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  كلية    رتبية

Faculty of Education 
 

  التربیة  أصول برنامج  -  ١
  تخصص اإلدارة التربویة -
  تخصص التربیة اإلسالمیة -

  

  التدریس وأسالیبالمناهج  برنامج -٢
  تخصص تكنولوجیا التعلیم -التدریس  وأسالیبالمناهج  -
  تخصص العلوم -التدریس وأسالیب المناهج  -
  تخصص الریاضیات -التدریس  وأسالیبالمناهج  -
  تخصص اللغة العربیة -التدریس وأسالیب المناهج  -
  تخصص االجتماعیات -التدریس وأسالیب المناهج  -
  تخصص اللغة اإلنجلیزیة -التدریس وأسالیب المناهج  -
  التربیة اإلسالمیةتخصص  -المناهج وأسالیب التدریس  -
  

  علم  النفس برنامج  -  ٣
  نفسيتخصص إرشاد  -
  تخصص صحة نفسیة -
  

  برنامج صحة نفسیة مجتمعیة  -  ٤
  عام - صحة نفسیة مجتمعیة -
  علوم تأهیل - صحة نفسیة مجتمعیة -
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  :تمهیـد
التربیـة فـي الجامعـة اإلسـالمیة مـن أوائـل بـرامج  بكلیةبرنامج الماجستیر  یعد

وظفي ومــ مسـئوليقـام بتلبیـة رغبـات الكثیـر مـن  حیـثالماجسـتیر فـي محافظـات غـزة، 
سـاهم فـي رفـع مسـتویاتهم األكادیمیـة مـن جهـة،  وبـذلكاإلدارات التعلیمیة بقطاع غزة، 

من جهة أخرى، كمـا أن هـذا البرنـامج كـان  اإلداراتوالرقي بالجانب التعلیمي في هذه 
الشـــعب الـــذین حرمـــوا مـــن التعلـــیم فـــي مجـــال  هـــذاتلبیـــة لطموحـــات الكثیـــر مـــن أبنـــاء 

  .المحلي الدراسات العلیا على الصعید
  

  :النشأة والتطور
هـــــ الموافــــق ١٣٩٩/١٤٠٠أنشــــئت كلیــــة التربیــــة بالجامعــــة اإلســــالمیة عــــام 

م، وذلــــــك تلبیــــــة الحتیاجــــــات المجتمــــــع والنظــــــام التربــــــوي الفلســــــطیني ١٩٧٩/١٩٨٠
ــوم والمعــارف ــة العل ــا فــي كاف ــا وأكادیمی ــذ إنشــائها ســعت . للمعلمــین المــؤهلین تربوی ومن

برامجها لكي تتمشـى مـع المتطلبـات والمسـتجدات المجتمعیـة إدارة الجامعة إلى تطویر 
م افتتـاح برنــامج الـدبلوم العـام فـي التربیـة لتأهیــل ١٩٩٠/١٩٩١والعالمیـة فـتم فـي عـام 

المعلمـین غیــر المــؤهلین تربویــا والــذي یعتبـر نــواة للدراســات العلیــا، وبرنــامج الدراســـات 
واســتجابة للتطــورات . م١٩٩٤/١٩٩٥المســائیة وبرنــامج الماجســتیر فــي التربیـــة عـــام 

ـــــــي أدخلتهـــــــا وزارة التربیـــــــة والتعلـــــــیم بتطبیـــــــق المنهـــــــاج الفلســـــــطیني األول عـــــــام  الت
م، طورت الكلیة في برامجها وتخصصاتها للتالؤم مع هـذه المسـتجدات  ٢٠٠٠/٢٠٠١

    . م٢٠٠١/٢٠٠٢في المنهاج، وذلك في العام 

  :برامج الماجستیر بكلیة التربیة أهداف
  .المتزایدة لخریجي كلیات التربیة باستكمال دراساتهم العلیا لرغباتا تلبیة .١
التربیة،  أصول"العلمیة المتخصصة في مجاالت التربیة  الكفاءات إعداد .٢

