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:اوال: تخصص العلوم األسرية

89المطلوبة:المعتمدةالساعاتاالجبارية:التخصصمتطلبات
Course name in English Cr العربيةباللغةالمساق ID. No.
Fundamentals of Scientific Research 2 العلميالبحثأساليب
General Mathematics for Family
Sciences

3
العلوملبرنامجعامةرياضيات
االسرية

General Chemistry for Family Sciences 4 العلوملبرنامجعامةكيمياء
االسرية

General Biology for Family Sciences
4

العلوملبرنامجالعامةأألحياء
االسرية

Jurisprudence Science 3 االسالميالفقهاصول
Introduction to Psychology 3 النفسعلمفيمقدمة
Introduction to Sociology 3 االجتماععلمفيمقدمة
Family Sociology 3 األسرةاجتماععلم
Introduction to Contemporary Social
Problems

3 االجتماعيةالمشاكلفيمقدمة
المعاصرة

Family and Community Violence &
Addictions

3 العنف األسري والمجتمعي
واالدمان

Personal Status Law (1) 3 )1(الشخصيةاالحوال
Personal Status Law (2) 3 )2(الشخصيةاالحوال
Introduction to Educational Statistics 3 التربوياالحصاءفيمقدمة
Psychology of Learning 3 التعلمسيكولوجية
Measurements & Evaluation in Early
Education

3 التعليمفيوالتقويمالقياس
المبكر

Development of Preschool Children
3 المدرسةقبلمامرحلةتطوير

لألطفال
Reproduction Health 1 الصحة االنجابية
Parenting 2 األبوة واالمومة
Child Care & Development 3 رعاية الطفل وتنميته

Special Needs Child Raising
3 تربية االطفال ذوي االحتياجات

الخاصة
Adult Development & Aging 2 والشيخوخةالكبارتنمية
Housekeeping 3 ادارة المنزل
Family Resources and Economics 3 ومواردهااألسرةاقتصاديات
Child & Family Health 3 واألسرةالطفلصحة
Family Nutrition 3 تغذية األسرة



Principles of Home Safety &First Aid
2

االوليةاالسعافاتمبادئ
المنزليةوالسالمة

Family Sports & Fitness 1 االسريةواللياقةالرياضة
Cookery and Traditional Foods in
Palestine & the Arab World

2 فن الطهي واالطعمة التراثية في
فلسطين والعالم العربي

Counseling Skills in Human Services
2 الخدماتفياإلرشادمهارات

اإلنسانية
Ethics & Professional Issues in Human
Services Counseling

1 فيوالمهنيةاالخالقيةالقضايا
االرشادخدمات

Practical Training 6 ميدانيتدريب
Graduation Project 3 تخرجمشروع
Total Cr. 89 المجموع

12المطلوبة:المعتمدةالساعاتاالختيارية:االسرية)(العلومالبرنامجمتطلبات

Course name in English Cr العربيةباللغةالمساق
Identificat
ion No.

Development of Elementary School
Children

3 االبتدائيةالمرحلةتطوير

Children Discipline 3 ادب االطفال
Children’s Games &Drawings 3 العاب ورسوم االطفال
Art of Cosmetics and Make-up 3 فن التجميل والمكياج
Art of Sewing and Clothing Design 3 فن الخياطة وتصميم المالبس
Home Internal Design 3 التصميم الداخلي للمنزل
Family and the Environment 3 األسرة والبيئة
Pharmacology and Toxicology 3 علم االدوية والسموم
Work and family issues 3 قضايا العمل واألسرة
Special Projects managment 3 ادارة مشروعات خاصة
Total Cr. 30 المجموع

مساق:لكلوالمخرجاتالخاصةواألهدافاالسريةالعلومتخصصمساقاتوصف1.6-8

رياضات عامة لتخصص العلوم االسرية:
وصف المساق:



منالرياضياتفييستمتعوناألبناءجعلكيفيةحولواألمهاتلإلباءإرشاداتالمساقهذايتناول

األطفالوالعابالنقودووالخضرواتوالفواكهالبقولواستخدامالرياضية،واأللعابالفوازيرخالل

األشكالخصائصدراسةالبيئة،منالهندسيةواألشكالاألعداداستكشافرياضية،مسائلحلفي

األنماطاكتشافاليومية،بالحياةوغيرهاالطبيعيةاألعدادربط،أبعادوثالثةبعدينضمنالهندسية

المشكالتحلوخطواتالرياضية،المسائلنمذجةوالتقدير،التقريبمهاراتوالهندسية،العددية

الرياضية.

أهداف المساق:

تعلم الرياضياتالتعرف على ارشادات تربوية تسهم في تحفيز االطفال على●

توظيف االلعاب التربوية في تعليم وتعلم الرياضيات.●

وتعلم الرياضيات.استخدام المواد الموجودة في البيئة المحلية في تعليم●

دراسة خصائص االعداد واالشكال الهندسية.●

اكتشاف االنماط الرياضية ( عددية وهندسية).●

دراسة مهارات التقدير والتقريب.●

توظيف النماذج في حل المشكالت الرياضية.●

مخرجات المساق:

طلبة واعون بأهمية  الرياضيات في الحياة.●

الرياضيات.طلبة قادرون على توظيف االلعاب التربوية في تعليم وتعلم●

طلبة يربطون المفاهيم والمهارات الرياضية بالواقع.●

طلبة مكتشفون لالنماط الرياضية.●

و التقدير )طلبة قادرون على تطبيق مهارات الحساب الذهنية ( التقريب●

طلبة قادرون على حل المشكالت الرياضية بالطريقة العلمية.●

الكيمياء العامة لطلبة العلوم االسرية

وصف المساق:



يتناول هذا المساق المبادئ االساسية في الكيمياء العامة والتي تتضمن الجدول الدوري والشكل

الكيميائية ,حاالت المادة ,خصائصااللكتروني للذرة، الروابط الكيميائية، التفاعالت والحسابات

باالضافة إلى االكسدة واالختزال.الفلزات والالفلزات ,المركبات الكيميائية ,االحماض والقواعد

أهداف المساق:

تم ذكرها في وصف المساقتزويد الطالب بالمبادئ االساسية للكيمياء العامة والتي●

واستخدام المعادالتتطوير مهارات الطالب في الحسابات والتفاعالت الكيميائية●

تطوير مهارات حل المشكالت عند الطالب●

فهم اثر الكيمياء في حياتنا●

مخرجات المساق:

طالب لديه المعرفة بالمبادئ االساسية في الكيمياء العامة●

الكيميائيةطالب لديه القدرة على فهم لغة الكيمياء وحساب التفاعالت●

في حياتناطالب لديه القدرة على الربط بين الكيمياء وتطبيقاتها●

االحياء العامة لطلبة العلوم االسرية:

المساق:وصف

مبادىءوالعمليالنظريبشقيةاالسريةالعلوملطلبةخصيصياالمصممالمساقهذايتناول

الخليةمكوناتعنعامةومعلوماتوتصنيفها،الحيةالكائناتبأساسياتتنوعبدأاألساسيةاألحياء

الخلوي،التنفسوعمليةالنباتاتفيالضوئيالتمثيلوعمليةعضياتها،منعضيةكلووظيفة

المنويةالحيواناتوتكويناالختزاليواالنقساممباشرالغيراالنقسامالخلية،انقساموعملية

هذايتناولوالطفرات.والكروموسوماتعنهاواالنحرافاتالمندليةوالوراثةاالنسان،فيوالبويضات

يتمحيثالعامةاألحياءمساق فىتدرسالتىالمواضيعلمعظمالعملىالجانبدراسة المساق

والنباتية، األنواعالحيوانيةللخالياالمختلفةالتركيباتالضوئى، الميكروسكوبدراسةعلىالتركيز

المختلفة من األنسجة الحيوانية.

أهداف المساق:



تعريف طالب العلوم االسرية بالمبادئ االساسية لعلم االحياء.●

االساسية.فهم الطالب لمختلف الكائنات الحية المحيطة بنا وتقسيماتها●

فهم الطالب أساسياتالخلية الحية وعملها.●

فهم الطالب لالدوات االساسية المستخدمة في علم االحياء.●

مخرجات المساق:

طالب ذوي فهم افضل لتنوع الكائنات الحية وتصنيفها.●

طالب ملمون بأسس علم االحياء بما يلزمهم في الحياة.●

اصول الفقه االسالمي:

:وصف المساق

يتناولسوفحياتهفيالشرعيةاألحكاموتطبيقالمسلماإلنسانفكرفيالفقهأصوللتأسيس

بنظاموالتعريفاألبناء,عندبنائهاوكيفيةاإلسالميةالعقيدةفقةاآلتية:الموضوعاتالمساقهذا

منبهيتعلقومااألسرةونظاموكيفياتها،وأحكامهاالعباداتكنظاموخصائصهومقاصدهاإلسالم

فيوأثرهمااإلسالميةواألخالقوالحديث,القرآنوعلوماإلسالمي،التشريعمصادرشرعية،أحكام

قصصوسلم,عليههللاصلىالرسولحياةعنونبذةالشريفةالنبويةالسيرةفقهاإلنسان,حياة

فقه المعامالت وأحكامها.بعض الصحابة وكيفية أخذ العبر منها وتعليمها لألبناء,

أهداف المساق:

واإلدراكالفهمتعميقخاللمنالطالبلدىومميزةوشاملةنافعةإسالميةثقافةتكوين●

في نفوس الطالب.في الفقه اإلسالمي وأصوله و غرس العقيدة واإليمان والتقوى

ومحورًا لألخالق والتهذيب.جعل السيرة النبوية العطرة وسيرة الصحابة نموذجًا مثاليًا،●

الشرعي و تربية األبناء تربيةاإلسهام الجاد في إنهاض األمة، وتوعية الناس، ونشر العلم●
إسالمية صحيحة.

لمجتمعهم وأمتهم،  والتركيز علىبث الروح االجتماعية في نفوس الطالب، وترسيخ انتمائهم●
أهمية  األسرة وتعلُّم أحكامها وبنائها.

مخرجات المساق:



رسالةحملمنتمكنهمالتياإلسالميةوبالثقافةواإليمانبالعقيدةمتسلحونطالب●

أرجاء األرض. اإلسالم ونشرالنور والهداية والخير  والعدالة في كافة

رضوان هللا عز وجل.طالب مطبقون لألحكام الشرعية في حياتهم من أجل نيل●

ومجتمعه وأمته.طالب يملكون القدرةعلى تنشئة جيل مسلم صالح  يخدم وطنه●

مقدمة في علم النفس:

المبادىءأهمعلىيشتملبحيثالنفسبعلمالتعريفالمساقهذا تناولي :المساقوصف

النموونظرياتومبادىءالسلوكوفسيولوجيةالفكريةومدارسهالنفسعلمتاريخفيوالمفاهيم

التيالنفسيةالموضوعاتبعضيتناولكما.والشخصيةواإلنفعاالتوالدوافعواإلدراكوالتعلم

النظرياتبعضعنتصورًاالمساقويقدموالصراع،والذاكرة،كاالنتباه،النفس،لعلمالدارسينتهم

النفسية: كالتحليلية، والسلوكية، والمعرفية.

أهداف المساق:

فهم المفردات والمفاهيم المستخدمة في علم النفس.●

فهم البحوث التي تقوم عليها معرفة الفكر والسلوك البشري.●

فهم الكيفية التي بنيت عليها مهارات التفكير.●

النفس.وصف التطورات الهامة التي أدت إلى التطور الحالي لعلم●

دراسة تطبيقية للنظرية النفسية في حياة الفرد.●

مخرجات المساق:

أوجهوتوضيحالنفسعلمفيوالنظريةالرئيسيةالمجاالتعلىالتعرفعلىقادرونطالب●

التشابه واالختالف بينهما.

التجريبيةوشبهوالتجريبية،واالرتباطيةالرصدية،التصاميمبينالتمييزعلىعاليةبقدرةطالب●

كلعلىالمفروضةوالقيودالمزاياوتوضيحالتنمويالنفسعلماءيستخدمهاالتيالرئيسية

هذهأساسعلىوالنظرياتالدراساتمختلفنقدعلىقادرونالطالبيكونبحيثمنهما

المعلومات.



االضطراباتمنرئيسيةلفئاتالمقترحوالعالجوالمسبباتبأساسياتاألعراضملمطالب●

والمشاكل النفسية.

النفسعلمفيمعينةبمواضيعوالمتعلقةالمعاصرةاالبحاثقراءةمنالطالبتمكن●

وكتابة ابحاث ومناقشة وتقييم هذه األبحاث.

مقدمة في علم االجتماع:

:وصف المساق

والمعلوماتالمفاهيمأهمعلىيشتملبحيثاالجتماعبعلمالطالبتعريفإلىالمساقهذا هدفي 

ومعرفةالجماعات,تشكيلإلىتؤديالتيوالعواملورواده,ومؤسسيهوتطورهنشأتهحيثمن

إلىتؤديالتيوالعواملاالجتماعية،الطبقاتومفهومالعائلي،النظاموخاصةاالجتماعيةالنظم

والتعرفاالجتماعية،والعملياتاالجتماعيالسلوكودراسةاالجتماعي,التفاعلوعملياتالتغير,

وخصائصه،الفلسطينياالجتماعيالبناءإلىللتعرفباإلضافةالتربوية،االجتماعيةالمؤسساتعلى

والعادات والتقاليد والقيم الفلسطينية.

أهداف المساق:

في علم اإلجتماع.إكساب الطلبة المفردات والمفاهيم النظرية المستخدمة●

االجتماعي.فهم األسس والعوامل التي تؤدي إلى التغير وزيادة التفاعل●

واألنظمة االجتماعية.دراسة السلوك اإلجتماعي والعادات والتقاليد والقيم والقوانين●

المجتمعلهايتعرضالتياإلجتماعيةوالمشاكلاإلجتماعيةللمؤسساتتطبيقيةدراسة●

الفلسطيني.

مخرجات المساق:

أوجهوتوضيحاإلجتماععلمفيوالنظريةالرئيسيةالمجاالتعلىالتعرفعلىقادرونطالب●

التشابه واالختالف بينهما.

والتأثيرالمختلفةالمجتمعانساقمعالتعاملمهاراتتطبيقعلىالقدرةيملكونطالب●

فيها إلحداث التغيير المرغوب للنهوض بالمجتمع وأفراده.

االجتماعيةالظواهرلدراسةاالجتماعيةالعلميةالبحوثوتطبيقإجراءمنالطالبتمكن●

وايجاد الحلول لها.والسلوك اإلنساني وكيفية التعامل مع المشكالت اإلجتماعية



علم اجتماع األسرة:

:وصف المساق

لألسرةتحليليةدراسةواجراءومكوناتهااألسرةعلىالطالبتعريفبهدفالمقررهذاصمملقد

األسرة. كماتواجهالتيوالمشاكلوالتغيراتووظائفهاودورهاالعربيةاألسرةومقوماتوالقرابة

المنوطةوالواجباتوالحقوقواإلنجابوالطالقالزواجمثلباألسرةالخاصةالنظمالمساقيتناول

التغيرونظرياتاالجتماعيةللنظرياتشاملنظريتصورالمساقيتناولكما،األسرةبأفراد

وتأثيرها على األسرة.

أهداف المساق:

علم االجتماع االسري وعلمأكساب الطالب المعارف االساسية ليتمكن من التفريق بين●

االجتماع. 

أن يحدد الطالب مفهوم األسرة ومكوناتها من منطلق اجتماعي.●

أن يفهم الطالب النظم التي تحدد األسرة العربية المعاصرة●

مخرجات المساق:

طالب واعون على مكونات ونظم األسرة. ●

االسرية.طالب مطبقون لنظريات علم اجتماع األسرة في التربية●

علمية حديثة.طالب يملكون القدرةعلى نقل المعرفة التي اكتسبوها بطرق●

مقدمة في المشاكل االجتماعية:

:وصف المساق

علىتأثيرًاالظواهرأكثرمنباعتبارهاالمعاصرةاالجتماعيةالمشكالتموضوعالمساقيعالج

المجتمعفيالبارزةاالجتماعيةالمشاكللدراسةمدخليتناولفهووتنميتهالمجتمعاستقرار

التفسيراتإلىالمساقيتعرضكذلكوحلها,مكافحتهاوكيفيةنشوئهاأسبابالفلسطيني,

تشخيصها،كيفيةحيثمناالجتماعيةالمشكالتفيالمختلفةالفكريةوالمدارسالعلمية

ذلكوأبعادوالشباببالطفولةتتعلقمشكالتومعالجةتناولإلىباإلضافةوعالجها,مواجهتها



واألخصائيينالمؤسساتبدورويهتمكماوانحراف,جريمةمنبهايرتبطومااألسريةاألوضاععلى

وخصوصية المجتمع الفلسطيني.االجتماعيين في مسار التشخيص وعرض الحلول بما يتالءم

أهداف المساق:

االستيعابية والتحليلية للمواضيع التييهدف المساق إلى تزويد الطلبة بالمعرفة الالزمة والقدرة

يعالجها المساق ومنها:

التعرف على المشكالت االجتماعية وتفهم أبعادها.●

تحديد الغاية من دراسة المشكالت االجتماعية.●

تفسير المشكالت االجتماعية وتحليلها حسب النظريات االجتماعية.●

االجتماعية.توضيح العالقة بيَن اختالف البيئات المحلية والمشكالت●

، االنحراف والجريمة.إستعراض وتحليل لمشكالت الطفولة والشباب ، البناء األسري●

مخرجات المساق:

بعد إتمام هذا المساق سيكون الطالب قادرا على:

المختلفة لتحليلها.القدرة على تحديد طبيعة المشكالت االجتماعية والتوجهات●

مواجهتها.التعرف على المشكالت االجتماعية في ظروف العصر وكيفية●

علىتطبيقاتمعاالجتماعيةالمشكالتفيوالتنميةالتغيرعملياتربطعلىالقدرة●

المجتمع الفلسطيني.

القدرة على رسم إطار لألبعاد المختلفة للمشكالت االجتماعية.

العنف االسري والمجتمعي واالدمان

:وصف المساق

األسريالعنفوأشكالوالمجتمعي,األسريالعنفبماهيةالتعريفالمساقهذايعرض

النظريةوالمداخلالخاصة،االحتياجاتوذويوالمسنوالمرأةالطفلعلىالواقعوالمجتمعي

أنواعالعنف،هذابمظاهرالمتصلةواآلثاروالمجتمعياألسريالعنفقياسوكيفيةلهما،المفسرة

وآلياتالوقايةواساليبالعنفلضحاياالقانونيةالحمايةوطرقوالمجتمعياألسريالعنفضحايا

هذهلمواجهةفلسطينفيالمتاحةوالخدماتوالبرامجالمشكلةبهذهوالوعيالمعرفةنشر

الظاهرة .



الفردبحياةتتعلقالتيالمساعدةوالعواملوأسبابهاإلدمانبمفهومالتعريفالمساقيتناولكما

وطرقاإلدمان،وعالماتوأعراضاإلدمان،ألسبابالمفسرةوالنظريةالمدينة.ومجتمعوالبيئة

العالج، والمضاعفات التي تترتب على اإلدمان.

أهداف المساق:

عن غيره من اشكال العنف .تعريف الطلبة بمشكلة العنف االسري والمجتمعي وتمييزه●

في المجتمع.تعريف الطلبة بمشكلة اإلدمان وأسباب تواجده وانتشاره●

علىاإلدمانووالمجتمعياألسريالعنفلمشاكلالمتعمقالتحليلعلىالطلبةتدريب●

المجتمعيةالفعلوردودالزوجات،وضرباألحداث،وانحرافاتاألطفال،وإيذاءالمخدرات،

لمشاكل العنف األسري واإلدمان.

معالتعاملوطريقةواإلدمانوالمجتمعياألسريالعنفبمفهومالطلبةعندالوعيرفع●

هذه الحاالت.

