
  التوصيف  متطلبات الكلية
  اللغة العربية

ARAD1201 
م يهدف هذا المساق إلى تنمية قدرات الطلبة في اللغة العربية وتمكينهم من إجادتها بما ينعكس عليهم في المواد الدراسية ومجاالت استخدا

النحو والصرف وقواعد اإلمالء، ومختارات من اللغة وتطبيقاتها، فيدرس الطلبة موضوعات تهتم بطبيعة اللغة ومستوياتها، كأساسيات 
األدب الجاهلي واإلسالمي واألموي والعباسي واألندلسي، وموضوعات من البالغة العربية وخاصة علمي البالغة والبديع؛ ليتذوق 

  .بجماليات اللغة وروعة أسلوبها، مع ذكر األمثلة التوضيحية والشارحة التي تعين الطلبة على الفهم واالستيعا
  مقدمة في الحاسب االلي 

CSCD1302 
يشمل هذا المساق علي شرح المفاهيم األساسية والمصطلحات الحاسوبية ومميزات الحاسوب و مكونات نظام الحاسوب ووظائفه 

ني والتعرف واستخدامات الحاسوب النموذجية واستخدام الحاسوب في التعليم و في اإلنترنت والخدمات المقدمة للعمالء والبريد االلكترو
علي المجتمعات االفتراضية والعالم اإللكتروني و  وحدات اإلدخال واإلخراج والذاكرة الرئيسية وطرق تمثيل البيانات في الذاكرة 

  .ومكونات الحاسوب البرمجية وأنواع الفيروسات وعلم السالمة الصحية وسبل الوقاية منها
  )1ريادة االعمال (
BUSD1104 

وحدات تدريبية تهدف إلي تطوير المهارات الريادية وإلي تهيئة الشباب علي المستوي العلمي ليس فقط ليتمكنوا من إنشاء  4هي عبارة عن 
مشاريعهم الخاصة في المستقبل بل كذلك ليعملوا بشكل منتج في مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم وبذلك يكون هدف البرنامج اإلجمالي 

  ة في استحداث ثقافة مؤسساتية في فلسطينعلى المستوي األوسع هو المساهم
  اللغة االنجليزية
ENGD1203 

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.  

  )2ريادة االعمال (
BUSD2205 

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.  
  أخالقيات المهنة
MAND2206 

تعريفاً بأخالقيات المهنة والسلوك الوظيفي وأخالقيات المهنة في اإلسالم ومصادر أخالقيات المهنة واألخالقيات الحميدة يقدم هذا المساق 
التي يجب أن يتحلى بها الموظف، كما وتعرف الطالب بالسلوكيات غير الحميدة واالنحرافات الوظيفية، كما ويتم التطرق إلى الصفات 

ت الفنية التي يجب أن تتوفر في الضابط األمني، وأهمية المحافظة على سرية المعلومات الخاصة، وكيفية الشخصية والقدرات والمهارا
  التعامل مع ضغوط العمل، وفي نهاية المساق ستتم معالجة بعض القضايا األخالقية من خالل التطبيقات العملية.

دراسات في الفكر العربي 
  االسالمي 
ISLD2208 

تعريف الطالب بمفهوم الفكر العربي اإلسالمي والتعريف إلي العقيدة اإلسالمية الصحية والتعرف على األثر اإلسالمي  يتناول هذا المساق
في النفس البشرية وبناء أسس وخصائص الفكر العربي اإلسالمي ويتناول هذا المساق تعريف الطالب األلهوهية والربانية واألسس 

  ء السابقين وأهمية هذه الكتب في الفكر العربي اإلسالميوالصفات وتعريف الطالب بكتي العلما
  دراسات فلسطينية

PSTD2207 
يتناول المساق مجموعة من الموضوعات ذات األهمية بالنسبة للقضية الفلسطينية وهي :موجز لتاريخ فلسطين القديم وكذلك التاريخ 
ينية اإلسالمي لها منذ الفتح وحتي العهد العثماني، الحركة الصهيونية : تشكيالتها المختلفة ، رموزها وتياراتها الرئيسية المقاومة الفلسط

