،وكذلك علي الشخصية واهمية مرحلة الطفولة واثرها
في تشكيل متغيرات الذات وعﻼقتها بالصحة النفسية بمراحل العمر المختلفة ،كما يتناول المساق دور اﻻسرة والمدرسة والمعلم في تحقيق
التوافق النفسي والصحة النفسية للطفل.
ويتم معرفة مطالب النمو في مرحلة الطفولة والمراهقة  ،ويركز المساق علي اﻻساليب التربوية المطلوبة والمرفوضة التي يلجا اليها
الوالدين  ،وكذلك التعرف علي بعض اﻻضرابات السلوكية والنفسية التي تواجه الطفل واسبابها وكيفية التوصل الي حلول مناسبة ومعرفة
الحاجات النفسية  ،كما يتطرق الي ازمة الهوية في مرحلة الطفولة المتأخرة وبداية والمراهقة.ويوضح المساق اهمية اﻻهتمام بالصحة
النفسية والبدنية للطفل والعﻼقة بينهما واهمية المناخ اﻻسري والمدرسي في عملية التربية والنمو  .كما يشير الي اهمية التشخيص والقياس
في الصحة النفسية للطفل مع استعراض لبعض المقاييس .
تعريف الطلبة بخصائص نمو اﻷطفال منذ الوﻻدة وحتى نهاية المرحلة اﻻبتدائية والعوامل المؤثرة في نموهم وتعلمهم .
وأن يكتسب الطلبة مهارة المﻼحظة لمظاهر النمو لدى اﻷطفال وتمييز المظاهر غير السوية.
وتقديم المساعدة الﻼزمة لﻺسهام في تحقيق النمو لدى الطفل.
يتناول المساق مواضيع متعددة مترابطة ومتراكمة في مجال تدريس العلوم بهدف اﻹسهام في إعداد معلمي المرحلة اﻷساسية .
يركز هذا المساق على توضيح طبيعة العلم واﻷهداف التربوية ومستويات وبرامج العلوم الفعالة  ،كما يقدم أهم الطرق التدريس
الحديثة الفعالة في تدريس العلوم التي تسهم في بناء المفاهيم عند المتعلم منها طريقتي المحاضرة والمناقشة وطريقة العروض العملية
والتعليم التعاوني وغيرها
كما يتناول المساق القياس والتقويم في تدريس العلوم باﻹضافة إلى النشاطات العلمية.
يتناول هذا المساق أهمية الطفولة في التربية اﻹسﻼمية من خﻼل مفردات المساق وكتابه المقرر الذي يضم ست وحدات دراسية ،في اﻷولى
يوضح مفهوم التربية اﻹسﻼمية والثانية تحدثت عن مكانة الطفولة في اﻹسﻼم ،والوحدة الثالثة عالجت موضوع حضانة الطفل والرابعة
تناولت حقوق الطفل في اﻹسﻼم ،والخامسة تناولت مؤسسات تأديب اﻷطفال ،أما الوحدة السادسة فتعرض اﻷصول التربوية التي اتبعها
مؤدبو اﻷطفال
المفاهيم والقواعد ،والنظريات اﻷساسية المتعلقة بمعنى اللعب،
وعﻼقته باللعب وتأثره بالفروق الفردية واستخداماتها في التربية ،والتوجيه واﻹرشاد.
ويتمكن الطلبة من مهارات مﻼحظة سلوك اللعب ،واستخدامه في التعليم والتوجيه ،لتكوين اتجاهات إيجابية نحو لعب اﻷطفال
يتناول هذا المساق معرفة أنواع القراءة  /وكيفية اﻻستعداد للقراءة .معرفة المهارات والمشكﻼت الكتابية
يهدف هذا المساق فهم اﻻتجاهات الحديثة والمعاصرة في تربية الطفل في مجاﻻتها المختلفة  ،والمنحى الشامل في تربية الطفل ،ببرامج
خدمات الطفولة  ،والمدرسة التقدمية وتربية الطفل وموقف جون ديوي منها  ،كما يتناول تقويم برنامج تربية الطفل والتعلم والتعليم
يهدف هذا المساق ﻹكساب الطلبة معلومات حول مفهوم صحة الطفل ومرحلة الطفولة ،ورعاية الطفل خﻼل مراحل نموه منذ الحمل وحتى
ما قبل المدرسة ،وكذلك العناية باﻷم خﻼل وبعد الحمل ،ويتناول المساق أساليب تربية الطفل والتغذية المناسبة له خﻼل مراحل نموه.
يهدف مقرر تربية عملي  1إلى إكساب المتعلم مهارات أساسية في عملية التدريس وصقل ما لديه من مهارات سابقة وفق أساليب
حديثة واكسابه الممارسات التطبيقية من خﻼل ترجمة المعلومات واﻷفكار والمبادئ التي اكتسبها أثناء دراسته بالجامعة في مواقف
تعليمية تعلمية  ،وتزويده بالتغذية الراجعة المستمرة أثناء عملية التعليم من أجل تهيئة المتعلم ) المعلم( لﻼنتقال الفعلي لممارسة مهنة
التعليم في المدارس المتنوعة
يقسم مقرر التربية العملية إلى قسمين ،هما :النظري والعملي ،حيث يخضع الطالب المعلم إلى مجموعة من اللقاءات النظرية قبل
التدريب العملي من خﻼل التدريس المصغر ،المتمثل بإعداد خطة فصلية وخطة درس متكاملة ،ثم اختيار موقف تعليمي من هذه الخطة
وتقديمه أمام زمﻼئه بتوظيف مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم تحت إشراف عضو هيئة التدريس المشرف عليه،
يتناول هذا المساق التعرف على مفهوم التفكير وخصائصه ،وأسلوب التفكير ،وأنماط التعلم وتصنيفاته المختلفة ،واستراتجيات تنمية التفكير
وطرائقه ،مع التركيز على التدريبات واﻷنشطة التي من شأنها تنمية أنماط التفكير كالتفكير اﻹبداعي والناقد والمنطقي وحل المشكﻼت
وحب اﻻستطﻼع وغيرها.
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يتناول هذا الكتاب التربية الفنية كإحدى المجاﻻت التربوية التي تؤكد وتسعي لطرح استراتيجية لنظرة مستقبلية لدور معلم التربية الفنية
كاحد المحاور التربوية التي تجمع بين الجوانب العلمية والفنية ومتطلبات الطفل في جميع مراحل النمو الجسمي والعقلي من خﻼل تناول
التربية الفنية البصرية ومضمونة على الفلسفات التي اهتمت بالفن التشكيلي للطفل ومن ثم تسطيع تخريج معلم قادر على توجيه سلوك
الطفل نحو القيم الجمالية والفنية لما يحيط به من عناصر بيئية واجتماعية
يتناول هذا المساق مفهوم المنهج العلمي واﻷدبي  ،وصفات البحث ،وشروطه ،وكيفية إعـداده مـن اختيار الموضوع وانتهاء بالتوثيق
وإعداد ثبت المصادر والمراجع  .ويتطرق إلى أهم مناهج الدراسة اﻷدبية.واللغوية؛ ويهدف إلى أن يعد الطلبة بحوثا تطبيقية ،تتناول
الدراسة اللغوية و المقاربات المختلفـة لوصـف الظـاهرة اللغوية واﻷدبية وتفسيرها