الضحايا والعنف واإلدمان.التدريب على المهارات اإلرشادية الخاصة بمختلف أنواع●

مخرجات المساق:

العنفلمشاكلوالدراسةالتحليلفيوالعمليةالنظريةالمعرفةإتقانعلىقادرونطالب●

منها.األسري والمجتمعي واإلدمان ومعرف أسبابها وطرق الوقاية

واإلسهام في حل مشكالته.تمكن الطالب من تطبيق المنهج العملي في خدمة المجتمع●

والجريمةاألسريالعنفبمواضيعوالمتعلقةالمعاصرةاالبحاثقراءةمنالطالبتمكن●

هذه األبحاث.واإلدمان وكتابة أبحاث في هذا المجال ومناقشة وتقييم

وطالق:زواج)1(الشخصيةاالحوال

:وصف المساق

ومقدماتهوحكمته،وحكمه،تعريفهحيثمنبالزواجالمتعلقةبالقوانينالتعريفالمساقهذا تناولي 

والرضاعة،،المهرمن،الزواجعقدعلىالمترتبةاآلثارمناقشةيشملكما.وشروطه،وأركانه،

هذافيوسيناقشأحكام.منبذلكيتعلقوما،والنسب،الزوجيةوالحقوق،والنفقةوالحضانة،



بينوالتفريق،والخلع،والطالق،بالوفاة،الزوجيةبأنتهاءالمتعلقةوالقوانيناالحكامالمساق

من مباحث ومسائل .الزوجين ، والرجعة ، والعدة ، وما يتفرع عن هذه المواضيع

أهداف المساق:

.التعرف على األحكام الشرعية المتعلقة باألحوال الشخصية●

.دراسة األحوال الشخصية دراسة فقهية مقارنة بين المذاهب●

تطبيق أحكام الزواج والطالق عمليًا على أرض الواقع.●

فهم الطالب للمقاصد االجتماعية الصحيحة ألحكام الزواج.●

الحديثة.االرتقاء بمستوى الطالب بكل الطرق المتاحة واألساليب●

مخرجات المساق:

الشخصية.طالب واعوون على االحكام والمفاهيم المتعلقة باالحوال●

وما يترتب عليها من احكام وقضايا.طالب بقدرة عالية على التمييز بين احكام الزواج والطالق●

طالب ملم بأساسياتالقوانين التي تعنى باألسرة.●

ووصية):(ميراث)2(الشخصيةاالحوال

:وصف المساق

والحكم،التعريفحيثمنوالوصيةبالميراثالمتعلقةبالقوانينالتعريفالمساقهذا تناولي 

:التركةمناقشةيشملكما.وموانعهوشروطه،وأركانه،ومقدماتهالميراث،حكمةوكذلك

الحجبالعول،،الردالعصبيات،،الفروضأصحاب،توزيعهابها،المتعلقةالحقوق،مفهومها

بميراثالمتعلقةوالقوانيناالحكامالمساقهذافيوسيناقشأحكام.منبذلكيتعلقوماوأنواعه

.، التخارج والمناسخة ، الوصية الواجبة، ميراث الحمل ، ميراث المفقود ، ميراث الخنثىذوي األرحام

أهداف المساق:

.والتركةالتعرف على األحكام الشرعية المتعلقة بالميراث والوصية●

تطبيق أحكام الميراث عمليًا على أرض الواقع.●

فهم الطالب للمقاصد الشرعية من وراء فرضية الميراث واحكامه.●

الحديثة.االرتقاء بمستوى الطالب بكل الطرق المتاحة واألساليب●



مخرجات المساق:

والحكمة من مشروعيته.طالب واعوون على االحكام والمفاهيم المتعلقة بالميراث●

احكاممنعليهايترتبوماوالتركةوالوصيةالميراثبينالتمييزعلىعاليةبقدرةطالب●

وقضايا.

طالب ملم بأساسياتالقوانين التي تعنى باألسرة.●

مقدمة في االحصاء التربوي:

وصف المساق:

بينالعالقة،االستداللياإلحصاء،الوصفياإلحصاء،التربوياإلحصاءتعريفالمساقهذايتناول

التوزيع(مدىفيهابماالتكراريةالبياناتجمعأساليبوالعينةالمجتمع،التربوي،واإلحصاءالقياس

)والهابطالصاعدوالتراكميوالمئويالنسبيالتكراريالجدول–الفئةمركز–الفعليةالحدودالفئة-–

التوزيعإلىباإلضافةالتشتت،ومقاييسالمركزيةالنزعةومقاييسبيانياالتكراريةالتوزيعاتوتمثيل

اإلحصائيةالتحليلطرقوكذلكواالرتباط،واالنحدارالمعياريةوالخاموالعالماتالطبيعي

المختلفة، وطرق بناء االستبيانات وتحليلها .

أهداف المساق:

التعرف على مفهوم االحصاء التربوي.●

التمييز بين انواع االحصاء المختلفة●

دراسة العالقة العالقة بين القياس واإلحصاء التربوي.●

دراسة طرق جمع البيانات وتمثيلها.●

التعرف على مقاييس النزعة المركزية والتشتت.●

استخدام المنحنى الطبيعي في تفسير العالمات الخام والمعيارية.●

دراسة معاملي االرتباط واالنحدار .●

تصميم استبانات احصائية وتحليلها●

مخرجات المساق:

طلبة قادرون على التعرف على  انواع و فروع علم االحصاء.●

طلبة قادرون على جمع بيانات وتمثيلها بعدة طرق.●



طلبة ملمون بالمفاهيم والمهارات االساسية االحصائية.●

طلبة متمكنون من عرض وتفسير وتحليل البيانات االحصائية.●

العملي.طلبة قادرون على تطبيق المهارات االحصائية في الواقع●

سيكلوجية التعلم:

:وصف المساق

ومفهومهالتعلموسيكولوجيةبطبيعةاالسريةالعلومطالبتعريفبهدفالمقررهذاصمملقد

صورةالمساقهذاسيقدمالتعلم،عمليةعلىتؤثرالتيالمتغيراتأووالشروطباألسسوكذلك

للتعلم،مدخلالمقررهذاويتضمنالتربويةوتطبيقاتهاالمختلفةالتعلملنظرياتومبسطةشاملة

اثرانتقالوالنسيان،الحفظبينالتعلمالتعلم،شروطدراسته،أهميةأشكاله،وتعريفه،طبيعته

التعلمنظرياتالمعرفيةالنظرياتالسلوكية،النظرياتوأهميتها،التعلمنظرياتالتعلم،

االجتماعي. 

أهداف المساق:

علم النفس التربوي وعلمأكساب الطالب المعارف االساسية ليتمكن من التفريق بين●

النفس. 

أن يحدد الطالب مفهوم التعلم والعوامل المؤثرة فيه . ●

أن يحدد الطالب طرق تحسين التعلم المدرسي في مختلف مراحله. ●

أن يفهم الطالب موقع الدافعية في عملية التعلم . ●

أن يقارن الطالب بين نظريات التعلم المختلفة . ●

التعلم . أن يدرك الطالب كيفية االستفادة التربوية من نظريات●

أن يفهم الطالب كيف يحدث انتقال اثر التعلم . ●

مخرجات المساق:

طالب واعون على اسس التعلم والتعليم وكيفية ايصال المعلومة. ●

طالب مطبقون لنظريات التعلم المعاصرة.●

علمية حديثة.طالب يملكون القدرةعلى نقل المعرفة التي اكتسبوها بطرق●



القياس والتقويم في التعليم المبكر:

التركيزمعاألطفال،علىوالتقويمالقياسأساليبتطبيقاتالمساقهذاتناول:المساقوصف

المبكرةالطفولةتربيةبمجالالمرتبطةاتاإلختباروتطويرواستخدامها،وأدواتهالتقويمتطبيقعلى

ذوياألطفالقياسوأساليباته،وإتجاهوتعلمهالطفلنموجوانبفيونوعًاكمًاوتقنينها

االحتياجات الخاصة وتقويمهم.

أهداف المساق:

معرفة مفهوم القياس وأعراضه وأساليبه.●

معرفة مفهوم التقويم وأعراضه وأساليبه.●

مجال عملهماتدريب الطالب/الطالبة على إستخدام هاتين العمليتين في●

مخرجات المساق:

في المجال التربوي والنفسي.معرفة االسس والحقائق النظرية والعملية للقياس والتقويم●

اإللمام بطرق وأساليب قياس وتقويم الطفل.●

المختلفةالنمولجوانبوالتقويمالقياسعماياتفيالمستخدمةاألدواتبينالطالبتمييز●

للطفل واألسس النظرية لها.

نتائج القياس.أن يطبق الطالب األساليب اإلحصائية المستخدمة لمعالجة●

إكتساب دقة المالحظة والتفكير المنطقي.●

منهاالمناسبوإختيارالقياسوأدواتطرقمنالمختلفةاالنواعبينالتمييزعلىالقدرة●

لقياس الطفل.

التفكير بشكل علمي بعيد عن التحيز,●

المتحصل عليها من المقاييس.اختيار الوسيلة االحصائية المناسبة لتحليل المعلومات●

تفسير نتائج القياس ورسم خطة لتقييم وتوجيه حالة الطفل.●

تطوير مرحلة ما قبل المدرسة لالطفال:



المدرسة)قبل(مااألطفالرياضبمرحلةالطالبتعريفالمساقهذايتناول.:المساقوصف

قبلمالطفلوالجسمانيةوالحركيةواالنفعاليةالمعرفيةواالحتياجاتالنمائيةخصائصهاوأهم

إلدارةالالزمةالمهاراتمعجنبإلىجنباالقدرات،وتطويرواللعباألطفالتعلموكيفيةالمدرسة،

والخلقيواالنفعالياالجتماعيالنموعلىوالتركيزالمبكرة.الطفولةمرحلةفياإلعداداتوقيادة

للطفل.

أهداف المساق:

الصحة الجسدية لطفل ما قبل المدرسة●

تطور ونمو طفل ما قبل المدرسة●

الصحة النفسية لطفل ما قبل المدرسة ومحاكاة السلوك السوي●

المهاراتواضطراباالكتئاب،مثلالطفولة:فيالنفسيةاالضطراباتعلىالتركيزمع●

والنشاطاالنتباه،ضعفواضطراباتالفوضوية،والسلوكياتالتعلم،واضطراباتالحركية،

والوقاية منهاالزائد، واضطرابات أخرى في الطفولة، وعرضًا ألسبابها

معلميمتلكهاأنيجبالتيالسلوكتعديلاستراتيجياتأهمالمساقهذايشمل،كما●

وبنائه.رياض األطفال، وآلية تطبيقها في تعديل السلوك المطلوب

النمو االجتماعي واالنفعالي والخلقي لطفل ما قبل المدرسة●

مخرجات المساق:

االطفال.طالب بقدرات أعلى للتعامل مع المراحل االولى لتربية●

طالب بقدرات ومهارات عالية للعمل في رياض االطفال.●

مناالولالسنواتخاللاالطفاللهايتعرضانيمكنالتيللمشاكلاوضحبفهمطالب●

مرحلة التعليم.

الصحة االنجابية:

:وصف المساق

علىتؤثرالتيوالعواملاألسرةوتنظيموالعقم،الخصوبةالتالية:المواضيعالمساقهذايتناول

االجتماعية،العواملإلىباإلضافةالنامية.والبلدانالمتقدمةالبلدانفيالخصوبةأنماط

باإلنجابيتعلقفيماالطبيةوالرعايةاألسرة،تنظيمفيتساعدالتياإلنجابيةوالعواملواالقتصادية،



بينالوفياتعلىتؤثروالتيالجنسيباالتصالتنتقلالتيواألمراضاآلمنةاألسرةتنظيمووسائل

االنجابيعمرهنفىللنساءالصحيةالرعايةتقديموطرقالنامية,البلدانعلىالتركيزمعاألمهات

سعيا للوصول إلى تمام الصحة الجسدية والعقلية للمرأة.

أهداف المساق:

األمهاتوفياتمعدلخفضعلىيساعدممااإلنجابيةالصحةقضاياعلىالوعيايجاد●

ومعدل وفيات األطفال.

فياآلمنةالوسائلومعرفةاألسرةتنظيممشكلةحلفيتساعدالتيالعواملدراسة●

تنظيم األسرة وطرق استخدامها.

النامية وخاصة في فلسطين.دراسة األساليب المتبعة في الرعاية الصحية في الدول●

مخرجات المساق:

منبهايتعلقومااإلنجابيةالصحةقضاياعلىالمجتمعفيالوعينشرعلىقادرونطالب●

أمور.

باإلتصالتنتقلالتيواألمراضوالعقمالخصوبةبمشاكلعاليةمعرفةلديهمطالب●

الجنسي وكيفية تجنبها وايجاد الحلول لها.

الدولفياإلنجابيةالصحةبمواضيعوالمتعلقةالمعاصرةاألبحاثقراءةمنالطالبتمكن●

األبحاث.المتقدمة والنامية وكتابة أبحاث ومناقشة وتقييم هذه

االبوة واالمومة:

:وصف المساق

كللهماألسريةالرعايةتوفيراألطفال.رعايةخاصةالطبيعيةالفلسطينيةاألسرةعلىالمساقيركز

بصحةايضاويهتموفطامه.وصحتةللطفلوالتغذيةوتعليمهالطفلتربيةمنبالطفليتعلقما

دور االب في رعاية األسرة.االم أثناء الحمل والوالدة وما بعد الوالدة. وكذلك على

أهداف المساق:

صحة االمومة والطفولة●

رعاية االطفال جسديا ونفسيا ودراسة مراحل تطوره.●



تربية الطفل وطرق التعامل مع مشاكل التربية●

مخرجات المساق:●

واالدراكيهالعقليةبالقدراتوالطفلبتربيةيتعلقفيماللوالدينالعلميةالنظرهزياده●

للطفل

واإلفراط في التفاعل)• التقليل في األساليب الوالدية غير الالئقة (التساهل●

• التقليل  في صعوبات التعامل مع  سلوكيات الطفل●

رعاعية الطفل وتنميته:

المساق:وصف

الطفلحياةمراحلخاللتحدثالتيوالعقليةوالسلوكية،الجسدية،التغيراتالمساقهذايتناول

والفرضياتالنظريات،علىويرتكزالمراهقة.سنحتىنموهمراحلخاللرعايتةوكيفيةالوالدةمنذ

خاللرعايتهفيالمتبعةالعلميةوالطرقالسبلوافضلاإلنسانيوالتطوربالنموعالقةلهاالتي

والصحية،البيئية،العواملفهمعلىالطلبةالمساقهذاويساعدكماالمختلفة.المراحلهذه

مهام كل مرحلة من مراحل نموه، وتطوره.والنفسية، واالجتماعية التي تؤثر في حصول الطفل على

أهداف المساق:

خاللالطفلعلىتطرأالتيالمختلفةوالتغيراتالطفلنمومراحلأساسياتونظرياتفهم●

مختلف مراحل النمو.

فهم اسس الرعاية السليمة له خالل مراخل النمو.●

وحتى سن المراهقة.فهم أساسياتالتنمية  والصحة السليمة لالطفال منذ الوالدة●

فهم احتياجات الطفل خالل مراحل النمو المختلفة.●

مخرجات المساق:

حتىلالطفالتحدثالتيوالتغيراتوالتطورالنموبأساسياتمراحلوعلممعرفةذويطالب●

سن المراهقة.

المختلفة من النمو.طالب ملمون باسس الرعاية السليمة لالطفال خالل المراحل●



تربية االطفال ذوي االحتياجات الخاصة:

المساق:وصف

األطفالمنهايعانيالتيوالنمائيةوالعقليةوالسلوكية،الجسدية،المشاكلالمساقهذايتناول

التعلموصعوبةوالكالماللغةواضطراباتوالحسيةالجسميةالمشكالتذلكفيبمااألعاقةذوي

االحتياجاتذوياالطفالمنالتعاملسبلالمساقوسيناقشوالتوحد.االنفعاليةواالضطرابات

وتشخيص االعاقات بمراحل مبكرة.الخاصة وكذلك الطرق المتبعة في التمييز بين االطفال

أهداف المساق:

ان يعاني منها االطفال.فهم أساسياتوانواع المشاكل الجسدية والحسية التي يمكن●

واللغويةالمعرفيةالجوانبفيلالطفالالخاصةاالحتياجاتأساسياتونظرياتفهم●

واالجتماعية واإلدراكية والحركية.

ذوياالطفالمعالتعاملوكيفيةالنمومراخلخالللهالسليمةالرعايةاسسفهم●

االحتياجات الخاصة.

فهم احتياجات الطفل خالل مراحل النمو المختلفة.●

مخرجات المساق:

االحتياجاتذوياالطفالمنهايعانيالتيبأساسياتالمشاكلوعلممعرفةذويطالب●

الخاصة.

الخاصة.طالب ملمون باسس الرعاية السليمة لالطفال ذوي االحتياجات●

تنمية الكبار والشيخوخة:

المساق:وصف

بالمعرفةالطلبةوتزويدالشيخوخةإلىالطفولةمراحلمنأساسياتالتنميةالمساقهذايتناول

ويبحثكماالشيخوخة,مرحلةفيالمتعلقةوالقضاياوالمشاكلبالعمر،التقدمعمليةعنالالزمة



تصيبالتيواالمراضبالعمرالتقدمعمليةتفسيرتحاولالتيالنظرياتمختلفالمساقهذا

لذلك،باالضافةمعها.التعاملوكيفيةالصحيةالمسنيناحتياجاتعننبذةويقدمكماالمسنين.

المقدمة للمسنين.يتطرق المساق لبعض الموضوعات االخالقية المتعلقة بالخدمات

أهداف المساق:

فهم أساسياتونظريات مراحل التقدم بالعمر والشيخوخة.●

مراحل متقدمة من السن.فهم أساسياتالتنمية والصحة السليمة الفراد األسرة في●

فهم احتياجات الكبار الغذائية الصحية.●

مناقشة دور الخدمات المجتمعية المقدمة للمسنين.●

مخرجات المساق:

المختلفة للمسنين.طالب ذوي معرفة وعلم بأساسياتمراحل التقدم بالعمر واالحتياجات●

صحي.طالب ملمون بالخدمات المقدمة للمسنين وسبل تطبيقها بشكل●

ادارة المنزل:

:وصف المساق

وغيرهاالكيميائيةالمواداخطارمنوالتحذيرالمنزلنظافةعلىالحفاظأهميةالمساقهذايتناول

االستخدامطريقةبيانمعوالتنظيفللوقايةالمتوفرةاالدواتويستعرضاألسرة.افرادعلى

المساقيستعرضللتنظيف.الالزمةالمواداحضاراوتصنيعكيفيةويبينكمااالدوات.لهذهالفعال

اهم التقنيات الالزمه في عمليات التنظيف المختلفه.

أهداف المساق:

التعرف على االدوات المستخدمة للعناية بالمنزل●

بالمنزلالتعرف على كيفية احضار وعمل المواد الالزمة للعناية●

جوانب المنزل المختلفه.معرفة سبل وطرق االستخدام الفعال الدوات التنظيف في●

مخرجات المساق:

القدرة على تحديد وتصنيع ادوات التنظيف●

تحديد جدول زمني العمال التنظيف الروتينيه●



اإللمام بتقنيات تنظيف المطبخ والحمام, وصالة الجلوس, وغرفة النوم●

والسجاد والبرادي.اإللمام بطرق غسل المالبس المختلفة والتعامل مع االثاث●

التعامل مع الحيوانات والحساسية.●

اقتصاديات األسرة ومواردها:

:وصف المساق

مفاهيممنيشتملهبماألسرةشؤونادارةعلماسستطبيقبكيفيةالتعريفالمساقهذا تناولي 

والطاقةالوقتوالماليبالدخلتتعلقاداريةمشكالتمناألسرةيعترضمالحلوقواعدومدركات

وتقييميةوتحليليةوصفيةدراساتيشملكماوغيرها.الطبيعيةوالمواردالخاصةوالممتلكات

االعمال المنزلية وتوفير الوقت والجهد.تتعلق باالبعاد الثالث للعمل المنزلي. من اجل تبسيط

أهداف المساق:

علىالمؤثرةوالعواملوخصائصهالألسرةوالبشريةوالطبيعيةالماديةالمواردعلىالتعرف●

استخدامها.

البشرية)اإللمام باسس ادارة الموارد (الدخل المالي, الوقت, الطاقة●

المنزلية.التعرف على اسس تبسيط االعمال, وكيفية تطبيقها على االعمال●

مخرجات المساق:

األسرة والمجتمعاتقان القدرة على التفكير االداري السليم لالنتفاع بموارد●

نماذجووضعتبسيطهاطريقعنالمنزليةاالعمالفياالداءبمستوىالنهوضكيفيةاتقان●

لالنتفاع بالوقت والجهد.مختلفة من الميزانيات المالية وكذلك وضع خطط مختلفة

صحة الطفل واألسرة:

المساق:وصف

المدرسي،السنقبلوماالرضعباألطفالبدءواألسرةللطفلأساسياتالصحةالمساقهذايتناول

السليمةالتغذيةواسسمنها،الوقايةوكيفيةالطفولةمراحلفيخصوصاانتشارًااألكثرواألمراض

التغذيةسوءعنالناتجةواألمراضواألسرة،لالطفالالغذائيةواالحتياجاتالطفولةمراحلفي



الصحي والوضعالتمريضيةالرعايةحول المعرفة  بتوسيعالمساقهذايهتممنها.الوقايةوكيفية

نواحيجميععلىالتركيزويتم. البلوغمرحلةوحتىوالدتهمنذالمريضوالطفلالسليمللطفل

والمتابعةلإلمراضتعرضهومنعالطفلصحةعلىالمحافظةعلىتشتملوالتيالتمريضيةالرعاية

الطفلعلىالمرضاثرحولالطالبوتوعيةالمرض.منوالوقائيةالصحةتعزيزعلىوالتركيزوالعالج

صحةعلىتؤثرالتيالمكتسبةوالعواملوالخلقية،الوراثية،العواملاالعتباربعين.ويأخذواالسره

الطفل وخاصة على المولود الجديد مما يعرضه للمخاطر.