  ".، علم النفسالتدریسالمناهج وطرق 
في مجال العلوم التربویة من أجل تلبیة احتیاجات المؤسسات  باحثین إعداد .٣

  .التربویة المختلفة
  .متخصصة في مجال الصحة النفسیة المجتمعیة كفاءات إعداد .٤
  .ومهارات البحث العلمي بمتطلباتالوعي  تنمیة .٥
وتطویر البرامج والمواقع التربویة في المجتمع  تقویمفي  المساهمة .٦

  .یجریها طالب الدراسات العلیا التيالفلسطیني من خالل األبحاث 
  

  التربیــة بكلیةالتدریسیة  الهیئة
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  :الكلیة أةنشعن  نبذة
، وشـملت )العلـوم، اآلداب(م بقسـمیها ١٩٧٩كلیة التربیة في العام  افتتاح تم

مـــن التخصصــات العلمیــة واألدبیـــة، وقــد عملــت علـــى تأهیــل المعلمـــین  العدیــدالكلیــة 
 ٢٣علومًا تربویة من خالل برنامج الدبلوم العام، و یعمل بكلیـة التربیـة  یتلقواالذین لم 

قسـم أصــول (ون فـي الدراســات العلیـا وموزعـون علــى ثالثـة أقســام متفرغـًا یدرســ مدرسـاً 
  ):، قسم المناهج وطرق التدریس، قسم علم النفسالتربیة

  )برنامج أصول التربیة(أعضاء الهیئة التدریسیة 
 م االسم الرتبة التخصص

 ١ العاجز فؤاد. د.أ أستاذ )تربیة مقارنة ومشكالت تعلیم(
 ٢ أبو دف محمود .د.أ أستاذ )تربیة إسالمیة(
 ٣ الحولي علیان. د.أ أستاذ )اجتماعیات التربیة(
 ٤ الصوفي حمدان. د مشارك أستاذ )تربیة إسالمیة ومقارنة(
 ٥ األغا محمد. د مساعد أستاذ )إدارة تربویة(
  ٦  سلیمان المزین. د مساعد أستاذ  )تربیة إسالمیة(
  ٧  فایز شلدان. د مساعد أستاذ  )اجتماعیات التربیة(

  )المناهج وطرق التدریسبرنامج (أعضاء الهیئة التدریسیة 
 م االسم الرتبة التخصص

 ١ عفانة عزو. د.أ أستاذ )طرق تدریس ریاضیات(
 ٢  محمد عسقول. د.أ  أستاذ  )تكنولوجیا تعلیم(
 ٣ عبد المعطي األغا. د.أ أستاذ )طرق تدریس اجتماعیات(
 ٤ أبو شقیر حمدم. د أستاذ مشارك )تكنولوجیا التعلیم(
 ٥ زقوت محمد. د أستاذ مشارك )طرق تدریس لغة عربیة(
 ٦ قشطة عوض. د أستاذ مشارك )طرق تدریس لغة إنجلیزیة(
 ٧ اللولـو فتحیـة. د أستاذ مشارك )طرق تدریس علوم(
 ٨ داود حلس. د أستاذ مساعد )طرق تدریس لغة عربیة(

  ٩  ناقةصالح ال. د أستاذ مساعد )طرق تدریس علوم(
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  )النفس علمبرنامج (أعضاء الهیئة التدریسیة 
 م االسم الرتبة التخصص

 ١ الحلو محمد. د.أ أستاذ )علم نفس تربوي(
 ٢ أبو دقة سناء. د أستاذ مشارك )بحث وتقویم تربوي(
  ٣  سمیر قوته. د أستاذ مشارك  )علم نفس إكلینیكي(
 ٤ األغا عاطف. د مساعدأستاذ  )علم نفس تربوي(

  ٥  نبیل دخان. د ساعدأستاذ م  )صحة نفسیة(
  ٦  جمیل الطهراوي. د  أستاذ مساعد  )علم نفس تربوي(
  ٧  أسامة المزیني. د  أستاذ مساعد  )صحة نفسیة(
  ٨  أنور موسى. د  أستاذ مساعد  )صحة نفسیة(
  ٩  عبد الفتاح الهمص. د  أستاذ مساعد  )صحة نفسیة(
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  المساقات العامةالمساقات العامة
مـــا عـــدا طـــالب (التربیـــة رســـها جمیـــع طـــالب كلیـــة المســـاقات التالیـــة ید