لتي مرت بها، وأدواتها ووسائلها مع تقييم لكل مرحلة منظمة التحرير ومؤسساتها والحركات التي تحت جناحها واالنتفاضة المراحل ا
  الكبري العملية السلمية

  التوصيف  متطلبات برنامج
مبادئ التوجيه واالرشاد 

  النفسي
CHED2311 

  يقوم هذا المقرر معلومات و معا ريف ونظريات متنوعة تتناول:
ة يعد هذا المقرر من المتطلبات الالزمة لإلعداد العاملين في ميدان الطفل ورعايته فهو يقدم معلومات عن خدمات التوجيه واإلرشاد والحاج

  إليها من النواحي الوقائية والعالجية واإلنمائية في مراحل المختلفة.
  ويقوم نظريات اإلرشاد وتطبيقاتها المختلفة. 

  .وة خطوة من أجل المساعدة وخط وتسلسل عملية اإلرشاد
  طرق تدريس عامة 

CHED1325  
جيداً ألنه لم يعد يكفي أن يتقن المعلم مادته العلمية ؛ بل أصبح من الضروري أن يكون متمتعاً بكفايات شخصية متكاملة خالقة معداً إعداداً 

وإرشادهم لتيسير مشاركتهم الفاعلة وحفزهم للتعلم قادراً على استخدام علمياً، وثقافياً، ومهنياً، قادراً على فهم حاجات طالبه وعلى توجيههم 
أفضل طرائق التدريس فاعلية، وأنفع وأيسر الوسائل واألساليب؛ لتقديم مادته التي يقوم بتدريسها، كما أصبح عليه أن يساعد طالبه على 

واحترام الغير إضافة لقدرته على تنمية ذاته وتحديد معلوماته؛  الوعي بمشكالت مجتمعاتهم واإلسهام في حلها وتعويدهم االنضباط الذاتي،
  .ليتمكن من مواجهة المشكالت التدريسية

تكنولوجيا التربية 
  والوسائل التعليمية

CHED1372 

وأهميتها  تقنيات التعليم: مفهومها -موقع تقنيات التعلم في عملية االتصال -معوقاته - مفهومه وقنواته -يتناول هذا المساق االتصال
تقنيات التعلم السمعية والبصرية الثابتة  - تقنيات التعلم غير المعروضة ضوئياً  -وقواعد استخدامها وتصنيفاتها وأسس اختيارها 

التدريب على صناعة بعض الوسائل  - أنشطة تطبيقية لتوظيف تقنيات التعلم في المناهج الدراسية المختلفة -والسمعية البصرية المتحركة
  .ام األجهزةواستخد

  التوصيف  متطلبات التخصص
  أدب االطفال

CHED1317  
أدب  يضم مساق أدب األطفال تعريف بأدب األطفال ونشأته وأهميته والمصادر التي اعتمد عليها أدب األطفال من منظور إسالمي،وكذلك

األطفال من حيث المضمون والشكل، ودور كل من األديب والمربي الذي ينقل النص األدبي لألطفال ،ثم الحديث عن المعايير الواجب 
توافرها في النص المقدم للطفل ،والمراحل التي يمر بها الطفل واللغة المقدمة له في كل مرحلة عمرية ، وأشكال أدب األطفال ومضامينه 

  ال في فلسطين نشأته والمراحل التي مر بها ،وأبرز الُكتاب الذين أثروا المشهد األدبي للطفل الفلسطيني وأدب الطفل الصهيونيوأدب األطف
  إدارة البيئة الصفية

CHED1329  ف م ة مهاراته على ض ودارة ال ف وت ة إدارة ال م وأه فه عل  اق إلى تع ال ف ال يه
اوله  عل خالل ت عل في إدارة ال احها، وادوار ال امل ن ها وع ا ها وأن اص ة م ح ع لإلدارة ال