أهداف المساق:

اسس التغذية السليمة.فهم أساسياتالصحة السليمة لالطفال واألسرة بما فيها●

منها.معرفة اكثر االمراض انتشارا في مرحلة الطفولة وسبل الوقاية●

وخاصةالمختلفة،األمراضمنوالوقايةفيوالتسببفيالغذائيالنظامدورمناقشة●

األمراض المزمنة.

الطفولة.وصف الطرق المستخدمة لتقييم الحالة التغذوية خصوصا لمرحلة●

عندالمرضوالصحةحالتفيأهميةمنلهالماالعالميةالغذائيةالتوصياتدراسة●

االطفال.

مخرجات المساق:

واالمراض االكثر انتشارا.طالب ذوي معرفة و علم بمكونات الصحة االسرية وصحة االطفال●

بالغذاءالعالقةذاتاالمراضمنالمختلفةاالنواعودراسةمعرفةمنالطالبتمكن●

ومعرفة طرق الوقاية من هذه االمراض.

بواقعوربطهاقرائتهاعلىقادرونوالسليمةوالصحةالوقائيةباالرشاداتملمونطالب●

حياة االنسان.

تغذية األسرة:

:وصف المساق

ذلكفيبماالشيخوخة،سنوحتىالحملبدايةمنالسليمةالتغذيةأسسالمساقهذايعرض

الجسمفيعليهاتتمالتيالحيويةوالعملياتالغذائيةومصادرهاالغذائيةللعناصرالجسماحتياجات



العواملدوريوضحكماالمختلفة.العمريةبالمراحلالغذائيالخللعنالناتجةالمرضيةوالنتائج

األغذيةاختياروطرقالتغذيةعلىتؤثرالتيواالقتصاديةوالفيزيائيةواالجتماعيةوالنفسيةالبيئية

الصحية الالزمة لتلبية احتياجات الجسم في األعمار المختلفة.

أهداف المساق:

في مراحل الحياة المختلفةدراسة التغيرات البيولوجية المتعلقة بالنمو والتطور●

مرحلةوالرضاعة،الحملحاالتتشملبحيثاالنسانحياةمنمرحلةكلفيالغذاءدورفهم●

الطفولة والبلوغ، لالعمار المتوسطة ولكبار العمر.

علىوتاثيرهاالغذائيةالممارساتفيالعالقةذاتواالجتماعيةالنفسيةالعواملدراسة●

مراحل حياة االنسان المختلفة.

مخرجات المساق:

المرأةتغذيةتشملبحيثمراحلهابكافةواالنساناألسرةبتغذيةوعلممعرفةذويطالب●

علىالتركيزمعاألولعامهفيالمولودتغذيةاإلرضاع،فترةوفيالحملوأثناءالحملقبلما

أهمية  الرضاعة الطبيعية، كذلك التغذية حتى مراحل الشيخوخة

المتطلباتعلىالتغيراتهذهوتأثيرالمراحلهذهفيالفسيولوجيةبالتغيراتملمونطالب●

الغذائية.

منوباألخصدوليابهاالمعمولالغذائيةواإلرشاداتبالبرتوكوالتمعرفةذويطالب●

المراحلولهذهلألسرةالتغذيةعلومفياألبحاثنتائجوعرضالعالمية،الصحةمنظمة

العمرية المختلفة.

بتغذيةيتعلقبماومنشوراتبروشوراتوتحضيرمحاضراتالقاءعلىقدرةذويطالب●

األسرة ومخاطر التغذية غير السليمة.

مبادئ االسعافات االولية والسالمة المنزلية:

:وصف المساق

علىالتعرففيتساعدهمالتياألساسيةوالمعارفبالمهاراتالطلبةتزويدإلىالمساقهذايهدف

أنهاكماالحادث.موقعفيلذلكوفقاوالتدخلالمفاجئةوالحوادثاالصاباتمنالمختلفةاالنواع

منالتياألوليةاإلسعافاتإجراءاتوتنفيذالطارئهالحوادثلتقييمالالزمةبالمهاراتالطلبهتزود



نقليتمحتىخارجهاوبالمنزلسواءالمتاحةالمصادرباستخدامالمضاعفاتمنالمزيدمنعشأنها

المصاب/المريض إلى المستشفى.

أهداف المساق:

فهم المفردات والمفاهيم المستخدمة في علم النفس.●

الشائعةواإلصاباتاألمراضلمختلفاألوليةاإلسعافاتبمبادئالالزمةالمعرفةاكساب●

والطارئة

عالجياتدخالوتتطلبخارجهاوالمنزلفيتطرأقدالتيالمختلفهاالصاباتانواععلىالتركيز●

االغماءحاالتمعوالتعاملكهربائيةلصعقةوالتعرضوالكسوروالجروحالحروقمثلطارئا

والحاالت التي تتطلب انعاشًا قلبيًا.. الخ

التعرف على مشاكل صحية من خالل العالمات واألعراض.●

مخرجات المساق:

األولية.طالب ذوو معرفة بالمبادئ الرئيسية والعملية لإلسعافات●

والمسبباتباألعراضوملمينالمختلفةاإلصاباتانواعتمييزعلىعاليةبقدرةطالب●

والتصرف بما تقتضيه الحالة الطارئة.

الرياضة واللياقة االسرية:

وصف المساق:

العامة،بالتربيةعالقتهاالحركية،التربيةالبدنية،التربيةالرياضية،التربيةتعريفالمادة تتناول

بالمهارة،والمرتبطةبالصحةالمرتبطةالبدنيةاللياقةبينالفرقعناصرها،البدنية،اللياقة

العناصرالرياضيينتغذيةالتغذية،الرياضة،ممارسةوشروطالبدنيةاللياقةفيالمؤثرةالعوامل

الكحول،المنشطات،التدخين،المعاصرة،باألمراضالرياضيةالتربيةعالقةالسمنة،الغذائية،

اإلصابات واإلسعافات األولية.

أهداف المساق:

في المجال الرياضي ومبادئها.أن يفهم الطالب أسس العلوم الصحية والوظيفية والحركية●

علىالمختلفةالنفسيةالعواملوأثرالرياضية،وتطبيقاتهاالنفسيةبالنظرياتالطالبتعريف●

في تطوير مستوى األداء للرياضيين.األداء البدني للرياضي وأساليب االستفادة من تلك العوامل



وبينجهةمنالحديثةالحياةونمطالبدنيوالنشاطالبدنيةاللياقةبينبالعالقةالطالبتعريف●

من جهة أخرى.أمراض العصر والمشكالت الصحية التي يعاني منها الفرد

االجتماعيةوالنظرياتاجتماعيةظاهرًةبوصفهابالرياضةالمتعلقةبالمفاهيمالطالبتعريف●

فيوأثرهاالمختلفةاالجتماعيةالمؤسساتفيالرياضةدورودراسةالرياضية،وتطبيقاتها

ثقافة المجتمع.

مخرجات المساق:

والعمل الجماعي ونقلأن يكون الطالب لديه القدرة على القيادة وتحمل المسؤولية●

الخبرات في أثناء التدريس والتدريب

المشكالت المرتبطة أن يكتسب الطالب مهارات التفكير العلمي وتوظيفها لحل●

بالعملية التعليمية واالجتماعية بعناصرها المختلفة.

أن يستخدم الطالب الوسائل التكنولوجية الحديثة في التدريب.●

فن الطهي واالطعمة التراثية في فلسطين والعالم العربي:

وصف المساق:

المطبخعلىذلكوتاثيرالعربيةللبلدانالمتنوعةالغذائيةالثقافاتعنللحديثالمساقهذاتصميمتم

الجغرافيالموقعتاثيرمقارنةكذلكالفلسطيني.بالمطبخذلكومقارنةالدولهذهمنبكلالخاص

لكلالشائعةالمحليةاالطباقانواععلىاالقتصاديالوضعايضاوالعربيةالدولمنوالبعضلفلسطين

من هذه البلدان.

أهداف المساق:

في فلسطين والدول العربية المجاورة لها.التركيز على العادات الغذائية المتبعة قديما وحديثا●

المؤثرةوالعواملالغذائيةبالعاداتيتعلقبماالمتوسطاالبيضالبحردولثقافاتعلىالتعرف●

مثل الموقع الجغرافي واالوضاع االقتصادية.

االوضاععلىوالعربيالفلسطينيالمجتمعفيالسائدةالتقليديةواالطباقاالغذيةتاثيردراسة●

الصحية للسكان.

مخرجات المساق:



المجاورةالعربيةوالشعوبالفلسطينيالشعبوثقافاتبعاداتومعرفةعلمذويطالب●

الغذائية.

منوغيرهالفلسطينيالمطبخعلىالمؤثرةالمباشرةوغيرالمباشرةالعواملوتمييزادراك●

المطابخ العربية.

الصحيةللمشاكلالحلولاعطاءوغيرهامنالصحبةالغذائيةالعاداتتمييزعلرقدرةذويطلبة●

الناشئة عن سوء التغذية.

مهارات في االرشاد في الخدمات االنسانية:

المساق:وصف

مختلففيالعالقةلذووالميدانفيوالمجتمعيالفردياإلرشادمهاراتالمساقهذايتناول

وإعادةاإلصغاءومهارةاإلرشاديةالعالقةمهاراتعلىالتدريبإلىباإلضافةاالنسانية.المجاالت

والملفاتالسجالتفيالتوثيقعلىالتدريبتتضمنكماوالمواجهة،والمشاعروالفكرالصياغ

واستخدامالمعلوماتوجمعالتقييمومهاراتواإلرشاديةاالحتياجاتتحديدوكيفيةاإلرشادية

العقالنيةوالسلوكيةالتحليليةاإلرشادنظرياتمختلفالمساقهذافيوسيناقشالمقاييس.

نظرية.اإلنسانية والتطبيقات التربوية في مجال اإلرشاد لكل

أهداف المساق:

فهم أساسياتونطريات االرشاد المجتمعي والفردي.●

اكتساب مهارات االرشاد المختلفة في الخدمات االنسانية.●

اكتساب المهارات العملية لالرشاد االسري.●

مخرجات المساق:

طالب ذوي معرفة وعلم بأساسياتونظريات االرشاد المختلفة.●

لالرشاد.طالب ملمون بأسس االرشاد السليمة والمهارات المطلوبة●

القضايا االخالقية والمهنية في خدمات االرشاد:



:وصف المساق

علىيركزإذاإلرشادخدماتفيوالمهنيةاألخالقيةالقضاياعلىلإلطالعوسيلةالمساقهذايعتبر

بربطباالهتمامويقومومهنيةأخالقيةقضايامنبهايتعلقومااالرشادلخدماتالنظريالبعد

المهاراتمنمجموعةعلىالطلبةتدريبالمساقهذايتضمنحيثالعملية.بتطبيقاتهاالنظريات

لعبخاللمناإلرشاديةالمقابلةإجراءمهاراتوإتقاناإلرشاد،عمليةلممارسةالالزمةاألساسية

ومهاراتالمشاعر،وعكسواالستيضاح،اإلصغاء،ومهاراتاإلرشادية،العالقةبناءخاللمنالدور,

والتشخيصاألهدافوتحديدوالدافعية،التحديومهاراتوالتفسير،والمواجهة،األسئلة،طرح

فيكالمرونةالخدمات اإلرشاديةوضوابطومعاييرأخالقياتوتحديدمعرفةيتضمنكماالسليم.

فياألخالقيةالقواعدتطبيقآثارومعرفةالحميدة,باألخالقوالتحليالعملفيواإلخالصالتعامل

عملية اإلرشاد.

أهداف المساق:

والمهنيةاألخالقيةالقضاياتطبيقوضرورةالمختلفة,الحياةمجاالتفياالرشاددورفهم●

في خدمات اإلرشاد.

وتطوير القدرة على اختيارالتعرف على النظريات االرشادية من حيث تشابهها واختالفها●

اإللتزام بأخالقيات الخدمةالمالئم حسب حاجة المسترشد وفلسفة المرشد مع مراعاة

اإلرشادية.

األخالقيةالقضايافهممنيتمكنواحتىالطالبعندوالتحليليالناقدالتفكيروتهذيبتطوير●

التيالمختلفةالوسائلواستخدامتطبيقهاوكيفيةالمسترشدواقعتحليلعندوالمهنية

تجعل المسترشد يطمئن من المرشد عند كشف أسراره له.

مخرجات المساق:

هذاممارسةأهميةومدىالمختلفةالحياةمجاالتفياالرشاددورفهمعلىقادرونطالب●

الدور في ايجاد الحلول للمشاكل المجتمعية.

اإلرشاديةالخدماتبتقديمقيامهأثناءوالمهنيةاألخالقيةالقضاياتطبيقعلىقادرونطالب●

العملفيواإلخالصكاألمانةالحميدةباألخالقالتحليخاللمنالوطنمؤسساتفي

اإلرشادي.



التعاملاخالقياتتطبيقأجلمنوالمسؤولينالمرشدينعندالوعينشرمنالطالبتمكن●

اإلرشادية.مع الحاالت ورعايتهم وخلق طرق راقية أثناء تقديم الخدمات

مشروع التخرج:

المساق:وصف

الطالبتطبيقلتعزيزالرابعةالسنةمنوالثانياالولالفصلينفيالمساقهذاطرحسيتم

تحتوذلكاألكاديميةالناحيةمنعالمستوىعلىبحثيةمشاريعفياكتسبوهاالتيالمعلومات

بهايرغبالتيالمحاوربأحدمرتبطةالبحوثهذهتكونوأنالتدريسيةالهيئةاعضاءأحدإشراف

دراسةفياألكاديميةالمعرفةلتوظيفالطالبسيهئالمشروعوهذارئيسي.بشكلالطالب

الخطواتتنفيذفيهيتمكمامنهجيةعلميةدراسةالفلسطينيةاألسرةتواجهالتيالمشكالت

األساسية للبحث العلمي على مشروع المنفذ من الطالب.

أهداف المساق:

باألسرة الفلسطينية.تطبيق الطالب للمعرفة التي تالقاها في مشروع بحثي يتهم●

اكتساب مهارات البحث العلمي في العلوم االسرية.●

اكتساب المهارات العملية في العلوم االسرية.●

مخرجات المساق:

االسرية لحل مشاكل مجتمعية.طالب ذوي قدرة على تطبيق المعرفة المكتسبة في العلوم●

المختلفة.طالب ملمون باسس البحث العلمي في مجاالت العلوم االسرية●

تطوير المرحلة االبتدائية

المساق:وصف

والخصائصوعملياتهاوعناصرهابنائهاوأسساالبتدائيةالمرحلةمناهجمفهومالمادةهذهتتناول

والتعليم،المتعلمبخبراتوصلتهاتحليلهاوطرائقبعدها،التيالمدرسيةالمناهجعنتميزهاالتي

وتطويرهاتقويمهاوطرقاالبتدائيةالمرحلةمنهاجتنظيمفيالمتبعةوالنماذجالطرقإلىباإلضافة



المناهجوتطويرتنفيذفيدوراألسرةأيضاوتتناولاألطفال.بينوالتبايناتاالحتياجاتيلبيبما

المرحلة.للمرحلة االبتدائية ودورهم في تربية الطفل خالل هذه

أهداف المساق:

تزويد الطالب بمفاهيم المرحلة االبتدائية في التعليم.●

إلمام الطالب بأساليب تطوير مرحلة التعليم االبتدائي.●

مخرجات المساق:

التعليمتطويرفيواهميتهااالبتدائيةللمرحلةالتعليمبأساسياتوثقافةإلمامذويطالب●

المدرسي.

التعلم.فهم وتقدير الطالب لدور مناهج المرحلة االبتدائية في●

ادب االطفال:

المساق:وصف

خيالواألدبية،الثقافيةاألطفالمدركاتاألطفال،وأدباللغةاألطفال،ثقافةالمساقهذاسيتناول

الثقافياالتصالمضموناألطفال،أدبلمضمونالفنيالتجسيداألطفال،تفكيراألطفال،

األطفالأدبتشجيعاألطفال،أدبمكوناتالعربي،األطفالأدباألطفال،أدبنشأةباألطفال،

دراسةفلسطين،فياألطفالثقافةواقعتقييمفلسطين،فياألطفالأدبواقعتقييموتنميته،

فلسطين،فياألطفالأدبتواجهالتيوالمعوقاتالصعوباتاألطفال،أدبمننماذجوتحليل

الطفل وادبه.معرض ثقافة

أهداف المساق:

فيخصوصااالدبهذاوثقافةاالطفالبأساسياتأدباالسريةالعلومطالبتعريف●

فلسطين.

االطفال.إلمام الطالب باالدوات والنماذج المتبعة في تحليل أدب●

في فلسطين.فهم وتقدير الطالب للصعوبات التي تواجه أدب االطفال●

مخرجات المساق:



طالب ذوي إلمام بأساسياتوثقافة أدب االطفال وانواعها.●

أدب االطفال في فلسطين.طالب بقدرات على التعامل مع المجتمع الحالي لرفع ثقافة●

العاب ورسوم االطفال :

المساق:وصف

والرسومااللعابمهاراتخاللمناالطفالتعليمبمهاراتالطلبةتزويدإلىالمساقهذايهدف

الطالبتسليحإلىالمساقهذايهدفكماالطفل.وقدراتنمومرحلةحسبوالمعقدةالبسيطة

رياضفيوأهدافهامفهومهاوكذلكاالطفالتعليمفياستخدامهاوفلسفةااللعاببمفاهيم

توعيةإلىويهدفالمرسوم.فهمومهاراتومستوياتهاوأنواعهاالرسوموأهميةاألطفال،

االلعاب والرسوم.استعداد األطفال وتهيئتهم للقراءة وتنمية مهاراته اباستخدام

أهداف المساق:

التعليمية.تزويد الطالب بمهارات تعليم االطفال االلعاب والرسوم●

القراءة والتعلم.إلمام الطالب بمهارت الربط بين االلعاب والرسوم وبين●

مخرجات المساق:

في تعليم االطفال.طالب ذوي إلمام بأساسياتوثقافة استخدام االلعاب والرسوم●

فهم وتقدير الطالب لالساليب غير المباشرة في التعلم.●

فن التجميل والمكياج:

المساق:وصف

التجميلوالعمليفنالنظريبشقيةاالسريةالعلوملطلبةخصيصياالمصممالمساقهذايتناول

عامةومعلوماتاستخدامهاوطرقالتجميليةوالمستحضراتالمكياجانواعيشملبماوالمكياج

أساسياتالتجميلالمساقسيتناولكماالمنزلفيتصنيعهايمكنالتيالتجميلموادبعضعن

المائيالمكياجاستخداموكيفيةالعروسومكياجالعيوبواخفاءالوجهتقسيمكيفيةعلىوالتعرف



الشعرقصفنوناسالييببعضوكذلكاالظافروبناءبالبشرةالعنايةسيشملكماوالكريمي.

وعمل الصالونات.

أهداف المساق:

الصناعية والطبيعية.تعريف طالب العلوم االسرية بأساسياتمستحضرات التجميل●

فهم الطالب لمختلف وسائل العناية بالبشرة واالظافر.●

فهم الطالب أساسياتالمكياج بشكل عملي.●

مخرجات المساق:

والمكياج.طالب ذوي فهم افضل بأساسياتالعناية بالبشرة واسس التجميل●

طالب بخبرات عملية في مجال التجميل والمكياج.●

فن الخياطة وتصميم المالبس:

المساق:وصف

علىالطالبوالعمليالنظريبشقيهاالسريةالعلوملطلبةخصيصاالمصممالمساقهذاسيعلم

علىالتعرفسيتمكماللمناسبات.تصممالتيوالمالبسواالزياءوالتطريزأساسياتالخياطة

وماكناتاالطرافومعالجةالتجميعالدرزةماكناتمثلالمختلفةالخياطةاآلالتأساسياتاستخدام

وغيرها .الحبكة والعراوي النتاج فتحات األزرار ومهارات قص القماش

أهداف المساق:

واالزياء وتصميم المالبس.تعريف طالب العلوم االسرية بأساسياتالخياطة والتطريز●

والتطريز وكيف استخدامها.إلمام الطالب باالدوات والماكينات المستخدمة في الخياطة●

وكيفية اختيارها.فهم الطالب أساسياتاالزياء والمالبس المصممة للمناسبات●

مخرجات المساق:

واالزياء.طالب ذوي إلمام بأساسياتالخياطة والتطريز وتصميم المالبس●

طالب بخبرات عملية في مجال الخياطة وتصميم المالبس.●



التصميم الداخلي للمنزل:

وصف المساق:

األساسيةوالرموزاالصطالحاتفهموالمنازلفيالداخليالتصميممفهومعلىالطالبتعرف

فياألثاثتوزيعخاللهامنيتمالتيالتصميميةواألسسوالمبادئالداخليالتأثيثلعناصر

فيتتوافرأنيجبالتيوالجسديةالنفسيةاالحتياجاتودراسةالمختلفةالمنزليةالفراغات

والفراغوالموقعالداخليالتصميممحدداتدراسةخاللمنمستوياتهااختالفعلىالمنازل

ضمنالداخليةالتصميماتابتكارعلىالقدرةتنميةيتمالبصرية.كماوالخصائصوالوظيفة

الفراغاتعلىالتصميماتهذهوتطبيقللمنزلالمعماريبالتصميموربطهاونسبمقاييس

النومغرفالحمامات،المطابخ،المعيشة،صالةالضيافة،وأنواعها،غرفالمداخلمثل:المختلفة

بأنواعها، التيراسات والحدائق.