  )الصحة النفسیة المجتمعیة
    )ساعة ٢(متطلبات الجامعة   

  اسـم المسـاق  رقم المساق  الساعات المعتمدة
١  HADT 6101 قرآن كریم  
١  SHAR 6108 ثقافة إسالمیة  

  
      )ساعات ١٠(متطلبات الكلیة اإلجباریة 

  م المسـاقاسـ  رقم المساق  الساعات المعتمدة
٣  EDUC 6302 فكر تربوي إسالمي  
٣  EDUC 6305  *مناهج بحث  
٣  EDUC 6319 إحصاء تربوي  
١  ENGL 6106  **قراءات تربویة باللغة اإلنجلیزیة  

  .خاص بطلبة اللغة اإلنجلیزیة -) باللغة اإلنجلیزیة(هناك مساق مناهج بحث *  
  ".ات تربویة باللغة اإلنجلیزیةقراء"یعفى طلبة اللغة اإلنجلیزیة من مساق **  

  

  وصف المساقات العامة
  HADT 6101  قرآن كریم .١

حفظ وتالوة سورتي اإلسراء والكهف ودراسة علم التجوید وأحكام االستعاذة 
والبسملة وأحكام النون الساكنة والتنوین والمیم الساكنة والمیم المتشددتین وحروف 

  .الالم والهمزةاالستعالء والقلقلة والمد وأحكام الراء و 
  SHAR 6108  ثقافة إسالمیة .٢

یتضمن لمحة عامة عن خصائص المنهج اإلسالمي وبیان مفهوم اإلیمان 
وأثره في حیاة الفرد والمجتمع وبیان األبعاد التربویة للعبادات ودورها في بناء الفرد 
والمجتمع كما یعالج المساق بعض القضایا المعاصرة مثل االستنساخ، العولمة، 

  .جتمع المدني، وبیان موقف اإلسالم منهاالم
    EDUC 6305  مناهج بحث .٣

یتناول المساق طبیعة العلم والبحث العلمي والتربوي ومعوقاته وأنواع مناهج 
 .البحث العلمي وأدوات البحث وعناصر الخطة للماجستیر والدكتوراه وكتابة التقریر
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     EDUC 6306  )لغة انجلیزیة(مناهج بحث  .٤
Research Methods in English Language Teaching (ELT) 
The course intends to develop conceptual understanding of the 
fundamental principles, ethics and methods for ELT-related research. 
It reviews and critiques studies in the area of language teaching and 
learning and provides students with a framework for writing a 
research proposal in TEFL. It also introduces students to a range of 
approaches to research in the area of language teaching and learning. 
Topics covered include action research, case studies, introspection 
research, experimental research, classroom observation, introspective 
methods, elicitation techniques, language program evaluation.    

  ENGL 6106قراءات تربویة باللغة اإلنجلیزیة   .٥
Educational texts for Non-English Majors 
This course covers a variety of reading materials on educational 
disciplines. It also covers educational terminology, and basic concepts 
of interest to graduate students. Students will attempt to translate 
segments of educational materials of current importance into Arabic.   

            EDUC 6319             إحصاء تربوي        .٦
یتناول المساق مفهوم اإلحصاء وكیفیة وصف البیانات وتحلیلها باستخدام 
أسالیب اإلحصاء الوصفي من خالل الجداول التكراریة، والرسومات واألشكال، 
ومقاییس النزعة المركزیة والتشتت ومعامل االرتباط، ویتناول أیضا أسس اإلحصاء 

یاغة الفرضیات اإلحصائیة البارامتریه والالبارامتریه والتحقق منها في االستداللي وص
  .حال وجود عینة واحدة، في حال وجود عینتین، أو ثالث أو أكثر من ذلك

  EDUC 6302فكر تربوي إسالمي                .٧
یتعرف الطالب في هذا المساق على مفهوم الفكر التربوي وسماته ومفهوم 