في.   ال

أثر وسائل االعالم على 
  الطفل 

CHED2222 

يتم في هذا المقرر القاء الضوء علي ادب االطفال والتطور التاريخي لوسائل االعالم والصلة بين وسائل االعالم واالتصال ، واثر وسائل 
ية اإلعالم على الطفل ، ومفهوم اإلعالم  وأنواع اإلعالم وأهداف اإلعالم  ودور التلفزيون على الطفل من حيث االيجابيات والسلبيات  وكيف

مل تعامل األسرة مع هذه القنوات اإلعالمية ،. يسعى المقرر أيضا إلى  إيضاح دور اإلذاعة ونوعية البرامج المقدمة لألطفال، وكيفية التعا
و خصائص الصحافة وأنواع -معها .واسس اختيار البرامج االذاعية ، وأيضا الصحافة، مفهوم صحافة  وأهميتها وتأثيرها على األطفال 

الصحف حسب المراحل العمرية واألسس التي يجب مراعاتها عند اختيار موضوعات صحافة الطفل  باإلضافة الي التعرف على  اثر 
ى الطفل  من حيث التعرف علي أهميتها علي األطفال  باإلضافة إلي بعض التجارب في إعالم الطفل بالوطن الرسوم المتحركة وأثرها عل



العربي ودور ،وسائل اإلعالم في إيجاد حلول لبعض المشكالت االجتماعية السائدة في المجتمع ، وكذلك القاء الضوء علي األنشطة 
  فل والبرامج المناسبة لكل مرحلة عمريةالالمنهجية ، وايضاح خصائص العمر المختلفة للط

تعليم االطفال ذوي 
  االحتياجات الخاصة 

CHED2313 

يركز هذا المساق علي التربية الخاصة وعناصر ادارة الصفوف الخاصة وكذلك منهاج المعاقين عقليا و الهدف التربوي الشامل للتربية 
المعاقين عقليا ، نظريات التعلم و التعرف علي اساليب التقويم المناسبة لألطفال الخاصة والطرق واالساليب المتبعة في تعليم االطفال 

 ً   .المعاقين عقليا واستراتيجية تربية ذوى االحتياجات الخاصة و كيفية دمج االطفال المعاقين عقليا
  

  تطور اللغة عند الطفل
CHED1206 

اللغوي للطفل واكتساب الطفل الكالم، وماهية التفكير ومستويات اللغة ودور يتناول هذا المساق مفهوم اللغة وخصائصها وظيفتها النمو 
  األسرة ورياض األطفال والمعلم في التربية اللغوية للطفل

  النمو البدني عند الطفل
CHED1208 

ويبحث عن الحاجات  واالجتماعي، االنفعالي النمو تفسر التي والقوانين العامة لنمو وبعض النظريات االسس الى المساق هذا يتطرق
 والممارسات الطفل لدى االجتماعية/االنفعالية الكفاية وتطور مع اآلخرين، النفسية واالجتماعية للطفل وتفاعله االجتماعي

 النمو في واهميتها النمو مراحل خالل ظهورها المحتمل واالجتماعية االنفعالية والمشكالت تطورها عن المسؤولة االجتماعية/التربوية
  .الالحقة المراحل خالل

الرياضيات وطرق 
  تدريسها

CHED1211 

  مبادئ ومعايير الرياضيات المدرسية .، وطبيعة مادة الرياضيات وماهيتها وخصائص الرياضيات المعاصرة
التي يجب مراعاتها في الشروط و تصنيف األهداف التربوية والسلوكيةو األهداف العامة لتدريس الرياضيات وأهمية تحديد األهداف  

في تدريس الرياضيات مثل: طريقة اإللقاء، وطريقة الحوار، والطريقة  و االستراتيجيات الحديثة . بعض الطرائق الشائعةتهاصياغ
  المعملية، والتعلم التعاوني، واأللعاب التربوية.