أهداف المساق:

لمختلف الفراغاتأن يتعرف الطالب على مستويات المنازل المختلفة والتصميم●

المعمارية في المنزل.

وخصوصية كل فراغ.أن يتعرف الطالب على أنواع الفراغ المعماري داخل المنزل●

والجمالية والديمومة.أن يتعرف الطالب على معايير التصميم مثل المنفعة واالقتصادية●

مخرجات المساق:

أن يكون الطالب لديه القدرة على التصميم الداخلي للمنازل●

والعمل الجماعي ونقلأن يكون الطالب لديه القدرة على القيادة وتحمل المسؤولية●

الخبرات في أثناء التدريس والتدريب

أن يستخدم الطالب الوسائل التكنولوجية الحديثة في التصميم.●

المشكالت المرتبطة أن يكتسب الطالب مهارات التفكير العلمي وتوظيفها لحل●

بالعملية التعليمية واالجتماعية بعناصرها المختلفة.

األسرة والبيئة:

:وصف المساق



البيئةوعناصرعامبشكلالبيئةلعلماالساسيةبالمفاهيمالطالبتعريفالمساقهذايتناول

البيئيةاالختالالتواسبابوأشكالمصادرعلىايضاسيركزكماوالحيوي.البيئيوالنظامينالطبيعية

دورذلكتوضيحفيويدخلواالنسان،الحيويةاالنظمةمختلفعلىواثرهاالمعاصرةالحياةفي

بالملوثات الصناعية على صعيد اكبرالتلوث ومستوياته بدءًا من الملوثات المنزلية وانتهاء

أهداف المساق:

فهم المفردات والمفاهيم المستخدمة في علم البيئة●

فهم عناصر النظام البيئي الحيوي●

فهم التبعات البيئية والحياتية ألشكال التلوث.●

تغيير نمط الحياة او المعيشةإستعراض نماذج حقيقية أدت فيها االختالالت البيئية إلى●

مخرجات المساق:

طالب قادرون على تمييزالعناصر الرئيسية في علم البيئة●

منزليمستوىعلىسواءعلىذلكتاثيرومدىالتلوثوتبعاتبنتائجكافيةدرايةعلىطالب●

أو وطني أوعالمي.

للملوثاتوالمعالجةالتدويروأهميةالبيئةصديقةالبدائلاستخدامألهميةمدركينطالب●

المختلفة.

علم االدوية والسموم:

وصف المساق:

المنزلفيالكيميائيةوالموادالطبيةواألعشابواألغذيةاألدويةمعالتعامليتناولمساقهو

معتفاعالتهاووأعراضهاتأثيرهاحيثمنمعهاالتعاملوطريقةاألدويةتصنيفاتحيثمن

السليمةالطرقأيضاويتناولمعها.السليمةالتعاملطرقإلىباالضافةاألخرىاألدوية

المساقهذايتناولأخرىجهةمنمنها.المرجوةالفائدةلتحقيقالدوائيةاألعشابالستعمال

منتهيةوالموادواألغذيةالطبيةواألعشاباألدويةبعضتناولمنوالمخاطرالجانبيةاألثار

حالفيالسليمةالتعاملطرقيتناولوالسامة.التنظيفموادلبعضوالتعرضالصالحية

التسمم او التعرض لبعض المواد السامة.



أهداف المساق:

معرفة تصنيقات األدوية و طرق التعامل السليمة معها.●

والتقيد بها.إدراك أهمية  قراءة الوصفة الدوائية والنشرة الدوائية●

المختلفة.معرفة طرق التخزين المناسبة لألدوية والمواد الغذائية●

الفائدة الطبية منها.معرفة الطرق الصحيحة لتحضير وتناول األعشاب الطبية لتحقيق●

معرفة المواد التي تشكل سموم للجسم.●

واألغذية منتهية الفعالية.معرفة األخطار واآلثار الجانبية لبعض األدوية واألعشاب●

سامة.معرفة كيفية التصرف في حاالت التسمم أو التعرض لمواد●

معرفة طرق التعامل السليمة مع المواد منتهية الصالحية.●

مخرجات المساق:

وآثارهاالعذائيةوالموادواألعشاباألدويةأنواعبينالتمييزعلىالقدرةلديهمطلبة●

وفوائدها المختلفة.

سليمةبطريفةالغذائيةوالموادواألعشاباألدويةمعالتعاملعلىالقدرةلديهمطلبة●

من حيث االستخدام والتخزين والتحضير.

وسالمةصحةعلىخطرتشكلوالتيالسامةالموادتمييزعلىالقدرةلديهمطلبة●

األفراد ومخاطرها.

اإلجراءاتواتخاذالصالحيةومنتهيةالسامةالموادمعالتعاملعلىالقدرةلديهمطلبة●

الصحيحة في حال تناولها أو التعرض لها.

طلبة لديهم القدرة على تحسين السالمة األسرية.●

قضايا العمل واألسرة:

:وصف المساق

علىوتوزيعهالعملتصنيفخاللمنباألسرةوعالقتهاالعملبقضاياالتعريفالمساقهذايتناول

واألعمالللنفقات(الموّفرة)المقتصدةواألعمالللدخلالمدّرةاألعمالاألعمال,أنواعاألسرة,أفراد



واألعمالاألجهزةمعوالتعاملالطعاموتجهيزاألطفالكتربيةاألسرةفيالتقليديةوالمهام

المسؤوليةتحملالبطالة,قضيةاألبناء,وعملالمرأةوعملوأنواعهالرجلعملاألخرى.المنزلية

األفراد,بينالفرصتكافؤالدخل,مستوىتحسيينفيالمشاركةبها,المتعلقةوالمشاكلوتبعياتها

عمالة األطفال ومخاطرها المجتمعية.

أهداف المساق:

فهم المفردات والمفاهيم المستخدمة في قضايا العمل واألسرة.●

وأنوعهاوخصائصهااألسرةبأفرادوالمرتبطةالمتعددةالعملقضاياعنعامتصوررسم●

ومشكالتها.

وتوّلي المهام داخل البيت وخارجه.تعزيز المشاركة لدى األفراد في العمل وتحمل المسؤولية●

مخرجات المساق:

العمل ألفراد األسرة.طالب يملكون القدرة على فهم و إستعراض وتحليل قضايا●

تحملعدمأوالمعيشيالوضعترديأوالبطالةلمشكلةحلولايجادعلىالطالبمقدرة●

بشكل مناسب على الجميع.المسؤولية لدى بعض أفراد األسرة وكيفية توزيع المهام

والمهام الموكلة لهم داخل األسرةطالب بقدرة عالية على القيام باألعمال الواجبة عليهم●

ثانيا: تخصص رياض االطفال:
متطلبات التخصص االجبارية:

18:المطلوبةالمعتمدةالساعاتاالجباريةالجامعةمتطلبات
الر
قم

رقم
المسا

ق

رمز
المساق

اسم المساق  باللغة
العربية

اسم المساق باللغة
اإلنجليزية

نوعالمتطلب السابق
المت
طلب

14003Sc1411انجليزيةلغةEnglish Language 1

24001Sc151لغة عربية
Arabic Language
Islamic culture

34002Sc261ثقافة إسالمية
Arabic Language
Islamic culture

45055Ge113الحاسوب
وأساسياتالبرمجة

Computer and prog
principles

54320Sc291فلسطينتاريخ
الحديث

Modern History of
Palestine



68200Sc291الفعالاالستخدام
للغة االنجليزية

Effective English
language USA
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قم

رقم
المسا

ق

رمز
المساق

باللغةالمساقاسم
العربية

باللغةالمساقاسم
اإلنجليزية

نوعالمتطلب السابق
المت
طلب

14321SC292الوطنفيالتنمية
العربي

Development in the
Arab world

24308SC281لغة عبريةHebrew language

34323SC282لغة فرنسيةFrench language

44325SC283لغة اسبانيةSpanish language

54326SC284لغة المانيةGerman language

64322SC293مشكالت معاصرةContemporary
problems

74622SC295وحقوقالديمقراطية
والقانوناالنسان

الدولي اإلنساني

Democracy, human
rights and
international
humanitarian law

84626SC296عندالعلومتاريخ
العرب والمسلمين

History of science
among Arabs and
Muslims

94413SC294خدمةفيالقانون
المجتمع

Law at the service of
society

105440SC297الحديقة المنزليةHome garden

علم النفس العام118237
General psychology
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الر
قم

رقم
المسا

ق

رمز
المساق

باللغةالمساقاسم
العربية

باللغةالمساقاسم
اإلنجليزية

نوعالمتطلب السابق
المت
طلب

18317KG111سيكولوجية التعلمPsychology of
learning

28318KG112الدراما لمعلمي
االلطفال

Drama for children's
teachers

38319GE301
اساليب البحث العلمي

Scientific research
methods

48320KG121علم نفس الطفولةChildhood Psychology

58321KG122نمو الطفل وتطورهThe growth and
development of the
child

فيمقدمة8329
تربية الطفولة

المبكرة
68322KG123سيكولوجية اللعب

واالبداع
Psychology of play
and creativity



78323KG124اللغة والتفكيرLanguage and
thinking

88324KG103الموسيقى في تربية
الطفولة المبكرة

Music in early
childhood education

98325KG104رواية القصةTell the story8318لمعلميالدراما
األطفال

فيالموسيقى8324
الطفولةتربية

المبكرة
األطفالادب8336

108326KG213مبادئ االرشاد النفسي
في الطفولة

Principles of
psychological
counseling in
childhood

سكيولوجية8317
التعلم

118327KG201مشروع التخرجGraduation Project8319البحثأساليب
العلمي

128328KG211البحث في الطفولة
المبكرة

Research in early
childhood

لمعلميالدراما8318
األطفال

138329KG212مقدمة في تربية
الطفولة المبكرة

Introduction to early
childhood education

148330KG215الفن واالشغال اليدوية
في تربية الطفولة

المبكرة

Art and crafts in early
childhood education

فيالموسيقى8324
الطفولةتربية

المبكرة
القصةرواية8325

158331KG214االطفال ذوو الحاجات
الخاصة

Children with special
needs

االرشادمبادئ8326
النفسي في الطفولة

168332KG301مبادئ تربية االطفال
في االسالم

The principles of
raising children in
Islam

فيمقدمة8329
تربية الطفولة

المبكرة
178333KG261االبحاث الحديثة في

تربية الطفل
Modern research in
child rearing

البحثأساليب8319
العلمي

188334KG313الحاسوب في تربية
الطفولة المبكرة

Computer in early
childhood educat

العلوم8343ا
فيوالرياضيات

الروضة
198385KG342تعديل السلوكBehavior Modification8326االرشادمبادئ

النفسي في الطفولة
208336KG343أدب األطفالchildren's literature8329فيمقدمة

الطفولةتربية
المبكرة

218337KG302المراقبة في الروضةObservation in the
kindergarten

الروضةإدارة8347

228338KG211التربية الحركية في
الروضة

Kinetic education in
kindergarten



238339KG311التدريب الميداني االول
في رياض االطفال

The first field training
in kindergarten

248340KG321التدريب الميداني الثاني
في رياض

The second field
training in Riyadh

التدريب8339
فياألولالميداني
الروضة

258341KG411التدريب الميداني الثالث
في رياض األطفال

The third field
training in
kindergarten

التدريب8340
الميداني الثاني في

الروضة
268342KG421التدريب الميداني الرابع

في رياض األطفال
Fourth field training
in kindergarten

التدريب8341
الميداني الثالث في

الروضة.
278343KG221العلوم والرياضيات في

رياض االطفال
Science and
mathematics in
kindergarten

المنهاج8343
التربوي في الروضة

288344KG121التربية المجتمعية في
الروضة

Community education
in Al-Rawda

298345KG322التربية االخالقية في
الروضة

Moral education in
kindergarten

التربية8344
فيالمجتمعية

الروضة
308346KG312المنهاج التربوي في

الروضة
The educational
curriculum in
Al-Rawda

318347KG422إدارة الروضةKindergarten
management
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18348KG511صعوبات التعلم في
اللغة العربية

Learning difficulties
in the Arabic
language

المنهاج8364
التربوي في الروضة

اجبار
ي

تخص
ص

28349KG514صعوبات التعلم في
الرياضيات

Learning difficulties
in mathematics

المنهاج8364
التربوي في الروضة.

العلوم8343
فيوالرياضيات

رياض االطفال

اجبار
ي

تخص
ص

تخص
ص

اجبار
ي

38350KG517تعليم التفكير الناقد
لدى األطفال

Teaching critical
thinking in children



48351KG519تعليم التفكير اإلبداعي
لدى االطفال

Teaching creative
thinking to children

التفكيرتعليم8351
الناقد لدى األطفال

اختيار
ي

تخص
ص

58352KG520طرق القياس والتقويم
في الروضة

Methods of
measurement and
evaluation in the
kindergarten

Theالعائلة الفلسطينية68353 Palestinian family

Workاألهاليمعالعمل78354 with parents8354العائلة
الفلسطينية

اختيار
ي

تخص
ص

Developmentalعلم النفس النمو88355
psychology

الطفلنمو8321
وتطوره

سيكيولوجية8317
التعلم

اجبار
ي

تخص
ص

وصف المساقات
م):س3(التعلمسيكولوجية-1

الخلفيةيتناولووبيئته،المتعلمتفاعلعنتنتجنشطةكعمليةالتعلمالمساقهذايتناول
المهاتطويرالرئيسة،التعلمونظرياتبهاالمرتبطةالنفسيةالمكوناتالتعلم،لعمليةالنظرية

رات األساسية الالزمة في هذه العملية.

م):س3(االطفاللمعلميالدراما-2

وتوجهاتهممعهميتعاملونالذيناألطفالونحوأنفسهمنحوالكبارمدركاتالمساقهذايشكل
الذاتيةقدراتهماكتشافمنتمكنهمللمربين،موجهةدراميةخبراتمجموعةيتناولوالتربوية

والبشريةالماديةبيئتهموفهمخيالهم،تنميةوفيلذواتهم،ووعيهمتعبيرهمتطويرفيوأهميتها
واالجتماعية.

م):س3(الطفولةنفسعلم-3

معاالطفالرياضمرحلةبهاتتميزالتيالنفسيةالنظريةباالسسالتعريفالمساقهذايتناول
كماالطفولة،مرحلةفيالشاملالنموتعيقوالتيمرحلةبكلالخاصةالمشكالتطبيعةعلىالتركيز
االطفالمشكالتمعللتعاملوالتربويةاالرشاديةالنفسيةاالستراتيجياتاهمالمساقيتناول

وتنميةالكتشافابنائهممعللتعاملالسبلالفضلواالمهاتاالباءارشادطرقإلىباالضافة
قدراتهم.



م):س3(وتطورهالطفلنمو-4

حتىالوالدةقبلمابمرحلةوربطهاالمبكرة،الطفولةمرحلةفيالنموخصائصالمساقهذايتناول
األطفالمعالمباشرالعملوتسجيلها،المالحظةالنمو،نظرياتيتناولالمتوسطة،الطفولة

نحوااليجابيةالتوجهاتتشكيلفييسهممماالنظريةالمبادىءإلىللوصولذلكبهم،والمحيطين
الطفل وبيئته.

م):س3(العلميالبحثأساليب-3

ودورهاالمكتبةاإلنسانية،المعرفةالعلمي،البحثوميادينمفاهيمالعلمي،التفكيروأهدافه،العلم
األسلوبالوصفي،األسلوبالتاريخي،األسلوبالعلمي(البحثأساليبوالمعرفة،البحثفي

طرقاالستبيان،العينات،البحث،فروضالبحث،خطةالبحث،مشكلةالتجريبي)،األسلوباإلجرائي،
جمع البيانات، أقسام البحث.

م):س3(واالبداعاللعب-5

من حيث نمو الطفل وتطوره،يتناول هذا المساق أهمية  اللعب في مرحلة الطفولة المبكرة
التخيل والتعبير واالبداع، حيث يعرض الطالب إلىاجتماعيًا، حسيًا، لغويًا، عقليا،ً ويزيد من قدرته في

ذلك في بيئته الحياتية والبيت والشارعخبرات عملية تفترض تعامله المباشر مع الطفل سواء كان
بلورة توجه الطلبة االيجابي نحو الطفلوالضاحية أو في البيئة التربوية المنظمة، وذلك من اجل

وعالمه.

م):س3(والتفكيراللغة-6

تطورفاللغةالمبكرة،الطفولةمرحلةفيوالتفكيراللغةبينماالعالقةطبيعةالمساقهذايتناول
البيئةأهميةوادراكبينهماماالعالقةفهمعلىالطلبةويساعدباللغة.التفكيريتطوركماالتفكير

والذهنية.المادية والبشرية في تطوير قدرات  الطفل ومهاراته اللغوية

م):س3(المبكرةالطفولةتربيةفيالموسيقى-7

الموسيقيةقدراتهمليطورواوتذوقها،بالموسيقىاإلحساسفرصللطلبةالمساقهذايتيح
فيمهاراتهملتنميةاألطفالمعالعملفيتوظيفهافيإبداعهمعنالكشفو،ومهاراتهم

المنهجيةالفعالياتفيالستخدامهاالمناسبالجووخلقاإليقاعيالحركيواالداءاإلصغاء
والالمنهجية كرواية القصص، وغناء ورقص.

م):س3(القصةرواية-8

فيتعرفاالطفالرياضلمعلمةالصوتياألداءمهارةتطويروتحسينعلىالمساقهذايقوم
بموجبعندهم،تطويرهعلىتدريبهمخاللمنبه،التحكمكيفيةوالصوتطبيعةعلىالطلبة



أوكانتفرديةلعروضواعدادهاالقصةتلكتحليلمنبداللذلكالقصة،فياالنفعاليةالحاالت
القصة.جماعية باستخدام أساليب الدراما اإلبداعية في رواية

م):س3(الطفولةفياالرشادمبادئ-9

المتبعةالتربويةاألساليبعلىاالطفالرياضبرنامجفيالملتحقينتدريبإلىالمساقهذايهدف
باستعمالشخصيتهنموعلىوأثرهاالمعاشالفلسطينيالواقعضمنالطفلتنشئةفي

المساقهذايساعدوكماداخله.منالنابعالذاتيوالضبطالطفلطبيعةمعالمنسجمةاألساليب
التركيزمعالمدارسفيصحيةتربويةأوضاعبتوفيرالطفلحاجاتوتحقيقفهمعلىأيضًاالمربين

على أهمية  االسلوب المستخدم في تنشئة الطفل.

م):س3(اجرائي)(بحثالتخرجمشروع-10

يظهرللبحث،موضوعًامنهمكليختار،الرابعة)(االخيرةالسنةلطلبةمخصصالمساقهذا
مفتوحةبحثحلقةفييقدمهالكلية،فيمتخصصةلجنةعليهتشرفالمجال،هذافيوابداعهتمكنه

معالمساقهذاويتكاملالتقييم،ثموالدفاعللمناقشةالمعنيينوالطلبةالمذكورةاللجنةبحضور
التدريب الميداني الرابع.

م):س3(المبكرةالطفولةتربيةفيمقدمة-12

تربيةلفلسفةالطالبرؤيةتتشكلحيث،جداوالهامةالمحوريةالمساقاتمنالمساقهذايعد
بينالمشتركةالمبادىءعلىالتعرفخاللمنوذلكفلسطينبوليتكنكجامعةفيالمبكرةالطفولة

الواقعمعيتالءموماالدولية،الطفلوثيقةفيوردماوالمبكرة،الطفولةفيالتربويةالمدارس
فيالمهنيالواقعوتقييمالفلسطيني،الطفللفهممرجعًاوجعلهمالفلسطينيللمجتمعالثقافي

مجال الطفولة المبكرة.