ویدرس الطالب اآلراء التربویة لبعض العلماء المسلمین كالغزالي  األصالة والمعاصرة،
وابن ماجة وابن خلدون وابن تیمیة، كما یتطرق المساق إلى نماذج تربویة تطبیقیة 
من خالل القرآن والسنة بدراسة الممارسات التربویة في السنة النبویة المطهرة ودور 

  .لثقافيالتربیة اإلسالمیة في عالج مشكلة االغتراب ا
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  أصول التربیةبرنامج  – ١

M.Sc of Fundamentals of Education 
  

  تخصص اإلدارة التربویة .١
  الخطة الدراسیة

  )ساعة معتمدة ٣٠(الدراسة النظریة  
    )ساعة ٢(متطلبات الجامعة  

الساعات 
  المعتمدة

  اسـم المسـاق  رقم المساق

١  HADT 6101 قرآن كریم  
١  SHAR 6108 یةثقافة إسالم    

      )ساعات ١٠(متطلبات الكلیة اإلجباریة 
الساعات 
  المعتمدة

  اسـم المسـاق  رقم المساق

٣  EDUC 6302 فكر تربوي إسالمي  
٣  EDUC 6305 مناهج بحث  
٣  EDUC 6319 إحصاء تربوي  
١  ENGL 6106 قراءات تربویة باللغة اإلنجلیزیة    

      ساعة ١٨متطلبات التخصص اإلجباریة 
الساعات 

  تمدةالمع
  اسـم المسـاق  رقم المساق

٢  EDUC 6216 اتجاهات معاصرة في اإلدارة التربویة  
٢  EDUC 6220 اإلدارة المدرسیة  
٢  EDUC 6221 التخطیط التربوي  
٢  EDUC 6223  أصول تربیة(قاعة بحث(  
٢  EDUC 6224 اقتصادیات تعلیم  
٢  EDUC 6226 اإلشراف التربوي  
3  EDUC 6311  دارته في فلسطین سیاسة التعلیم ٕ   وا
3  EDUC 6322  تحلیل النظم التعلیمیة  
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  توزیع الخطة الدراسیة على ثالثة فصول
  
  )ساعة معتمدة ٣٠(الدراسة النظریة  - وًال 

  
  الفصل األول -سنة أولى

  اسم المقرر  رقم المقرر  ساعة
١  HADT 6101 قرآن كریم  
٣  EDUC 6305 مناهج بحث  
١  ENGL 6106 ة باللغة اإلنجلیزیةقراءات تربوی  
٢  EDUC 6216 اتجاهات معاصرة في اإلدارة التربویة  
٢  EDUC 6220 اإلدارة المدرسیة  
  المجموع  ٩

  
  الفصل الثاني -سنة أولى

  اسم المقرر  رقم المقرر  ساعة
١  SHAR 6108 ثقافة إسالمیة  
٣  EDUC 6302 فكر تربوي إسالمي  
٢  EDUC 6221 التخطیط التربوي  
٢  EDUC 6224 اقتصادیات تعلیم  
٣  EDUC 6311 دارته في فلسطین ٕ   سیاسة التعلیم وا

  المجموع  ١١
  

  الفصل األول -سنة ثانیة
  اسم المقرر  رقم المقرر  ساعة
٣  EDUC 6319 إحصاء تربوي  
٢  EDUC 6223  أصول تربیة(قاعة بحث(  
٢  EDUC 6226 اإلشراف التربوي  
٣  EDUC 6322 تحلیل النظم التعلیمیة  

  المجموع  ١٠
  

  )ساعات معتمدة ٦بواقع " (الرسالة"البحث التكمیلي  -ثانیًا 
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  وصف المساقاتوصف المساقات
  

 EDUC 6216اتجاهات معاصرة في اإلدارة التربویة  .١
یعرف هذا المساق اإلدارة التربویة من حیث المفهوم والخصائص 

ة والنظریات والعملیات، كما یلقي الضوء على جوانب معاصرة من اإلدارة التربوی
دارة الجودة الشاملة، واإلدارة االستراتیجیة، كما یكشف عن : مثل ٕ اإلدارة باألهداف، وا