في  تصميم خطط الدروس اليومية والفصلية ،وأنواعهمفهومه، : تحليل محتوى مناهج الرياضيات في مرحلة التعليم األساسي، التخطيط 
  في المرحلة األولى ، التقنيات و األنشطة المناسبة لتدريس الرياضيات. الرياضيات

  أساليب التقويم في الرياضيات، وخطوات إعداد اختبار الرياضيات، وإعداد أسئلة مختلفة للرياضيات.
  األولى (تعليم مصغر). دروس تطبيقية في الرياضيات للمرحلة األساسية 

  الصحة النفسية للطفل 
CHED1213  

يتم في هذا المقرر القاء الضوء علي الصحة النفسية وتعريفاتها ومفهومها واهميتها بشكل عام والصحة النفسية للطفل بشكل خاص ويركز 
وكذلك علي  الشخصية واهمية مرحلة الطفولة واثرها علي التوافق النفسي واستخدام الحيل الدفاعية ، ويتم التعرف علي السواء وال سواء ، 

في تشكيل متغيرات الذات وعالقتها بالصحة النفسية بمراحل العمر المختلفة، كما يتناول المساق دور االسرة والمدرسة والمعلم في تحقيق 
  التوافق النفسي والصحة النفسية للطفل.

قة ، ويركز المساق علي االساليب التربوية المطلوبة والمرفوضة التي يلجا اليها ويتم معرفة مطالب النمو في مرحلة الطفولة والمراه
الوالدين ، وكذلك التعرف علي بعض االضرابات السلوكية والنفسية التي تواجه الطفل واسبابها وكيفية التوصل الي حلول مناسبة ومعرفة 

لة المتأخرة وبداية والمراهقة.ويوضح المساق اهمية االهتمام بالصحة الحاجات النفسية ، كما يتطرق الي ازمة الهوية في مرحلة الطفو
قياس النفسية والبدنية للطفل والعالقة بينهما واهمية المناخ االسري والمدرسي في عملية التربية والنمو . كما يشير الي اهمية التشخيص وال

  في الصحة النفسية للطفل مع استعراض لبعض المقاييس .
  سيكولوجية الطفولة 

CHED1202  
  تعريف الطلبة بخصائص نمو األطفال منذ الوالدة وحتى نهاية المرحلة االبتدائية والعوامل المؤثرة في نموهم وتعلمهم .

  وأن يكتسب الطلبة مهارة المالحظة لمظاهر النمو لدى األطفال وتمييز المظاهر غير السوية.
  تحقيق النمو لدى الطفل. وتقديم المساعدة الالزمة لإلسهام في

  العلوم وطرق تدريسها
CHED1212 

  متعددة مترابطة ومتراكمة في مجال تدريس العلوم بهدف اإلسهام في إعداد معلمي المرحلة األساسية . يتناول المساق مواضيع
كما يقدم أهم الطرق التدريس  يركز هذا المساق على توضيح طبيعة العلم واألهداف التربوية ومستويات وبرامج العلوم الفعالة ، 

الحديثة الفعالة في تدريس  العلوم التي تسهم في بناء المفاهيم عند المتعلم منها طريقتي المحاضرة والمناقشة وطريقة العروض العملية 
  والتعليم التعاوني وغيرها

  العلمية.لى النشاطات إضافة باإل قياس والتقويم في تدريس العلومكما يتناول المساق ال
صورة الطفولة في التربية 

  االسالمية 
CHED1304  

يتناول هذا المساق أهمية الطفولة في التربية اإلسالمية من خالل مفردات المساق وكتابه المقرر الذي يضم ست وحدات دراسية، في األولى 
والوحدة الثالثة عالجت موضوع حضانة الطفل والرابعة يوضح مفهوم التربية اإلسالمية والثانية تحدثت عن مكانة الطفولة في اإلسالم، 

تناولت حقوق الطفل  في اإلسالم، والخامسة تناولت مؤسسات تأديب األطفال، أما الوحدة السادسة فتعرض األصول التربوية التي اتبعها 
  مؤدبو األطفال

  سيكولوجية اللعب
CHED2316  

 ة بمعنى اللعب،المفاهيم والقواعد، والنظريات األساسية المتعلق
 وعالقته باللعب وتأثره بالفروق الفردية واستخداماتها في التربية، والتوجيه واإلرشاد.