م):س3(المبكرةالطفولةتربيةفياليدويةواالشغالالفن-13

وتطورهوالعقليالعاطفيالطفلنموفياليدويةواألشغالالفندورعنالمساقهذافكرةتقوم
منهجيةخطةيضعالجمالي.والتذوقواالبداعالمشكالتحلوفيالمبكرةالطفولةمرحلةفي

الصيفية.والمخيماتكاالنديةوالالمنهجيةالمبكرةللطفولةالمنهجيالبرنامجفيالفنيةلألنشطة
محفزة البداع الطفل الفني.ثم يناقش نوعية المواد التي يجب  توفيرها في بيئة غنية

م):س3(الخاصةالحاجاتذوواالطفال-14

فياستيعابهاالممكنتلكسيماوالالخاصة،الحاجاتذوياألطفالعلىالمربيالمساقهذايعرف
البيئةتجهيزاألسرية،بالمتابعةمنوطةجوانبمنذلكعلىيترتبمايناقشالعادية،الصفوف

سيماوالالحاالت،هذهعنالمبكرالكشفطرقيتناولمعهم.إتباعهاالممكنواألساليبالمادية،
المستترةوالحاجاتالعاطفيةالمشاكلالسلوكية،المشاكلالمدرسي،التأخرباللغة،منهايتعلقما

المباشر.التي ال تظهر إال في ظروف معينة تستدعي تدخل المعنيين



م):س3(االسالمفياالطفالتربيةمبادئ-15

والمثلالقيمعلىويركز،االسالميةالعصورعبرالمختلفةاالطفالتربيةطرقالمساقهذايتناول
وللطفلالنفسيةالجوانبالمساقوسيناقش،غيرهوالغزاليامثالمنالمربيناراءوكذلكالعليا

رياض االطفال.العاطفية و الوجدانية والسلوكية وطرق اكسابها لطلبة

م):س3(الطفلتربيةفيالحديثةاالبحاث-16

هذافيالمستجداتاخرعلىاالطالعخاللمنالطفلتربيةفيالحديثةالتوجهاتالمساقيتناول
ويكلفونمحددةمصادرإلىالمساقطلبةتوجيهيتمحيثاالخيرة،العشرالسنواتوفيالمجال

والتقاريرواعدادالفلسطينية،التعليموالتربيةوزارةفلسفةضوءفيونقدهاوتحليلهابدراستها
الندوات عنها.

م):س3(المبكرةالطفولةفيالتقنيةالوسائلاستخدام-17

واستخدامالمبكرةالطفولةفيالتعليموتقنياتبوسائلعالقةلهاموضوعاتالمساقهذايتناول
استخدامهاوقواعدالتعليميةالوسائلاختيارومعاييراسسويتناولذلك،فيالتعليمتكنولوجيا

وكفاياتالتعليميةالبرمجياتواستخدامالتعليموتصميمتطبيقهاواساليبوانواعهاومعوقاتها
التدريس بها وتوظيف الوسائط المتعددة من خالل الحاسوب.

م):س3(السلوكتعديل-18

علىيركزالذيوالمنحىالسلوكتعديلواساليببمبادئالطلبةتعريفالمساقهذايتناول
المساقويبينوتعديلهالسلوكتحليلعمليةفيالمتكرروالقياسالتجريبيالمنحىاستخدام

المساقويوضحعليهايقومالتيالنظريةواالفتراضاتاالنسانيللسلوكالتاريخيالتطور
الراجعةوالتغذيةالسلوكيوالتعاقدبالتعزيزوالمتمثلةالمناسبالسلوكزيادةاستراتجيات

والعقاب(االطفاء)المحومثلالمناسبغيرالسلوكخفضاستراتيجياتالمساقهذاويناقش
وبدائلة.

م):س3(االطفالأدب-1

العصور،عبرتاريخياوتطورهنشأته،طبيعته،حيثمناألطفالأدبمفهومالمساقهذيتناول
والقصائدوالمسرحيةالقصةمثلمنالمختلفةاألدبيةاألجناساألطفال،ألدبالرئيسيةاألهداف

لألطفالالمقدمةالكتبأنواعوتقويمها،تدريسهاوطرقومضامينها،وخصائصهاالشعرية
مراحلتنميتها،وطرقكاللغةاألطفالبأدبالمتعلقةالقضاياتقويمها،وطرقمنهاكلوخصائص

حيثمنوتقويمهاالنصوصاختيارمعاييراللغوية،الثروةوتنميةبالقراءةذلكوعالقةالعمريةالنمو
المختلفةاألطفالأدبنقلوسائطالناجح،األدبيالعملبعناصرذلكوعالقةوالمضمونالشكل

عالميااألطفالأدبفيالكالسيكيةاألدبيةاألعمالبعضتحليل،ومكتوبةومرئيةسمعيةمن



معايير،خصائصها،نوعهااألدبيةاألعمالبعضبتحليلالتطبيقيالجانبويتمثلومحليا.وعربيا
إختيارها طرق تنميتها ، طرق تقويمها.

م):س3(الروضةفيالمراقبة-2

مالحظاتهموتسجيلالتربويةبيئتهمفياألطفالتفاعلمراقبةأصولالطلبةالمساقهذايزود
فيهايؤثروماالتربوية،العمليةعناصرفهمعلىتساعدهمالتيالمهاراتهذهتطويربهدفحولها،

والصغار،الكباربينالعالقةطبيعةمعهم،المطبقالمنهاجلهم،المعطاةالمساحةحيثمن
والممارسات التعليمية التعلمية.

م):س3(الروضةفيالحركيةالتربية-3

شخصيةوتطورنموفيوأهميتهاالحركيةالتربيةعنمفاهيمعدةالطلبةالمساقهذايكسب
أساليبواتباعالحركية،األنشطةتنوعأهميةعلىالتركيزمعتقريبا،سنوات3-5عمرمنالطفل

حياته.التعليم الالزمة للطفل له في هذه المرحلة المهمة من

م):س3(الروضةفياالولالميدانيالتدريب-4

فيالدقيقةوالمالحظةالمشاهدةاسلوبخاللمنالطلبةتدريبعلىالمساقهذافلسفةتقوم
متكاملةخطةخاللمنخاصكفردالطفلمعالعملعلىتدريبهمبهدفالطفولةرعايةمراكزأحد

طرحويتماسبوعياساعات4بمعدلدراسياسبوع116بواقعمتخصصميدانيمشرفبإشراف
مراكزمعالتنسيقويتمخاصةتقويماداةخاللمنالطالبةتقييمالخامس،الفصلفيالمساق
الثلثفييطبقونالرسمية.القنواتوفقوالخاصةالحكوميةفياالطفالورياضالمبكرةالطفولة

الطفولةأنشطةأحدفيطبقونمنهاالخيرالثلثفيأماالروضة.فيصفيةنشاطاتللمساقالثاني
المبكرة، مثل : مسرح الطفل، من طفل إلى طفل، حقوق الطفل.

م):س3(الروضةفيالثانيالميدانيالتدريب-5

ذوياألطفالمعالتعاملمهاراتيشملبحيثويكملهالسابقالتدريببمساقالمساقهذايرتبط
التركيزمعالميداني،المشرفوبمتابعةفردي،بشكلالطفلمعالعمليتمحيثالخاصةاالحتياجات

تخطيطإلىباإلضافةالروضةفيوالتاملالموضوعوفقمتنوعةنشاطاتوتطبيقالتخطيطعلى
طفلمحوريةعلىوالتركيزالتربوية،العمليةتفعيلعلىتعملالمنهجيةأنشطةوتقييموتطبيق
السادسالفصلفياسبوعياساعات4بواقعاسبوع16فترةعلىالمساقهذاويمتدالروضة

والتقييم واالدارة.ويكتسب الطلبة من خالله مهارات المشاركة الجزئية والتخطيط

م):س3(الروضةفيالثالثالميدانيالتدريب-6

فيالخاصةاألساليبمساقاتتتبعمحددة،صفيةأنشطةخاللالمساقهذاثلثيالطلبةيطبق
الدإلىتحتاجالتيالجوانبويحددون،الطلبةمّدربوباشرافالميدانيالتدريبرياضمنروضة
المساقمناألخيرالثلثأمااالجرائي.البحثموضوعالختيارالمساقهذاويمهدوالبحث،ارسة



فياسبوعا16فترةعلىالمساقهذاويمتدللمساقاالجرائيالبحثاعدادفيالطلبةفيقضيه
والتنفيذالتخطيطمهاراتالطالبويكتسباسبوعياساعات4بواقعالسابعالدراسيالفصل

والتقييم وصياغة األهداف التربوي في الطفولة المبكرة.

م):س3(الروضةفيالرابعالميدانيالتدريب-7

اليومفيساعات4ولمدةاسبوع16بواقع(الثامن)االخيرالدراسيالفصلطوالالتدريبهذايمتد
الطفولةفيالتدريبوممارسةالتدريسمهاراتالمساقهذافيالطالبويكتسباالسبوع
الميدانيالتدريبعمليةالمساقهذافيالطالبيستكملاالجرائي،البحثمهاراتوكذلكالمبكرة

والجامعيالمشرفمنمكونةإكاديميةللجنةالخضوعكذلكواالجرائيالبحثخطةتنفيذخاللمن
وضع الطالب في التدريب الميداني .مديرة الروضة و معلمة الروضة المتعاونة من اجل تقييم

م):س3(الروضةفيوالرياضياتالعلوم-8

الرياضيةالمفاهيمواكسابهمالروضة،ألطفالوالعلومالرياضياتتدريسالمساقهذايتناول
هذاويشملالتعلم،فياكتشافيًانهجًاتنهجبحيثالعمليةاألنشطةخاللمنالعلميةوالمهارات

تربيةفيالتكامليالشموليالنهجمنظورمنالروضةفيوالرياضياتالعلوممنهجالمساق
األطفالمهاراتتطويروالرياضيات،العلوماألطفالتعليمأساليبورعايتها،المبكرةالطفولة

في التعلم.العلمية والرياضية من خالل استخدام األسلوب اإلكتشافي

م):س3(الروضةفيالمجتمعيةالتربية-9

تربيةفيالتكامليالشموليالمنهجمنظورمنالروضةفيالمجتمعيةالتربيةالمساقهذايتناول
بلورةفيالمنهجهذاأهميةيبرزثموالعلني،الخفيالمستويينعلىورعايتهاالمبكرةالطفولة

شخصية الطفل واحساسه بكيانه الثقافي واالجتماعي.

م):س3(الروضةفياالخالقيةالتربية-10

حياتهمراحلفياإلنسانشخصيةتكوينفيوأهميتهااألخالقيةالتربيةمضمونالمساقهذايتناول
يعملوالمختلفةالنظرياتمنطلقمنفيهايمرالتيوالروحيالخلقيالنموخاللمنوذلكاألولى،

وقوةوتطبيقهالألنشطةالتخطيطخاللمنالطفللطبيعةالطلبةفهمتطويرعلىأيضًاالمساق
منمنبثقةذاتيةسلوكيةأنماطإلىتترجمبحيثلديه،األخالقيةوالمفاهيمالقيمغرسعلىفعاليتها

داخله.

م):س3(الروضةفيالتربويالمنهاج-11

يستمدالروضةففيوالمتابعة؛والتعليموالتطبيقالتخطيطفيالمربيدورالمساقهذايتناول
المنهاجبذلكفيكونومكوناتها.التربويةالبيئةطبيعةويحددللطفلالنمائيةوالحاجاتالخصائص

الطفلببيئةمرتبطةمواضيعإلىالعاماإلطارترجمةأساسعلىتبنىعامةاألولىمرحلتين:على
المواد،حيثمنواالسبوعيةاليوميةالتفاصيلتتناولفخاصةالثانيةأماوالطبيعية.االجتماعية



إطارفيالتخطيطويتمالمستمر.األطفالتقييمعلىتعتمدوهذهالخبرات،األنشطة،التجهيزات،
المرحلةضمناألطفالمستوياتمختلفبينماالتنسيقلضمانالروضةفيالعاملالفريق

بأسرها.

م):س3(الروضةإدارة-12

الروضةبيئةفيتناولالروضة،إطارفيالمربيبدورالمرتبطةاإلداريةالمهامالمساقهذايتناول
حفظالمنهجية،والترفيهيةوالوطنيةواالجتماعيةالدينيةالفعالياتتنظيمالتخطيط،المادية،

مهاموتحديدلألطفالتقييممنالبشريةالروضةبيئةأيضًاويتناولالطفل،ملفمتابعةالسجالت،
الدورأيضًاالمساقيشملوتنفيذها.االجتماعاتتخطيطالعامل،الطاقمأفرادومسؤوليات

األمور والمجتمع المحلي.القيادي في تفعيل وتطوير النشاطات بهدف إشراك أولياء

)ساعات12(االختياريةالمساقاتوصف

م):س3(التعلمصعوبات-1

يتضمنحيث،دسلكسيا)(العربيةاللغةفيالتعلمصعوباتعلىالمساقهذاالضوءيسلط
عملياالحالتهذهمعالتعاملطرقعلىالبرنامجطلبةويبصرالنطقوالكتابةوالقراءةصعوبات

من خالل طرق التدخل الخاصة بكل حالة على حدة.
يتضمنحيث،دسكلكوليا)(الرياضياتفيالتعلمصعوباتعلىالمساقهذاالضوءيسلطوكما

ويبصرالبسيطالحسابعمليةوالمجموعاتوالرموزواالرقاموالبسيطةالعدعملياتصعوبات
علىحالةبكلالخاصةالتدخلطرقخاللمنعملياالحالتهذهمعالتعاملطرقعلىالبرنامجطلبة
حدة.

م):س3(والناقداالبداعيالتفكير-3

التحليلعمليةخاللمنلألطفالالناقدالتفيكرإثارةعلىتعملأنشطةتصميمالمساقهذايتناول
ومنتحاكيهاوالمبكرةالطفولةمستوىاالنشطةهذهتراعي،ثاقبةبنتيجةالخروجواالستنتاجو

المساقهذاويتناولحولها.االفكاراستمطاروحالةدراسةإلىالطلبةتعرضذلكعلىاالمثلة
واالبتكاروالتركيبعمليةخاللمنلألطفالاالبداعيالتفيكرإثارةعلىتعملأنشطةتصميم

والمبكرةالطفولةمستوىاالنشطةهذهتراعي،مألوفةوغيرجديدةبنتيجةالخروجواالستنتاج
مواقف وحاالت  و العمل على تطويرها .تحاكيها ومن االمثلة على ذلك تعرض الطلبة إلى تصميم

م):س3(الروضةفيالتقويموالقياسطرق-5

رياضمرحلةفيسيماوالعنها،المنبثقوالتحصيلالتربويةالعمليةتقييمالمساقهذايتناول
علىالتدريبمعالمنهاج،المربي،المتعلم،التقييم،طرقالتدريس،طرقتشمل:بحيثاالطفال

القائم على ملف االنجاز وغيره.اساليب التقويم الحديثة مثل التقيوم الحقيقي والتقويم



17:المعتمدةالساعاتعدد:اإلجباريةالبوليتكنكمتطلباترابعا:

م):س3(1انجليزيةلغة-1

،والمحادثةوالكتابة،القراءة(مهارةاالنجليزيةاللغةفياساسيةمهاراتاربععلىالمساقيركز
يتمالتيالمصطلحاتوبعضاالنجليزية،اللغةقواعداستخدامعلىالطالبويشجعواالستماع)

خاللمناالنجليزيةباللغةالطالبتنميةإلىالمساقهذايهدفوكماالمساق.خاللتدريسها
بحياة الطالب والمستوى الجامعي.مواضيع حديثة باستخدام نصوص استيعاب موثقة لها عالقة

م):س3(عربيةلغة-2

خاللمنوتطبّيقية،نظرّيةدراسةالعربّية،اللغةفيأساسيةمهاراتدراسةالمساقهذايتناول
والترقيمّي).عدة مستويات، هي: (النحوّي، والصرفّي، واإلمالئّي، والمعجمّي،

م):س3(اسالميةثقافة-3

مصادر–اإلسالميةالثقافةدراسةأهمية–والعلموالحضارةالثقافةبينالفرقالثقافةتعريف
حياةفيوأثرهمااإلسالميةواألخالقالعقيدة–اإلسالميةالثقافةخصائص–اإلسالميةالثقافة

–اإلسالميةللثقافةالمعاصرةالتحديات–كافةاإلسالميةالنظمعلىالعقيدةاشتمال–اإلنسان
عملالزينة،اللباس،وتنظيمه،النسلتحديد:(االستنساخ،مثلفيها،اإلسالموحكممعاصرةقضايا

المرأة، التأمين، اليانصيب).

م):س3(أساسياتالبرمجةوالحاسوب-4

إلحدىاالستخداموالمجتمع)،الحاسوبالثنائي،النظاموعملها،الحاسوب(أجزاءللحاسوبمقدمة
برامج،البياناتجدولةوالنصوص،الكلماتمعالجةالحاسوب،شبكات،المشغلةأالنظمه

نظرية(ساعةجاهزة.برمجيةحزماستخداماالنترنت.استخدام،البياناتقواعدإلدارةاالستخدام
وساعتان عمليتان).

م):س3(الحديثفلسطينتاريخ-5

منذفلسطينلهاتعرضتالتياألحداثوالطالب بتاريخ فلسطينتعريفهذا المساق إلىيهدف
العصرالنصف الثاني من القرن التاسع عشر و حتى نها ية هذا

م):س3(االنجليزيةللغةالفعالاالستخدام-6

االستخداممساقطرحتمفقدالكتابةوالتحدثمهارتيعلىيركزمساقإلىالطالبلحاجةنظرا
هذايهدفالخريجين.أوالثالثةالسنةلطالبأساسيبشكلوالموجهاالنجليزيةللغةالفعال

تطبيقاتآللياتالتعرضيتمالمساقوخاللالفقرة،كتابةبعمليةالطلبةتعريفإلىالمساق
تطويرإلىالمساقيهدفكماوتطويرها،الكتابةآلياتعلىالتركيزويكونوالمراجعة،اللغويالتدقيق



وذلكاالتصالنظريةعلىالمساقبناءويعتمدهذاالعروض.وتقديمالشفويةاللغويةالمهارات
وتقديمالجمهورأمامالتحدثومهاراتالنقاشومجموعاتاألفرادبيناالتصالعلىبالتركيز

الحديثة.مشاريع في مجموعات تناقش تخصصات الطلبة وباستخدام التكنولوجيا

م):س3(الحياتية:المهارات-7

التعلمتوقعات.الطلبةمنللعديدتحدياالجامعةإلىالثانويةالمدرسةمناالنتقاليشكلقد
عليهويجبأكبر،مسؤوليةوتحملالتعلمعمليةفيفعاليةأكثربدورالقيامالطالبفعلىمختلفة

فيالطالبلمساعدةالمساقهذاصممكبيرة.بسرعةالجديدةالتعلمثقافةمعالتكيفيتمأن
بالسلوكياتالمتعلقةالهامةالحياتيةالمهاراتوتطويروزيادةأكبربسهولةاالنتقالعملية

هذايركزوالمهنية.األكاديميةلمهنتهأفضلبشكلمستعًدايكونحتى،للطالبالشخصية
هذهخاللمناآلخرين.معإيجابيةعالقاتوبناءالشخصيوالنموالذاتيالوعيعلىالمساق

أنللطالبيمكن،اآلخرينمساعدةفيوالرغبة،التعلمفيوالتفانيالرغبةجانبفإلىالمهارات
والمجتمعاتالعملوأصحابأسرتهإلىكبيرةمساهماتتقديمعلىقادرالجامعة،فيناجًحاتكون

ه.والعالم بأسر

م):س3(الريادة-8

This course is designed to help students to consider becoming job creators and not just job

seekers. It is an introduction to the practice of entrepreneurship and an opportunity for

participants to consider their readiness for an entrepreneurial career and more advanced

training in entrepreneurship. It covers the nature of entrepreneurship, different kinds of

career opportunities, identifying local entrepreneurs, assessing enterprising tendencies and

identifying possible challenges and risk that entrepreneurs might face.

– فرعي عالقات عامةثالثا: تخصص برنامج البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية

1. English Required Courses (Required 63 Credit Hours)

سابقةمتطلبات Course Title المساقاسم س.

.م

رقم

المسا

ق

English 1 Reading 1 1القراءة 3

Reading 1 Reading 2 2القراءة 3

English 1 Writing 1 1الكتابة 3



Writing 1 Writing 2 2الكتابة 3

Reading 1 Oral English 1 1المحادثة 3

Oral English 1 Oral English 2 2المحادثة 3

English 1

Grammar

القواعد اللغة

االنجليزية

3

Grammar Linguistics 1 1اللغويات 3

Linguistics 1 Linguicitcs 2 2اللغويات 3

Linguistics 1 Discourse Analysis تحليل النصوص 3

TEFL 2.

Linguitics 2.