  .مبادئ اإلدارة التربویة في الفكر اإلسالمي
  
 EDUC 6221    التخطیط التربوي   .٢

یهدف هذا المساق إلى دراسة مفهوم التخطیط التربوي وأشكاله وأنواعه 
اسة مفهوم المخططین، ودراسة تحلیلیة عن المختلفة ومبرراته، ودور التربیة في در 

ویستفاد الدارس بإعطائه .  القوى الداخلة في العملیة التربویة وقیامها بقوانین مختلفة
ویعطى هذا المساق رؤیا عن .  صورة واضحة عن ماهیة المداخل الرئیسیة للتخطیط

عن مقومات المؤشرات المتوقعة عن القوى العاملة ومدى تأثیرها سلبا أو إیجابا و 
  .التخطیط التربوي وعن مدى اإلفادة منه

  
 EDUC 6226اإلشراف التربوي             .٣

یهدف المساق إلى التعرف على االتجاهات المعاصرة في اإلشراف 
التربوي، ومواصفات المشرف التربوي باالضافة إلى التعرف الى أهم معوقات 

االتجاهات الحدیثة في  اإلشراف التربوي في فلسطین ووضع تصورات تتمشى مع
  .اإلشراف التربوي

  
  EDUC 6322   تحلیل النظم التعلیمیة       .٤

یهدف دراسة هذا المساق إلى دراسة نظم التعلیم في البلدان العالمیة سواء 
كانت دول العالم المتقدم أو النامي وذلك لفهم مشكالت التربیة التي تواجهها تلك 

ها في إیجاد حلول لتلك المشكالت، ومساعدة البلدان ومعرفة الطرق التي اتبعت
الدارس على فهم مشكالت التربیة في بالده والحد من عزلته الفكریة ومعاونته عن 

بین الناحیتین النظریة والعملیة على فهم الواقع التربوي في مجتمعه،  ةطریق المقارن
  .والحد من المغاالة في تقدیر نظمنا التربویة والتعلیمیة

  
دارته في فلسطینسیاسة ال .٥ ٕ    EDUC 6311   تعلیم وا

یهدف هذا المساق إلى معالجة تاریخ التعلیم في فلسطین معالجة تطویریة 
لى المراحل المتتالیة في  ٕ تبدأ من بدایة الحكم العثماني لفلسطین إلى وقتنا الحاضر، وا
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یم في وأیضًا تتبع السیطرة في إدارة التعل. تطویر التعلیم ومعرفة االتجاهات العامة
ویهدف المساق إلى توجیه السیاسات اإلیجابیة . البالد العربیة وباألخص في فلسطین

الموجهة نحو تحقیق مبدأ تكافؤ الفرص التعلیمیة تحقیقا علمیا ومعرفة اإلشراف 
وكیفیة ترشید النفقات بین اإلدارات والعمل على توحید السلطات المحلیة واألقلیة في 

ى ترتیب األولویات ومراعاة الواقع واإلمكانات المتاحة فلسطین نحو خطة تركز عل
  .واألخذ بمفهوم الشمول ودقة البیانات والمرونة عند التطبیق

  
  EDUC 6220       اإلدارة المدرسیة    .٦

یتعرف الطالب في هذا المساق على البیئة الداخلیة للمدرسة وكیفیة تعرف 
وتعطي للدارس أهمیة .  لتلك العالقةكل من التالمیذ والمعلمین في استخدام األمثل 

في فهم إدارة الصف وتنظیمه من خالل المسؤولیات الملقاة على عاتقه وفقا 
الستراتیجیات منظمة من خالل ضبط ومواجهة مشكالت التالمیذ في أثناء فترة 
الدرس وأو بعده والوقوف على أهم المعوقات الناتجة عن الخلل من البیئة الداخلیة أو 

یة ودراسة مجالس األباء والمجتمع المحلي من خالل الوقوف على كافة الخارج
احتیاجاته وأولویات الخطط المبرمجة والتعرف على منهج العالقات اإلنسانیة 