  ويتمكن الطلبة من مهارات مالحظة سلوك اللعب، واستخدامه في التعليم والتوجيه، لتكوين اتجاهات إيجابية نحو لعب األطفال
طرق تعليم األطفال 
  القراءة والكتابة 

CHED2326 

 معرفة المهارات والمشكالت الكتابية يتناول هذا المساق معرفة أنواع القراءة / وكيفية االستعداد للقراءة.

االتجاهات الحديثة في 
  تربية الطفل

CHED1205  

الطفل، ببرامج يهدف هذا المساق فهم االتجاهات الحديثة والمعاصرة في تربية الطفل في مجاالتها المختلفة ، والمنحى الشامل في تربية 
  خدمات الطفولة ، والمدرسة  التقدمية وتربية الطفل وموقف جون ديوي منها ، كما يتناول تقويم برنامج تربية الطفل والتعلم والتعليم

  صحة الطفل وتغذيته
CHED2221 

مراحل نموه منذ الحمل وحتى  يهدف هذا المساق إلكساب الطلبة معلومات حول مفهوم صحة الطفل ومرحلة الطفولة، ورعاية الطفل خالل
  ما قبل المدرسة، وكذلك العناية باألم خالل وبعد الحمل، ويتناول المساق أساليب تربية الطفل والتغذية المناسبة له خالل مراحل نموه.

  تدريب عملي 
CHED2227 

إلى إكساب المتعلم مهارات أساسية في عملية التدريس وصقل ما لديه من مهارات سابقة وفق أساليب  1يهدف مقرر تربية عملي 
حديثة واكسابه الممارسات التطبيقية من خالل ترجمة المعلومات واألفكار والمبادئ التي اكتسبها أثناء دراسته بالجامعة في مواقف 

بالتغذية الراجعة المستمرة أثناء عملية التعليم من أجل تهيئة المتعلم ( المعلم) لالنتقال الفعلي لممارسة مهنة  تعليمية تعلمية ، وتزويده
  التعليم في المدارس المتنوعة 

إلى قسمين، هما: النظري والعملي، حيث يخضع الطالب المعلم إلى مجموعة من اللقاءات النظرية قبل  يقسم مقرر التربية العملية
التدريس المصغر، المتمثل بإعداد خطة فصلية وخطة درس متكاملة، ثم اختيار موقف تعليمي من هذه الخطة الل التدريب العملي من خ

  بتوظيف مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم تحت إشراف عضو هيئة التدريس المشرف عليه، زمالئهوتقديمه أمام 
  تعليم التفكير االبداعي

CHED2324 
المساق التعرف  على مفهوم التفكير وخصائصه، وأسلوب التفكير، وأنماط التعلم وتصنيفاته المختلفة، واستراتجيات تنمية التفكير  هذا يتناول

ت وطرائقه، مع التركيز على  التدريبات واألنشطة التي من شأنها تنمية  أنماط التفكير كالتفكير اإلبداعي  والناقد والمنطقي وحل المشكال
  ستطالع وغيرها.  وحب اال

  



تعليم الفن والمسرح 
  لالطفال

CHED2325 

 اول هذا الكتاب التربية الفنية كإحدى المجاالت التربوية التي تؤكد وتسعي لطرح استراتيجية لنظرة مستقبلية لدور معلم التربية الفنيةيتن
طفل في جميع مراحل النمو الجسمي والعقلي من خالل تناول كاحد المحاور التربوية التي تجمع بين الجوانب العلمية والفنية ومتطلبات ال

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

  مناهج البحث العملي 
CHED2328  

إعـداده مـن اختيار الموضوع وانتهاء بالتوثيق  ةواألدبي ، وصفات البحث، وشروطه، وكيفي يتناول هذا المساق مفهوم المنهج العلمي
تطبيقية،  تتناول الطلبة بحوثا  ويهدف إلى أن يعدواللغوية؛ .وإعداد ثبت المصادر والمراجع . ويتطرق إلى أهم مناهج الدراسة األدبية

 الدراسة اللغوية و المقاربات المختلفـة لوصـف الظـاهرة اللغوية واألدبية وتفسيرها
 