Writing 2.
Research Inquiry in TEFEL and

Linguisitcs

أساليب البحث في

اللغويات وتعليم

اللغة اإلنجليزية

3

Grammar/

Writing 1 Translation 1

1ترجمة 3

Translation 1 Translation 2 2ترجمة 3

Reading 2 Survey of English Lit. 1 1إنجليزيةلغةأدب 3
Survey of

English Lit. 1 Survery of English Lit 2
2إنجليزيةلغةأدب 3

Reading 2

TEEL 1

تعليم اللغة

اإلنجليزية كلغة

أجنبية

3

TEEL 1

TEFEL 2

تعليم اللغة

اإلنجليزية كلغة

أجنبية

3

TEFEL 2 Assessment and Evaluation in TEFEL القياس والتقويم 3
TEFEL 2

EFL Classroom Dynamics

النشاط الصفي

للغة االنجليزية

3

TEFEL 1

EFL Distance Education and

Instructional Technology

تعليم اللغة

اإلنجليزية عن بعد

واستخدام

التكنلوجيا

3

TEFEL 2

Contextualising EFL Practice

سياق ممارسات

تدريس اللغة

االنجليزية

3



2. English Elective Courses (Required 6 Credit Hours)

سابقةمتطلبات Course Title المساقاسم س.

.م

رقم

المسا

ق

TEFEL 2

Syllbus Design

تصميم مناهج للغة

االنجليزية

3

TEFEL 1

Teaching English to Young Learners

تعليم اإلنجليزية

للمرحلة االبتدائية

3

TEFEL 1

Developing Materials for Language

Teaching

تطوير مواد

تعليمية للغة

اإلنجليزية

3

TEFEL 1

Second Language Acquisition

اكتساب اللغة

الثانية

3

5. Public Relations Required Courses (Required 21 Credit Hours)

سابقةمتطلبات Course Title المساقاسم س.

.م

رقم

الم

ساق

Principles of PR مبادئ العالقات العامة 3

Principles of PR Public Relations Management العامةالعالقاتإدارة 3

Public Relations

Management

Event and Conference

Management

المناسباتإدارة

والمؤتمرات

3

Internship الميدانيالتدريب 0



Principles of Design التصميممبادئ 3

Principles of Marketing مبادئ التسويق 3

Arabic Language Art of Writing in PR (Arabic) فن الكتابة والتعبيد 3

Principles of PR International PR العالقات العامة الدولية 3

6. Public Relations Elective Courses (Required 6 Credit Hours)

سابقةمتطلبات Course Title المساقاسم س.

.م

رقم

الم

ساق

Principles of PR Case studies in PR حاالتدراسة

العالقاتفي

العامة

3

Principles of

Design

Photography and Montage التصوير

والمنتجة

3

Principles of PR Work Ethics and Community

Responsibility in PR

عملأخالقيات

والمسؤولية

فيالمجتمعية

العالقات

العامة

3

Public Relations

Management

Human Resources Management المواردإدارة

البشرية

3

Principles of

Design

Animated Ad Design تصميم

اإلعالنات

المتحركة

3

Art of Writing in

PR (Arabic) /

Writing 2

Journalistic editing التنقيح

الصحفي

3



Public Relations

Management

Strategic Planning and Decision Making التخطيط

اإلستراتيجي

القراراتوإتخاذ

3

Principles of

Marketing

Media and Social Networking sites االعالم ووسائل

التواصل

االجتماعي

3

وصف المساقات

Writing 1:
Course Description:
This course introduces writing skills, mainly at the level of the paragraph, and thus it prepares the
ground for the following course, writing II, which deals with the essay writing. It covers the writing
process from sentences to paragraph in different contexts and structures.

Writing 2
Course Description:
This course covers extended writing activities that lead to prepare students for essay writing.
Students are expected to express complex ideas sequentially using simple language. Their writing is
expected to be comprehensible to a native speaker not used to reading the writing of foreigners.

Reading 1
Course Description:
This course emphasizes intensive reading techniques and an application of these techniques to a
variety of texts. This comprehensive reading program enhances reading skills, improves
comprehension, expands vocabulary, and provides strategies for managing different types of reading
materials

Reading 2
Course Description:
This course introduces advanced techniques and strategies used by successful readers. Work extends
beyond simple texts into discourse tackling the high level of cognitive skills such as analysis, synthesis,
and evaluation (interpretation skills). Students will be exposed to collection of extended, authentic
articles taken from magazines, journals and websites.

Oral English 1



Course Description:
This course exposes students to different types of standard speeches on familiar matters. It also
gives them the opportunity to talk about topics related to their personal interests or pertain to
everyday life.

Oral English 2
Course Description:
This course offers the students the chances to practice oral/aural skills in individual presentations,
group discussions, role-playing exercises. The course focuses on improving listening comprehension,
participating in class discussions, understanding conversational strategies, giving individual and
group presentations, and interacting with native speakers.

English Grammar
Course Description:
This course covers the fundamental syntactic elements of English grammar that are essential for the
comprehension and production of the language. Students will be acquiring knowledge of English
grammar through exploration and analysis.

TEFEL 1:
Course Description:
TEFEL 1 forms the required foundation for students to acquire the knowledge of the methods and
approaches of teaching English as a foreign language. It covers the major related pedagogical
theories and schools in educational psychology and linguistics.

TEFEL 2:
Course Description:
This is a continuation of TEFEL 1. It will expose students to main teaching methods and techniques of
the four language skills (reading, writing, listening and speaking) in addition to grammar and
vocabulary. It also covers all specifications and activities related to teaching each skill. Moreover, it
will train students on building and developing their lesson plans.

Assessment and Evaluation in TEFEL
Course Description:
This course covers the theories of assessment related to teaching and learning foreign language.
Moreover, it exposes students to various techniques and methods used to assess the four language
skills, in addition to vocabulary and grammar.



EFL Classroom Dynamics
Course Description:
This course covers different patterns in language teaching and learning that occur in EFL classroom
including teachers’ role and students’ role. In addition, it targets different findings of classroom
research. Finally, it will explore actual processes taking place in the EFL classroom such as problems,
discussions, dialogues, etc.

EFL Distance Education and Instructional Technology
Course Description:
This course provides students with an overview of the field of distance language learning and using
technology in TEFEL. It examines key issues within distance language context.  It offers students
opportunity to practice some technological tools of teaching English as a foreign language

Contextualising EFL Practice
Course Description:
This course will give the students the chance to review the English curriculum used in the official
education in Palestine. It will also introduce them to the main educational policies adopted by
Palestinian official bodies regarding teaching foreign languages at different levels. Finally, the course
paves the way for students to gain insights of the current curriculum and how to enrich it in light of
the international frameworks.

EFL Syllabus Design
Course Description:
This course looks at the theoretical and practical issues involved in syllabus design and curriculum
development in the foreign language context.  It reviews various types of syllabi under various
educational philosophies and paradigms. It also offers an overview of the course syllabus designers
that include the fundamental aspects, societal needs assessment, curriculum and syllabus
construction and material preparation

Teaching English to Young Learners
Course Description:
This course introduces the main theories and procedural knowledge required for teaching English to
young learners. It also gives students the chance to gain knowledge about the practice of teaching
the four language skills to young learners with more emphasis on the literacy skills.

Developing Materials for Language Teaching
Course Description:
This course focuses on the review, development and integration of foreign language teaching
materials. It helps students' ability to develop learning activities utilising visual aids and illustration.



The course also develops the students' ability to evaluate current materials implemented at
Palestinian schools with the purpose of enriching these materials. 

Second Language Acquisition
Course Description:
This course presents the various theories of second language acquisition.  It also demonstrates the
interface between the theory of language learning and classroom practice. 

Translation I
Course Description:
This course introduces the students to the general principles of translation both from English to
Arabic and from Arabic to English. Emphasis is placed on the different stages of the translation
process, the difference between translation and transliteration, the use of dictionaries, translation
procedures and the translation of idioms.

Translation II
Course Description:
This course gives more chances for students to practice translating longer texts. It builds on
students’ learning experiences in Translation 1, preceding from simple concepts and texts to
more advanced complex texts. In addition to the effective techniques of translation, students
will learn how to consider other important elements pertaining to structural relations and
contextuality.  It prepares students to translate longer texts of various types from Arabic into
English and vice-versa alongside highlight the basic problems facing Arab learners of the
English translation.

Linguistics 1
This introduces the basic concepts of linguistics. It also covers the complexity and regularity of
language. Emphasis is given to an analysis of the English language systems: phonetics, phonology,
morphology, syntax, and semantics. Finally, the course gives special emphasis on phonetics.

Linguistics 2
Course Description Research Inquiry in TEFEL and Linguistics :
This is a continuation of linguistics I.  It is an introduction to language related topics, i.e., historical
linguistics, language and the brain, sociolinguistics, bilinguals and language acquisition. Each of these
introductory topics may be offered later as a course at a more advanced level.

Introduction to Discourse Analysis



Course Description:
This course provides an introduction to discourse analysis, the study of language in context.
It examines how language is used in society and how it reflects and shapes our world. It
draws upon major linguistic theories.

Research Inquiry in TEFEL and Linguistics
General Objectives:
This course introduces students to research writing as a process namely in TEFEL and Linguistics. It
covers various procedures and stages required for writing a research. It also presents the main
research paradigms (qualitative, qualitative and mixed). Finally, the course trains the students on
writing a simple research that includes all sections and parts needed for conducting a real research
project.

Survey of English literature 1
Course Description:
This course exposes students to the primary definitions, terms and genres in the field of literature. It
emphasizes the following genres: poetry, short stories, plays and literary essays.

Survey of English literature 2
Course Description:
This course offers literary samples that cover different literary eras starting from Beowulf going
through the medieval ages to eighteenth century, and ending with post-modernism. This includes
familiarizing students with the main features and other related factors that define each era.

Principles of Public Relations
Course Description:
This course will explore the history and development of public relations and present the
theory and process of public relations, including the planning, implementation, and
evaluation of PR campaigns. Major definitions, models, principles, perspectives, and practices
will be the subject.

Principles of Marketing
Course Description:
This course aims to introduce students to the basic concepts and new trends
in marketing. The primary focus in this course is the study of consumer behavior
and building Profitable Marketing relationships and analyzing the marketing environment by



conducting marketing research and use of marketing information systems; the course
discusses strategies of market segmentation, targeting, Differentiation and positioning
added to the strategies of product, pricing, distribution, promotion

Public relations Management
Course Description:
This course introduces students with strategies pertaining building and managing the
relationships of a company or an organization with both its customers and noncustomer
publics including the media, community, government, investors, distributors, and employees.
It covers a wide range of topics including ethics, public opinion, publicity, event planning,
primary/secondary research, communication, writing for the media, and managing media
relations.

Principles of Design
Course Description:
Students are introduced to the visual elements and principles of design demonstrations.
Visual elements consist of: point and line; shape and mass; texture; light; color; and space.
Principles of design include unity and variety; balance; emphasis and a focal point; proportion
and scale; movement, stability, and rhythm. Students will be expected to apply the concepts
learned from the lectures and demonstrations to create 2 -dimensional visual compositions.

Art of Writing in PR (Arabic)

Course Description:
Since the art of writing and expression is one of the basic subjects in literary studies, it aims
at developing the students' faculties in writing and refining it by generating dynamic cultural
development among them. This course introduces students to the concept of writing, its
skills, styles, and relation to other language domains. It also shed lights on examples from the
written cultural heritage of Arabic language. It helps students to differentiate between the
different styles of writing. Finally, the course encourages students to practice in Standard
Arabic writing and to identify the types of expression regarding performance and purpose

Event and Conference Management

Course Description:
Public relations and even management are interrelated ideas about planning, managing and
evaluating.  This course is divided into two parts. This course seeks to enhance students’
experiences through preparing, planning and managing conferences and any other events. In



this course, students will learn basic concepts and professional skills of PR conference and
event management. They will engage in meaningful campaigns and events in the community
to learn and practice. This course provides valuable topics such as event planning,
coordination, sponsorship, programming, marketing, communications, risk management,
event research, and event evaluation

Internship

Course Description:
This internship provides the students with opportunities to gain work experience in
real-world situations, to practice critical thinking, to solve real problems, to develop design
and innovation skills.  This course will enable the students to obtain professional experiences
in public relations, media organizations, advertising agencies, multimedia companies, etc..

International PR

Course Description:
The course is designed to introduce students to the global perspective of public relations
with an emphasis on corporate and agency public relations. A primary goal of the course is
to help students become knowledgeable about the ever-increasing development of the field
across the world and the opportunities it offers, especially in government, transnational
businesses, non-governmental organizations, and global agencies

Strategic Planning and Decision Making
Course Description:
The course emphasizes the value and process of strategic management. In addition to
familiarizing students with the new subject matter, students are expected to integrate and
apply their prior learning to strategic decision making in organizations. The Strategic
Management and decision-making course is designed to explore an organization's vision,
mission, examine principles, techniques, and models of organizational and environmental
analysis, discuss the theory and practice of strategy formulation and implementation such as
corporate governance and business ethics for the development of effective strategic
leadership

Case Studies in PR
Course Description:



This course will advance students' public relations knowledge to a level that will apply in the
workplace as a PR professional, as well as in graduate studies and continued research in the
field. They will learn to think and act like a strategic communications professional while
looking critically at how PR executives and practitioners deal will day-to-day responsibilities,
ranging from crisis communications and media relations (social and mainstream) to
marketing PR and community engagement. While there is no substitute for actually serving
in the role, the course will help prepare students for the real world of PR.

Journalistic Editing
Course Description:
With traditional and contemporary editorial roles in mind, this course will help students to
sharpen their journalistic skills, while being critical and creative thinkers as they engage in
the editing process. Because the news and journalistic accounts are fluid, editors and by
extension students in this class, must be capable of adapting to change and making informed
decisions within the realm of solid journalistic standards. Readings, guest speakers, course
assignments and discussions are designed to help students achieve these goals.

Work Ethics and Community Responsibility in PR
Course Description:
This course is designed to provide the students with necessary knowledge of the work ethics
and community responsibility in light PR scope. It promotes the culture of work ethics and
community responsibility as a way of thinking in PR practices. Topics to be covered include;
the responsibility towards the environment, community, individuals, work environment,
business ethics and dilemma such as (privacy, credibility, etc.).

Human Resources Management
Course Description:
This course is designed to familiarize the student with the major functional areas in the field
of
Human Resources. These areas include employment law, job analysis, planning, recruitment
and selection, training and development, performance management and appraisal, career
management, compensation and incentive pay, benefits, health and safety, ethics and fair
treatment, collective bargaining and labor relations, and global HR management.

Animated Ad Design

Course Description:



This course focuses on applying student's skills in designing creative animated advertising
using 2d animation applications as well as designing video advertising; students will learn
how to integrate between images, text and design elements to produce creative  animated
output for websites and other media

Photography and Montage

Course Description:
This course offers an exploration of digital photography, integrating established principles of
the photo medium and montage skills with digital technologies. Photo images are created
and manipulated through digital software processes for both fine art and commercial
application. Also, the course aims to help students acquire and apply intermediate
photography knowledge and skills including digital workflow practices encompassing image
ingestion, image verification, preproduction, production and postproduction using basic
Adobe Lightroom, Camera Raw, and Photoshop. Students will demonstrate proficiency with
acquisition techniques and output technologies.

Media and Social Networking Site

Course Description:
This course covers the philosophy of social media marketing, followed by how to develop
social media strategy, tactics, social mobile and finally, how to pull it all together. Students
will learn about online social networks, RSS, social bookmarking/tags, consumer generated
content, blogs/microblogs, pod/vidcasting, social applications, widgets, mashups and wikis –
and more importantly, how to leverage these marketing channels for optimal results.

رابعا: تخصص علم النفس التطبيقي:
89:المعتمدةالساعاتعدداالجباريةالتخصصمتطلبات

متطلبات سابقةاسم المساقس.م.رمز المساق
Apsyc مدخل إلى علم النفس التطبيقي3113

Apsyc علم النفس اإليجابي1113

Apsyc 112
إتجاه ات نظرية معاصرة في علم3

النفس
مدخل إلى علم النفس

التطبيقي

Apsyc علم النفس االجتماعي وتطبيقاته3013
مدخل إلى علم النفس

التطبيقي



Apsyc 121
مواضيع خاصة في علم النفس3

التطبيقي
مدخل إلى علم النفس

التطبيقي
Apsyc علم النفس الصناعيوالمهني1223
Apsyc الذكاءات المتعددة  وتطبيقاته1233

Apsyc 124
المشكالت النفسية المعاصرة وطرق3

عالجها

Apsyc اإلختبار ات النفسية وتطبيقاتها1033
القياس والتقويم في
التربية وعلم النفس

Apsyc 104
دراسات تطبيقية للميول واإلتجاه ات3

النفسية واالجتماعية
Apsyc سيكولوجية العنف2133

Apsyc 201
تطبيقات في سيكولوجية االسترخاء3

العضلي
سيكولوجية العالج بالفن

والموسيقى
Apsyc علم النفس االكلينيكي2123

Apsyc 215
علم النفس االجتماعيديناميكية العالقات األسرية3

وتطبيقاته
Apsyc علم النفس العصبي  والفسيولوجي2143
Apsyc الصدمات النفسية وإدارة األزمات3012
Apsyc علم اجتماع الحياة اليومية2613
Apsyc علم النفس الحربي3133

Apsyc 343
األمرا ض واالضطربات النفسية3

والشذوذ
Apsyc سيكولوجية العالج بالفن والموسيقى3023
Apsyc مدخل في اإلحصاء التربوي2113
4470Apsyc3كيمياء عامة لبرنامج علم النفس

التطبيقي

4481Apsyc
االحياءالعامة لبرنامج علم النفس3

التطبيقي

Apsyc 321
القياس والتقويم فيأساليب البحث العلمي2

التربية وعلم النفس
Apsyc 1ميدانيتدريب4113
Apsyc 1ميدانيتدريب2ميدانيتدريب4213
Apsyc أساليب البحث العلميمشروع التخرج2213

Apsyc 121
القياس والتقويم في التربية وعلم3

النفس
مدخل في اإلحصاء

التربوي
Apsyc سيكولوجية الشخصية3123

Apsyc 422
مدخل إلى علم النفسمقدمة في علم السلوك3

التطبيقي

Apsyc 413
أخالقيات الممارسةالمهنية في علم1

النفس التطبيقي
مدخل إلى علم النفس

التطبيقي



12المعتمدةالساعاتعدداالختياريةالتخصصمتطلبات
متطلبات سابقةاسم المساقس.م.رمز المساق
Apsyc علم النفس التربوي5103
Apsyc الذكاءات المتعددةالفروق الفردية5123

Apsyc 5133
علم النفسالوراثة والبيئة

الفسيولوجي
Apsyc الذكاءات المتعددةالدافعية5223

وتطبيقاتها
Apsyc علم النفس النمو وتطبيقاته5203
Apsyc علم النفس المعرفي5213
Apsyc الموهبة واالبداع5223
Apsyc علم النفس الحربيعلم النفس الجنائي5233
Apsyc علم النفس الشذوذطفولة المراهقة5243
Apsyc أمراض نفسيةالصحة النفسية وجودة الحياة5253
Apsyc سيكيولوجية الرشد والشيخوخة5263
Apsyc علم النفس الرياضي5273

وصف مساقات تخصص علم النفس التطبيقي
مدخل إلى علم النفس التطبيقي:

إلىالتعرفالعلمي،البحثومناهجالسلوكية،الظاهرةدراسةفيالمختلفةاتلإلتجاهمقدمة
لألسسمقدمةيشملخاص.بشكلوالتطبيقيعامبشكلالنفسلعلمالمختلفةالميادين
لديهوالدافعيةوحاجاتهاالنساننمونظرياتعلىوالتركيزالبشريللسلوكوالبيولوجيةالنفسية
التطبيقيةوالجوانبالنسيانونظرياتالتذكريدرسالتطبيقيالنفسعلمبنظرياتوعالقتها

الدفاعووسائلوالعالجاالحباطأسبابفييبحثالخاصة،والقدراتالذكاءإلىالتعرفللتعلم،
بعلم النفس التطبيقي بشكل عام.األولية وأساليب العالج النفسي. ويتناول المفاهيم المرتبطة

مقدمة في علم السلوك
المساقويوضحعليها.يقومالتيالنظريةواالفتراضاتالسلوكتعديلمنحيإلىيهدف

الرمزي،واالقتصادالسلوكي،والتعاقدبالتعزيز،والمتمثلةالمناسبالسلوكزيادةاستراتيجيات
غيرالسلوكخفضاستراتيجياتالمساقيناقشكذلكاالساليب.منإلىوماالراجعةوالتغذية

المناسب مثل المحو والعقاب وبدائله المختلفة.

إتجاه ات نظرية معاصرة في علم النفس
المفكرينأراءالعلميةوالنظرياتوالدراساتالبحوثإليهتوصلتماأهمالمساقيتناول

ودراستهاالعلميةالتطبيقاتوأهمالتطبيقيالنفسوعلمالنفسعلممجالفيالمعاصرين
للنظريات الحديثة في هذا المجال.

علم النفس االجتماعي وتطبيقاته



المتصلةوالعلومومجاالتهلهالتاريخيتطورعلىوالتعرفالتطبيقياالجتماعيالنفسعلمتعريف
التنشئةويدرسوقياسها،النفسيةاتواإلتجاهاالجتماعي،النفسعلمفيالبحثومناهجبه

تفسيرفيالدورونظريةاألدوار،واختياروأنواعها،القيادةويدرساالجتماعيالتطبيعاالجتماعية
الصراعومصادرواإلحباطالتوافقعمليةفيالديناميةوالعواملالقيمويدرساالجتماعي،السلوك
والخمورالطبيةوالعقاقيرالشباب،ومشكالتاألسرلمشكالتالنفسيةاألسسويدرسوأنواعه،

واإلعالنواألعالماالجتماعية،األمراضويدرسوالنفسية،واالجتماعيةالسلوكيةوآثارهاوالمخدرات
االجتماعي للجماعات غير البشرية.والدعاية والعالقات العامة، ثم الحرب النفسية، والسلوك

سيكولوجية الشخصية
بناؤهانموها،محدداتها،تعريفها،حيثمنالشخصيةدراسةإعطاءفيالمساقهذايبحث

ومقاييسالميولاتإختبارمثلالمستخدمةمقاييسأهمويدرسات،واإلتجاهمجاالتهاوتطويرها،
الشخصيةثميدرسالمتعددةالشخصيةنظرياتدراسةإلىيتطرقثماالسقاطيةوطرقالتقدير

منالشخصيةيدرسكذلكالشخصيةدراسةفيالنفسيالتحليلومنهجالنفسيالتحليلضوءفي
منظور حركة التحليل النفسي وأهم رواده .

القياس والتقويم في التربية وعلم النفس
وأنواعوخصائصهومزاياهوطبيعتهوأخطائهتعريفهحيثمنالقياسمفهومالمساقهذايتناول

والتقويم.القياسبينوالعالقةوأنواعه،وأغراضهتعريفهحيثمنالتقويمومفهومالمقاييس،
اإلختبارخصائصويتضمنكماوأغراضه،ومجاالتهوأساليبهالتقويممبادىءالمساقويستعرض

أهميةعلىأساسيبشكلالتركيزمعلالستعمال،والقابليةوالموضوعيةوالثباتكالصدقالجيد
المواصفات،جدولعلىالتركيزمعبنائهاوطريقةبأنماطها،والكتابيةالشفهيةوأنواعهااتاإلختبار
خاللمنلهاوالتمييزوالصعوبةالسهولةمعامالتواستخراجنتائجهاوتفسيرتطبيقهاوكيفية

التحليل االحصائي لفقرات اإلختبار .
المناهجفيالواردةاألسئلةوتقييمالمواصفاتجدولعلىعمليةتطبيقاتالمساقويتخلل

وبناء خطة عالجية.الدراسية وتصميم إختبار ات تتمتع بخصائص اإلختبار  الجيد

مواضيع خاصة في علم النفس التطبيقي
االدواتعلىالتركيزخاللمنالتطبيقي،النفسعلمفيالمستجداتاخرالمساقهذايتناول

التطبيقيةالمنتجاتعلىالمساقيركزكماالتطبيقي،النفسعلملحقولوالتطبيقيةالتحليلية
المرتبطة بذلك.

علم النفس اإليجابي
والسعادة،االيجابي،والتفكيروأهدافه،االيجابيالنفسعلمتعريفالتالية:المفرداتالمساقيتناول

الحياة،عنوالرضابالحياة،واالستمتاعوالتفاؤل،والتوكيدية،بالنفس،والثقةاالنفعالي،والذكاء
والتسامح، والصداقة.

علم النفس الصناعي والمهني



العلمهذاويهدفالتطبيقي؛الجانبعلـيهيغلبإذالنفسعلــمفروعاحدهوالصناعيالنفسعلم
فيوطرقهونظرياتهالنفسعلمأسسمنلالستفادةالعلميةواالجتهاداتالنفسيةالدراسةإلى

وحوادثالمهنيوالتدريبالعملظروفوهيواإلنتاجالعملميدانفيوذلكبحوثهونتائجالبحث
أقصىذلكمنليحققاإلنسانيالجهدترشيدوالمهني.والرضاالهندسيالنفسوعلمالعمل

استفادة ممكنة لإلنسان ومجتمعه.

الذكاءات المتعددة وتطبيقاتها
لمفهومحدثالذيوالتطوروالحديثةالتقليديةالذكاءالذكاءونظرياتالذكاءالمساقهذايتناول

الجانبفيالحديثالذكاءمفهومونطبيقاتاالصطناعيوالذكاءالعصبيةوالنظريةالعامالعامل
في الذكاء.التربوي والعالجي والنفسي وتأثير عوامل البيئة والوراثة

المشكالت النفسية المعاصرة وطرق عالجها
كافةفيوالجمعاتاالفرادتواجهالتيالمعاصرةاالجتماعيةالمشكالتدراسةالمساقهذايتناول

مثلالجنسيةواألمراضالنفسيةوالضغوطالمختلفةبأنواعهاإلدمانمثلوالميادينالمجاالت
نفسيةاضطراباتعنهايطراالذيالشديدالعصبيوالهزالالسمنةمثلالجسميةواألمراضااليدز

كما يتناول سيكولويجة األزمات وكيفية التعامل معها .

اإلختبار ات النفسية وتطبيقاتها
اتاإلختبارلتصحيحالالزمةالخطواتالذكاءاتإختبارتطبيقالتالية:المفرداتالمساقيتناول

وتفسير نتائجها كيفية تطبيق إختبار ات الشخصية.

دراسات تطبيقية للميول واإلتجاه ات النفسية واالجتماعية
حيثوالقيم،اتواإلتجاهالميولقياسخاللهامنيمكنالتيالمختلفةالطرقالمساقهذايتناول
اتاإلتجاهبقياسالخاصةواإلجراءاتالمقاييسوتقييمواختياربناءكيفيةالطالبيتعلمأنيتوقع

اتلإلتجاهالتقييمعمليةنتائجوتوظيفربطعلىمنصبًاالرئيسيالتركيزسيكونوالقيم،والميول
والميول والقيم مع عملية التوجيه واإلرشاد المهني والعمل.

سيكولوجية العنف
األفرادعلىالمترتبةوآثارهوأشكالهالعنفبمفهومالطلبةتعريفإلىالمساقهذايهدف

المرتبطةالنظريةالمواديتناولكماوسياسية"واقتصادية،واجتماعيةنفسية"آثاروالجماعات
العالجمثل:استخدامهايمكنالتيالتقليديةغيرالعالجيةاألساليبمنعددويطرحبالموضوع.

وأخيرًاوبالترفيه،االنفعالي،بالتنفيسوالرسم،بالفنبالدراما،بالتمارين،بالموسيقى،(باالسترخاء،
بالعالج التعبيري).

تطبيقات في سيكولوجية االسترخاء العضلي
العضلياالسترخاءفيولبينظريةوتطبيقاتالعضلياالسترخاءاستخدامإلىالمساقهذايهدف

لألشخاص الذين يعانون من مشكالت واضطرابات نفسية.



علم اجتماع الحياة اليومية
والثقافيةواالجتماعيةاالقتصاديةاالنشطةاليومية،الحياةجوانبمعرفةإلىالمساقهذايهدف

اشكالالمجتمع.علىوأثرهامعينةمجتمعيةشرائحفيعنهاالتعبيرأشكالاليومية،والممارسات
آليات"المعيش،سوسيولوجياوالمكان،الجماعيةالمشاعرالعام،بالفضاءاالجتماعيةالممارسات

التي تمارسها المجموعات المختلفة.المواجهة "، و"ميكانيزمات التكيف" بالحيل وردود األفعال

علم النفس االكلينيكي
العصورعبرالمستخدمةالعالجوطرقالنفسيةاألمراضرعايةتطورالمساقهذايدرس

اإلنسانيةالنفسعلمنظرياتعلىبناءالنفسيالعالجويتناولكماوالعقلية،النفسيةلالضطرابات
الحركالتداعيالنفسيةاألمراضتشخيصأساليببعضويتناولوالوجوديهوالسلوكيةوالتحليلية

تطبيقوطرقالسيكولوجي،أساسهاحيثمنالشخصيةاتوإختباراالسقاطية،واألساليب
بالفنالعالجالجماعي،العالجمتنوعة،أخرىعالجطرقيتناولكمااإلكلينيكية،دالالتهافقراتها،
حاالتدراسةالمساقوتضمن،....الخباللعبالعالجبالقراءة،العالج)والموسيقى(بالرسم

تطبيقية .

ديناميكية العالقات األسرية
والعواملالزواجي،االختياروطريقةوطبيعته،وأهميته،بالزواج،الطلبةتعريفالمقررهذايهدف

الزوجين،بينالتوافقسوءوأسبابالزواجي،والتوافقالتفاعلالزواجي،االختيارفيالمؤثرةوالمعايير
ووظائفها،وأشكالها،حياتها،ودورةونشأتها،وخصائصها،أهميتهاوباألسرةتعريفايقدمكما

اهتمامومظاهراألسرة،دراسةفيالنظريةالمداخلأهموالحديث،العصرفياألسرةووظائف
العولمةظلفيالتنشئةوعمليةاالسرية،والتنشئةاالجتماعيةالتنشئةواهيةباألسرة،اإلسالم

االجتماعية في ظل العولمة.والتغيرات التكنولوجية، ودور األسرة في عملية التنشئة

علم النفس العصبي  والفسيولوجي
فيهالبحثوطرقالعلميةوميادينهالفسيولوجيالعصبيالنفسلعلمالمفاهيمياالطاريتناول

للجهازالعامةالوظائفودراسةالنفسيةوالظواهرالعصبيالجهازبينماالمتبادلةوالعالقة
والظواهرالداخلياالفرازجهازبينماالمتبادلةوالعالقاتوالدماغالعصبيةالخليةووصفالعصبي
واألحاسيسبالتوازنواالحساسوالسمعاالبصارفيالمتمثلةواألحاسيسالغددودراسةالنفسية

الدماغ،وموجاتاالنفعاالتيتناولكماوالحركيةالجلديةواألحاسيسوالشمالذوقوالكيفيات،
والسيكولوجية في مراحل العمر المتأخرة.النوم، الوعي، الذاكرة، االدراك، المشكالت الفسيولوجية

الصدمات النفسية وإدارة األزمات
أماالكوارثهذهمتعددة،مواقففياألفرادتصيبالتيالفعليةالكارثيةبالتجربةالطالبتعريف

علىوتؤثرالقيمةذاتوالمقتنياتالمنازلخرابإلىتؤديالتيواألزماتالحروبكوارثأوطبيعية
وتتضمنالكارثة،خاللسلوكمنعنهينتجوماالصدميالعصابإلىوتؤديمباشربشكلاإلنسان
المتعرضللشخصالسلوكيةاالستجاباتدراسةالكارثة،تعريفالحيوية:المادةهذهمفردات
الكارثة،وضعمعالتعاملواستراتيجياتأساليبالطالبتعليمالمختلفة،الكارثةأبعادللكارثة،
الكارثةعقبالمرضيةللحاالتالعالجأوالوقايةتأمينالحروب،وكوارثالطبيعيةالكوارثدراسة



العملفريقمنالضحاياينتظرهاالتيالمساعدةمادراسةمتخصص،عملفريقمعبالتعاون
النفسي،الفحصاستمارةمثلالسيكولوجيالعملفنياتتطبيقالمؤهل.السيكولوجيوبضمتهم

من الكارثة.المقابلة المبكرة، التعرف على أنماط االضطراب الناجم

علم نفس الشذوذ
التوافقوعملياتوالسلوكيةالعقليةالتصرفاتفيالشاذةاالنحرافاتطبيعةالمساقهذايتناول

المخدراتعلىاإلدمانعملياتعلىيتطرقثممعهمالتعاملوكيفيةالجنوحوعملياتواإلحباط
ثماألساسيةالنفسيةالحاجاتطبيعةفييبحثثممنها،الوقايةوسبلالجنسيةواالنحرافات

فيتساهمالتياألسبابأهموإلىوالعالجالوقايةوسبلالحادةغيرالنفسيةاألمراضإلىيتطرق
وجود الجنوح والشذوذ السلوكي .

علم النفس الحربي
وفيالحربيةالمواقففيواستخداماتهالحربيالنفسبعلمالطالببتعرفالمساقهذايتناول

بأسسوالتعريفالدوليالصراعظلفيوالسلمالحربواوقاتوالحروبوالعدواناالجتياحات
الروحرفعوأساليبوالعسكريينللمدنيينسواءمنهاالوقايةوسبلوتطبيقاتهاالنفسيةالحرف

المعنوية ودور القيادة في هذا المجال.

األمرض واالضطربات النفسية
العامةاألسبابويتناولالعصورعبروالعقليةالنفسيةاالضطراباترعايةتطورالمساقهذايتناول

الدفاعووسائلوالشذوذالسواءمعاييرويتناولبالتفصيل،االضطراباتهذهوراءتكمنالتي
النيوروستانيا،المرضي،الوهمالعصابي،القلق(العصابيةاالضطراباتيبحثثمالمختلفة،النفسية

عصابالمرضي،الخوفالقهري،والمفصلالمتسلطالوسواسالعصابياالكتئابالهستيريا،
انتشاره،مدىمرض،كلالمفهومحيثمنالحادث)عصابالحرب،عصابالقلق،عصابالسجن،
طرقاألعراض،الوقاية،طرقبه،إصابتهاقبلالشخصيةمواصفاتحدوثه،وراءالكامنةاألسباب

قد تتداخل أعراضه مع أعراضه.العالج، التشخيص الفارقي بينه وبين األمراض األخرى التي

سيكولوجية العالج بالفن والموسيقى
باآلالتمعدةغرفةفيجماعيةأوفرديةجلساتخاللمنوالفنبالموسيقىالعالجخدمةتقدم

عليه من المشكالت االجتماعية.الموسيقية وتحافظ على خصوصية الفرد وعائلته من أجل التخفيف

مدخل في اإلحصاء التربوي
بالمجتمعالتعريفالنفس,وعلمالتربيةفيباإلحصاءالتعريفاإلحصاء،تطورالمساقهذايتضمن
القطاع"البيانيةوتمثيالتهاالتكراريةالتوزيعات),االحتماليةغيراالحتمالية،(وأنواعهاوالعينة
واألوراق",األغصانوالمتالصقة،المجزأةاألعمدةالتكراري،والمضلعوالمنحنىالمدرجالدائري،

التحويالتوأثرعليها،تربويةوتطبيقاتالمنوالالوسيط،(الوسط،المركزيةالنزعةمقاييس
عليها)،الخطيةالتحويالتواثرالمعيارياالنحرافالتباين،المدى،(التشتتمقاييسالخطية),
بيرسون،ارتباطمعامل"االنتشاروشكلاالرتباطإيجادها,وكيفيةوالعشيروالربيعاتالمئينات



وتطبيقاتها,الطبيعيوالمنحنىوالتائيةالمعياريةالعالماتالخطي،واالنحدارفاي"سبيرمان،
االحتماالت وتطبيقاتها اإلحصائية.

علم النفس الرياضي
وعلمالعامة،بالتربيةعالقتهاالحركية،التربيةالبدنية،التربيةالرياضية،التربيةتعريفالمادةتتناول

بالصحةالمرتبطةالبدنيةاللياقةبيتالفرقعناصرها،البدنية،اللياقةالرياضية،التربيةتاريخالنفس
التغذية،الرياضة،ممارسةوشروطالبدنيةاللياقةفيالمؤثرةالعواملبالمهارة،والمرتبطةالنفسية

باألمراضالرياضيةالتربيةعالقةالرياضية،البطوالتالسمنة،الغذائية،العناصرالرياضيينتغذية
األولية.المعاصرة، التدخين، المنشطات، الكحول، اإلصابات واإلسعافات

كيمياء عامة لبرنامج علم النفس التطبيقي
واإلنسانيةالمجتمعيةبالمشكالتوربطهاالحياةفيالكيماءلتطبيقمبتكرانموذجاالمساقيقدم

االدوية،كيماءالمنزل،فيالحياتيةالمركباتعلىالتعرفمثلتطبيقيةقضاياإلىالتطرقخاللمن
الخضراءوالكيمياءالمستدامةوالكيمياءالمناخي،التغيرالتلوث،بعمليةالمرتبطةالبيئةوكيمياء

الجوانبهذهوربطواالنسانللبيئةوصديقةامنةمنتجاتإلىاالمنةغيرالمنتجاتتحولخاللمن
المختلفة بجودة الحياة والصحة النفسية.

االحياء العامة لبرنامج علم النفس التطبيقي
فهمخاللمنوالبيولوجيا،اإلنسانيالسلوكالعالقةحولالطلبةفهمتعميقإلىالمساقيهدف

العواملتاثيرفحصالمساقهذايحاولاإلنساني،كماوالسلوكالدماغبينالمتبادلةالعالقات
الجنس،العطش،(الجوعالدوافعالنوم،والسلوك،المشاعر،التفكير،مثلمجاالتعلىالبيولوجية

علىوالوراثةوالهرموناتالعصبيالنظامبينالعالقةفهمالمساقهذايهدفكما.اللغةوتطور)
بشكلالذكرالسابقةالظواهرعلىللتعرفللطلبةغنيةفرصةيوفرالمساقاالنساني.السلوك

العلوممختبراتفيالمحاضرينيجريهاالتيالمخبريةوالتجاربالحالةدراساتخاللمنمحسوس
التطبيقية في الجامعة.

أساليب البحث العلمي
التصاميمأنواعالموضوع،ومصطلحاتلغةعلىالتعرفيشملبحيثالبحثأسسفيمقدمة
فرضياتواختيارصياغةطرقالعينات،واختيارالبياناتجمعطرقمنها،كلومحدداتومزاياالبحثية
المرتبطةالبياناتقراءةتتضمنعمليةتطبيقاتوالمتصلة،المنفصلةالبياناتتحليلطرقالبحث،
البحثية.التقاريروكتابة،SPSSمثلالشائعةاالحصائيةالمنظوماتببعض
التيالمشكالتبحليتعلقفيماخاصةالبحثمهارةالطالب/ةإكسابإلىالمساقهذاويهدف
التعليميةالمشكالتكللحلسبيًالالعلميالبحثمنهجواعتمادلعملهممارستهفيتواجهه

والحياتية.

1ميدانيتدريب
بالخبراتوتزويدهمالمعارفاستيعابعلىالمتدربينالطالبةمساعدةإلىالمساقهذايهدف

عنالمهنينموهمإلىيؤديبماالشخصيةسماتهموتعديلالفنيةالمهاراتوإكسابهمالميدانية



الحكوميةالمؤسساتفييطبقتدريبيبمنهجااللتزامخاللمنبالتطبيقالنظريةربططريق
ومؤسسات المجتمع المدني وبإشراف مهني من قبل معلم المادة.

2ميدانيتدريب
منيعانونعالقةذاتمؤسساتفيوجماعيةفرديةحاالتمعالتعاملإلىالمساقهذايهدف

مشاكل نفسية واضطرابات نفسية بشكل أوسع.

أخالقيات الممارسة  المهنية في علم النفس التطبيقي
علىالمتربيةوالواجباتالتطبيقي،النفسعلملمهنةالمهنيةالقضاياالبرزالمساقيتعرض
النفسعلممهنةفيالجدليةالقضاياابرزعلىالمساقيركزكماالتطبيقي،النفسعلماخصائي

حالةودراساتعمليةلتجاربيتعرضسوفالمساقالتحديات،هذهمواجهةوآلياتالتطبيقي،
نقدية حول اخالقيات المهنة في الحقل العملي.

مشروع التخرج
علىبحثاالطالبينفذوفيهالمكتسبة,وطرائقهالبحثلتعزيزالرابعةالسنةفيالمساقهذايطرح

مرتبطةالبحوثهذهتكونوأناألساتذةأحدإشرافتحتوذلكاألكاديميةالناحيةمنعالمستوى
دراسةفياألكاديميةالمعرفةلتوظيفالطالبيهيئفهورئيسيبشكلالطالببتخصص

تطبيقالمساقهذاويتضمنمنهجية,علميةدراسةواالجتماعيةوالنفسيةالتربويةالمشكالت
وتحليلالتجريبي,وشبهالتجريبي,التحليل,االرتباطي,المسمى,الوصفيمثلالمختلفةالبحثمناهج

منالمنفذمشروععلىالعلميللبحثاألساسيةالخطواتتنفيذفيهيتمكماوكيفَا،كمَاالمحتوى
الطالب.

علم النفس التربوي
لهايتعرضالتيالمشكالتاألخرى،بالعلومالنفسعلمعالقةأهميته،التربوي،النفسعلمتعريف

مكوناتالتعليمية،األهدافالتربوية،األهدافالتعليم،عمليةمخرجاتالطالب،مدخالتالمعلم،
عمليةنماذجالتعلم،منحنياتتفسيروقوانينها،والدافعيةالتعلمنظرياتالسلوكية،األهداف

والنفسية.التعلم، التعليم االستكشافي، معالجة المشكالت التربوية

سيكيولوجية الرشد والشيخوخة
النمو.لتطورالعامةالصورةالنمو.نفسعلمدراسةإلىمدخلالتالية:المفرداتالمساقيتناول

الخلقيالنمووالمعرفي.الجسميالنموالمبكر:الرشدالنمو.مبادئالنمو.مطالبالنمو.محددات
التوافقوالمعرفية)الجسمية(التغيراتاالوسطالرشدمرحلةالحياة.شريكاختياروالجنسي.

لدورةكنهايةالموتالشيخوخة.خولخاطئةمعتقداتومشاكلها.الشيخوخةوالترمل.الزواجي
الحياة.

الدافعية
أوسببيوجدحيثسواء،حدعلىوالحيواناإلنسانسلوكوراءتقفالتيالمحركاتهيالدوافع

ويدرسجهةمنالحيالكائندراسةإلىالمساقهذافيتطرقسلوك.كلوراءتقفأسبابعدة



ويدرسالعصبي،الجهازعلىوأثرهاالبيئةمنبهاتيدرسحيثأخرى،جهةمنالخارجيةالبيئةمثيرات
المتعلقةالنظرياتأهمدراسةكذلكوغيرها،واستعدادونزعاتوحاجاتميولمنالحيالكائن

واالستطالعالعدوانودوافعوالجنسوالنوموالعطشالجوعموضوعاتدراسةكذلكبالدوافع
والكائناإلنسانحياةتمسالتيالموضوعاتمنوغيرهابالكفاءةوالشعورواالنتماءالضبطومركز

الحي مباشرة.

الوراثة والبيئة
تناديالتيواآلراءوالنظرياتالفردسلوكوتحديدالشخصيةبناءفيودورهاالوراثةالمساقيتناول

البشرية.السالالتعندوالذكاءالحيوانات،سلوكفيالوراثةأثرفيتبحثالتيوالمناهجبأهميتها،
هواإلنسانيؤثروكيفسلوكهتكوينفيبالبيئةيتأثروكيفبيئتهفياإلنسانسلوكدراسةكذلك

أيضًا في البيئة.

الفروق الفردية
والعواملالفردية،والفروقالعقليةالقدرةبموضوعاتوإلمامهاالطالبةإكسابإلىالمقرريهدف

عليالتعرفثمبالذكاء،وعالقتهالعقليوالتنظيمالذكاءوتعريفاتالفردية،الفروقفيتؤثرالتي
التعرفثمعقلياالمتفوقونالكتشافتستخدمالتيالمعاييراكتشافهم،وسبلعقليا،المتفوقون

٠األطفالعندالتفكيروأوجهالمعرفيةالعقليةالمستوياتعلي

علم النفس النمو وتطبيقاته
خاصةبصورةالنمونفسوعلمعامةبصورةالنفسعلمعنمقدمةالمساقهذايتضمن

نموجوانببتطويراهتمتالتيالنظريةاتواإلتجاهومراحلهالنموومبادئاألساسيةومفاهيمه
(الجنينية،المراحلكلفيالمختلفةالنموجوانبيتناولكماالنموفيالمؤثرةوالعواملالفرد،

التيالمشكالتإلىباإلضافةالنفسية،وحاجاتهاومتطلباتهاالشيخوخة)الرشد،المراهقة،الطفولة،
وأسبابها وطرق معالجتها.يعاني منها األطفال والمراهقين والراشدين وكبار السن

علم النفس المعرفي
نفسوعلمعامبشكلالنفسعلمتطورمراحلعبروتطورهالمعرفيالنفسعلمالمساقيتناول
منالفرعلهذاالتاريخيالتطورإلىباإلضافةوأهميتها،خاصبشكلالسلوكيةوالنظرياتالتعلم

الطالبتعريفالمعرفي،النفسعلمتعريفالمادة:هذهمفرداتوتتضمنالنفسعلمفروع
داخلالمعلوماتمعالجةاالنتباه،التذكر،التفكير،اإلدراك،مثللإلنسانالعلياالعقليةبالعمليات

عملفيالتفكيريؤثركيفالمعلومات،خزنعلىالمشوهاإلدراكيؤثركيفالدماغ،عملآليةالدماغ،
يمكنكيفالفرد،سلوكفيتؤثروكيفالذاكرة،هيماالفرد،سلوكعلىذلكوانعكاسالدماغ
المختلفةوتطبيقاتهوالنسيانالتذكرومنحنىالنسياندراسةيمكنكيفوالتشتت،االنتباهدراسة

بعمليتعلقفيماوخصوصاالمعرفيالنفسعلمفيالحديثةاتاإلتجاهدراسةالعامة،الحياةفي
الدماغ البشري.

الموهبة واإلبداع



ومراحلهالمفهومتطوروكيقيةواإلبداعالموهبةبمفهومالطلبةتعريفإلىالمساقيهدف
ووسائلالموهوبينالطلبةوخصائصاإلبداعيالتفكيروعقباتاإلبداعيالتفكيروعملياتومكوناته

واإلبداعالموهبةتنميةفيودورهاالمدرسيةوالبئةإرشادهموكيفيةتعليمهموبرامجاكتشافهم
التيالبرامجعلىالطالبتعريفوكذلكوتدريبهمالمعلمينتأهيلوبرامجمعلميهموخصائص

المستخدمةاالستراتيجياتعرضالمساقيتضمنقدراتهم.كماوتوجيهوتشغيلمعهمتتعامل
واالنفعاليةوالجسميةالعقليةوخصائصهمللمبدعين،الخاصةالتربويةوالبرامجاإلبداعتطويرفي

وأساليب الكشف عن المبدعين، ومشكالتهم وطرق التغلب عليها.

علم النفس الجنائي
والدوافعالنفسعلمبينالعالقةوكذلكواهميتهالجنائيالنفسعلممفهومالمساقهذايتناول

سماتالجنائيللسلوكوالبيئيةوالبيولوجيةالنفسيةالعواملعلىوالتعرفبالجريمةالمرتبطة
والوسائلالعامواالدعاءوالمتهموالمحققالقاضيوتنفسيةباإلجرامتتصفالتيالشخصية

الحديثة في التحقيق.

طفولة المراهقة
االهتماموتاريخوالمراهقيناالطفالنمودراسةوأهميةالنفسيبالنموتعريفالمساقيتناول
نموفيالمؤثرةالعواملاهميتناولكمادراسته،فيالمتبعةوالمناهجوتطورة،النفسيبالنمو

النموومطالبللنموالعامةبالقوانينيهتمكذلكللنمو،المفسرةوالنظرياتوالمراهق،الطفل
والوالدة،الحملمرحلةفيوالمتمثلةالنمومراحليتناولكماوالمراهقة،الطفولةمرحلتيخالل

المراهقةمرحلةثم،المتاخرةوالطفولةالمبكرةوالطفولةالمهدسنتشملوالتيالطفولةمرحلة
كما،واالجتماعيةواالنفعاليةوالعقليةالعضويةالناحيةمنالمراحلمنمرحلةكلخصائصويتناول

النمو خالل كل مرحلة من المراحل .يتناول اهم التطبيقات التربوية في كل مظهر من مظاهر

الصحة النفسية
المحافظةوكيفيةومعاييره،وأشكالهالتكيفوالتوجيه،واالرشادالنفسيةالصحةمفهومفييبحث

واإلنسانيةوالمعرفيةالسلوكيةنظروجهةمنالشخصيةتعريفنفسية،بصحةالفردتمتععلى
آلياتإلىالتعرففيها،المعلمودورالسلوكتعديلأساليبعلىيركزالنفسي،التحليلومدرسة

فياألخرىوالمؤسساتوالمدرسةاألسرةدوروالرشد،والمراهقةالطفولةفياألوليةالدفاع
السيكوباثية،الذهان،(العقاب،النفسيةاالضطراباتالمشكالتيدرسللطفل،النفسيةالصحة

السيكوسومانية)

خامسا: دبلوم التأهيل التربوي

متطلبات التخصص:

ساعة)23(االجباريةالمساقات
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ملتحق بكالوريوس3ادارة الصف.3

3نظريات التعلم.4
علمالتربية،اصول

النفس التربوي

متطلبات دبلوم التأهيل التربوي:

م.)س.3(التربيةاصول
األهداف: ان يتعرف الطلبة إلى:

وتطور التربية عبر التاريخ.- معاني التربية وأهدافها، واهميتها للفرد والمجتمع
- الفلسفات التربوية وتطبقاتها في العملية التعليمية.

والتعليمية.- االسس االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسيكولوجية
المحتوى:

وطرق التربية.- مقدمة في التربية: معناها وعالقتها بالعلوم االخرى
- التطور التاريخي للفكر التربوي.

- االصول الفلسفية للتربية.
- االصول االجتماعية للتربية.

- االصول السيكولوجية للتربية.
- االصول التعليمية للتربية.

م.)س.2(فلسطينفيوالتعليمالتربية
األهداف: ان يتعرف الطالب إلى:

بينها وبين التعليم.- مفهوم التربية ومصادرها ووظائفها ومؤسساتها والفرق
ونعكاسها على النظام التعليمي.- فلسفة التربية واسسها ومبادئها ومصادرها في فلسطين
الفلسطينية.- التعليم ومكوناته في فلسطين قبل قيام السلطة الوطنية

- النظام ومكوناته، والنظام التعليمي ومكوناته، دوليا.
السلطة.- واقع النظام التعليمي ومكوناته في فلسطين بعد قيام

- مشكالت النظام التعليم في فلسطين.
- مبادئ وإتجاه ات لعملية االصالح التعليمي في فلسطين.

المحتوى:
- مفاهيم التربية، مصارد التربية ومؤسساتها.

التربية في فلسطين.- اسس ومبادئ التربية في فلسطين، الجهات المسؤولة عن
قبلفلسطينفيالتعليميالنظامومكوناته،التعليميالنظاممفهومومكوناته،النظاممفهوم-

قيام السلطة الوطنية.
وانواعهوأهدافهومبادئهفلسفتهحيثمنالسلطةقيامبعدفلسطينفيالتعليميالنظامواقع-

ومراحله ونظامه وسماته.
- مشكالت النظام التعليمي في فلسطين: المدخالت والمخرجات.

- تصور لعملية اصالح التعليم العام.
- إتجاه ات لعملية اصالح التعليم العام والمهني.



- إتجاه ات لعملية اصالح التعليم الجامعي الحالي.

م.)س.3(والتقويمالقياس
األهداف:

اتاإلختبارنتائجوتفسيروتقييموتصحيحبناءفيالمتعلمعنداساسيةومهاراتمفاهيمتكوين-
الشخصية والنفسية والتربوية.

المحتوى:
- التعريف بالقياس وعالقته بالتقييم.

- مراجعة المفاهيم االحصائية االساسية في القياس.
العالجية.- اإلختبار  ات التحصيلية بأنواعها المختلفة والخطط

- المعايير ووحدات القياس.
واالستعمال وفق جدول الواصفات.- خصائص اإلختبار   الجيد: الصدق والثبات والقابلية

- التعريف بإختبار  ات الذكاء والقدرات الخاصة.
- التعريف بمقاييس الشخصية والميول واإلتجاه .

س.م.)3(وتحليلدراسةالمناهج
األهداف:

- ادراك مفاهيم المنهج التقليدي والمعاصر واالسالمي.
والتقويم).- معرفة مكونات المنهج ( األهداف والمحتوى واالنشطة

تعاملهم مع المناهج المدرسية.- تمكين المتعلمين من توظيف المعارف التي اكتسبوها عند
المنهج.- بناء وحدات تدريس باستخدام االسس المتبعة في بناء

تعليميةكوسيلةوتقويمهااستخدامهاوكيفيةمحتواهاعناصروتحليلالمدرسيةالكتبتحليل-
فاعلة.

المحتوى:
- مفهوم المنهج المدرسي والمتوقع اكتسابه والوسائل التعليمية.

- اسس بناء المنهج المدرسي، الكفايات المتوقع اكتسابها.
االنشطة).- مكونات المنهج المدرسي ( األهداف، المحتوى، الطرق،

- تقويم المناهج المدرسية.
- تطوير المنهج.

- الكتاب المدرسي.

س.م.)3(عامةتدريساساليب
األهداف:

والتعلم.- ان يعر الطالب مفهوم عملية الدرس والتدريس والتعليم
- ان يدرك الطالب االسس والقواعد والمبادئ العامة للتدريس

- ان تمكن الطالب من صياغة األهداف السلوكية للدرس
وحلها.- ان يتعرف الطالب على المشكالت التي قد تعترضه بالدرس

المتاحة.- ان يتمكن الطالب من التخطيط والتحضير للدرس وفق االمكانيات



- ان يراعي الطالب الفروق الفردية للتالميذ.
- ان يتعرف الطالب على ما يجب ان يكون عليه معلم التربية.

- ان يتحلى الطالب بالخلق االسالمي والشخصية القويمة.
- ان يتدرب الطالب عمليا على التحضير والتدريس.

المحتوى:
اوال: تعريف طرق التدريس وكيفية تحديدها

ثانيا: تصنيف طرق التدريس:
- طريقة االلقاء
- طريقة الحوار

- طريقة المناقشة
- طريقة مجموعات العمل

- طريقة البحث
- طرق اخرى

ثالثا: الصفات العامة والخاصة لطرق التدريس الحديثة.

س.م.):3(التربويالنفسعلم
األهداف:

- معرفة المفاهيم االساسية في علم النفس التربوي.
- معرفة خصائص المتعلم النمائية.

- معرفة الخصائص المعرفية للمتعلم.
ذات العالقة.- اكتساب مهارات صياغة األهداف العامة واألهداف السلوكية

عليها.- اكتساب مهارات اثارة الدافعية عند المتعلم والحفاظ
- معرفة طرق التذكير والنسيان في الحياة العملية.

- تقدير الفروق الفردية بين المتعلمين.
- معرفة كيفية حدوث التعلم عند المتعلم.

- اكتساب مهارات الضبط الصفي.
التعلم.- اكتساب مهارات توفير البيئة الصفية المالئمة لحدوث

- معرفة كيفية صياغة اإلختبار  ات المدرسية.
المحتوى:

االخرى- تعريف علم النفس التربوي وعالقته بفروع علم النفس
- أهداف علم النفس التربوي.

- موضوع علم النفس التربوي.
مظاهر النمو.- خصائص المتعلمين، معنى النمو، مبادئ النمو العامة،
االنجاز.- الدافعية: تطبيقاتها ونظرياتها، دافية التحصيل ودافية

التميزوالعقاب،التعزيزمفهومواالستجابة،المثيرمفهومالتعلم،مفهوماساسية:مفاهيم-
والتعميم.

ذوالتعلمالمعرفي،التعلماالجرائي،التعلماالستجابي،التعلماالرتباطي،التعلمالتعلم،نظريات-
المعنى، تعلم المفهوم وحل المشكلة.



- نماذج التعلم التعليمي: بالشرح، باالكتشاف، بالسلوك.
التربوية.- انتقال اثر التعلم، مفهومه، مصادره، نظرياته، تطبيقاته

س.م.)6(2+1عمليةتربية
محتوى المادة:

- المطلوب من طالب التربية العملية
-  التربية العملية

- التخطيط الدراسي
- األهداف

- الوسائل التعليمية
- التقويم
- التمهيد
- الخاتمة

- ادارة وضبط الصف
- التعزيز

- اساليب التدريس
- اوراق عمل

المطلوب من طالب التربية العملية:
فيالعمليةالتربيةمادةعلىالمشرفونيعقدهاالتياالسبوعيةالنظريةاللقاءاتجميعحضور-

الكلية.
حصة.90عنيقلالبماالمدارسفيالعمليالتطبيق-
مختومالبرنامج(البرنامجهذاخاللمنلمتابعتهالمادةلمشرفيالمدرسةفيدوامهبرنامجتسليم-

من المدرسة).
المتعاون في المدرسة.- القيام بجميع االعمال والواجبات التي يقوم بها المعلم

- اعداد وسيلة تعليمية او نشرة اثرائية.
الدراسي الجامعي.- تسليم ملف االعمال المطلوبة من الطالب قبل نهاية الفصل

في نهاية الفصل الدراسي.- التقدم لالمتحان النظري في المادة والذي تعقده الجامعة
ملف الطالب يحتوي على:

- نموذج خطة سنوية/ فصلية من عمل الطالب.
- نموذج تحضير يومي الربع حصص من عمل الطالب.

- نموذج ورقة عمل او إختبار   من عمل الطالب.
- نموذج نقد خبرات التدريب.

اداء الطالب).- تقرير مكتوم من المعلم/ة المتعاون مع الطالب ( حول
- تقرير مكتوم من مدير/ة المدرسة ( حول اداء الطالب).

والمغادرة وعدد الحصص اليومية).- نموذج دوام الطالب في المدرسة ( يشمل ساعة الحضور
الفصل الدراسي الجامعي.يسلم هذا الملف قبل الدخول لالمتحان النهائي في نهاية

س.م.)3(التربويأساسياتالبحث



األهداف:
- معرفة المفاهيم االساسية في مناهج البحث

- معرفة انواع مناهج البحث
فرضيات.- اكتساب مهارات تحديد المشكالت وصياغتها وترجمتها إلى

- اكتساب مهارات تحديد المتغيرات الدراسية.
- معرفة دراسة طرق جمع البيانات.

- تقدير البحث كأسلوب من اساليب التغيير والتطوير.
المحتوى:

- مقدمة في مناهج البحث
- اختيار المشكلة

- الفرضيات
- تحديد المتغيرات بانواعها
- مجتمع الدراسة والعينات

- خطوات البحث
- تصاميم البحث والتحليل االحصائي المحدد فيها

- كتابة تقرير البحث
- تعايير تقييم البحوث التربوية.

مجال اهتمامه.- تطبيق الخطوات عمليا من خالل  بحث يجريه الطالب في

س.م.)3(التعلمتقنيات
األهداف:

والمنحنى النظامي.- معرفة الطالب لمفهوم التعليم وعالقتها بالوسائل التعليمية
االلية في عمليتي التعلم والتعليم.- ادراك أهمية  استخدام تقنيات التعليم اآللية وغير

تصميمهاواسسوخصائصهاانواعهاحيثمناالليةوغيراالليةالتعليملتقنياتالطالبمعرفة-
وتعليمها وانتاجها.

- انتاج بعض المواد التعليمية.
التدريسفياالليةوغيراالليةالتعليمتقنياتالستخدامالالزمةاتواإلتجاهالمهاراتاكتساب-

الفعلي.
المحتوى:

واالتصالالنظمومنحىالتعليميةبالوسائلوعالقتهاالتعليمتقنياتمعنىتمهيدي:مدخل-
واسسها التقنية واالجهزة والبرامج التعليمية.

- تاريخ تقنيات التعليم واجيالها وتصنيفاتها ومصادرها.
وانتاجها.- تقنيات التعليم غير االلية وخصائصها واسس تصميمها
- أهمية  تقنيات التعليم االلية في عمليتي التعليم والتعلم.

وانتاجها.- تقنيات التعليم االلية: انواعها وخصائصها واسسها وتصميمها
البصرية.- التدريب على تشغيل واستخدام عدد من االجهزة السمعية

- انتاج بعض المواد التعليمية.
وغير االلية.- االستخدام المخطط والمنظم لتقنيات التعليم االلية



س.م.)3(الصفوفادارة
األهداف:

الصفي- تعريف الطالب بمفهوم االدارة الصفية وانظمة التفاعل
- تعريف الطالب بدور المعلم داخل غرفة الصف

وتدريبهم على مهارات الضبط الصفي.- تعريف الطالب بتحليل عملية التدريس وقياس التفاعل
المحتوى:

- التعلم والتعليم مقدمة عامة
االدارة المدرسية، االدارة الصفية.- االدارة الصفية، تعريفات: المعلم، المتعلم، المناهج،

- مفهوم ادارة الصف وادوار المعلم.
نظامفلندرز،نظاماندرسون،نظامروك،نظامفلنت،نظامهل،نظامبليز،نظامالصفي،التفاعل-

اميدوت وهنتر.

س.م.)3(التعلمنظريات
األهداف:

التربوية.أن يتعرف الطلبة على النظرية السلوكية والمعرفية، وتطبيقاتهما
أن يتعرف الطلبة على النظرية البنائية، وتطبيقاتها التربوية.

المحتوى:
النظرية السلوكية.
النظرية المعرفية.

معالجة المعلومات.
النظرية البنائية.

SC(الجودةضبط4524 281(
البيانات،لتحليلوالعدديةالهندسيةالطرقالمستمر،التطويراستراتيجياتالجودة،إدارةفلسفات

تصاميم المضروب العامة.ضبط العملية، إجراءات جداول التحكم، معاينة القبول،