  .االجتماعیة واستراتیجیات إدارة النظام وأخیرا ضبط ومواجهة مشكالت التالمیذ
  

  EDUC 6224    اقتصادیات التعلیم   .٧
األهمیة والعالقة الترابطیة بین االقتصاد والتربیة من  یتعرف الدارس على

سواء أكانت االقتصادیة أو االجتماعیة،  -خالل تناول التنمیة بكافة أشكالها المختلفة
وأیضا یعمل على توضیح للدارسین ما مدى األهمیة الملقاة على التربویین في حالة 

من خالل الفوائد الناتجة عن االستقالل األمثل في تمویل التعلیم، وتكلفته أیضا 
العوائد وطرق الجودة فیه، ومن الكفاءة اإلنتاجیة من خالل معرفة سلم الطلب 

    .والعرض، وربط كل ذلك بواقع النظام التربوي الفلسطیني
  EDUC 6223      )           أصول تربیة(قاعة بحث  .٨

قة بتحدید تعنى هذه الحلقة بتزوید الطالب بمهارات البحث العلمي المتعل
مشكلة البحث والطریقة واإلجراءات وجمع البیانات وتحلیلها ومناقشة النتائج 

  . واستخالص التوصیات والمقترحات وتوثیق المراجع
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  تخصص التربیة اإلسالمیة .٢
  

  الخطة الدراسیة
  

  )ساعة معتمدة ٣٠(الدراسة النظریة 
  

  )ساعة ٢(متطلبات الجامعة   
  اقاسـم المسـ  رقم المساق  ساعة
١  HADT 6101 قرآن كریم  
١  SHAR 6108 ثقافة إسالمیة  

  
  )ساعة ١٠(متطلبات الكلیة اإلجباریة 

  اسـم المسـاق  رقم المساق  ساعة
٣  EDUC 6302 فكر تربوي إسالمي  
٣  EDUC 6305 مناهج بحث  
٣  EDUC 6319 إحصاء تربوي  
١  ENGL 6106 قراءات تربویة باللغة اإلنجلیزیة  

  
    )  ساعة ١٨(صص اإلجباریة  متطلبات التخ

  اسـم المسـاق  رقم المساق  ساعة
٢  EDUC 6203  فلسفة التربیة  
٢  EDUC 6216  اتجاهات معاصرة في اإلدارة التربویة  
٢  EDUC 6223   أصول تربیة(قاعة بحث(  
٢  EDUC 6229  تأصیل العلوم التربویة  
٢  EDUC 6238  التربیة اإلسالمیة والتحدیات المعاصرة  
٢  EDUC 6239  النظریة التربویة اإلسالمیة  
٣  EDUC 6338  اتجاهات الفكر التربوي اإلسالمي  
٣  EDUC 6339  موضوعات مختارة في التربیة اإلسالمیة  
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  توزیع الخطة الدراسیة على ثالثة فصول
  
  )ساعة معتمدة ٣٠(الدراسة النظریة  - وًال 

  
  الفصل األول -سنة أولى

  راسم المقر   رقم المقرر  ساعة
١  HADT 6101 قرآن كریم  
٣  EDUC 6305 مناهج بحث  
١  ENGL 6106 قراءات تربویة باللغة اإلنجلیزیة  
٢  EDUC 6203 فلسفة التربیة  
٢  EDUC 6216 اتجاهات معاصرة في اإلدارة التربویة  
  المجموع  ٩

  الفصل الثاني -سنة أولى
  اسم المقرر  رقم المقرر  ساعة

١  SHAR 6108 ثقافة إسالمیة  
٣  EDUC 6302 فكر تربوي إسالمي  
٢  EDUC 6229 تأصیل العلوم التربویة  
٢  EDUC 6239 النظریة التربویة اإلسالمیة  
٣  EDUC 6338 اتجاهات الفكر التربوي اإلسالمي  

  المجموع  ١١
  الفصل األول -سنة ثانیة

  اسم المقرر  رقم المقرر  ساعة
٣  EDUC 6319 إحصاء تربوي  
٢  EDUC 6223  أصول تربیة(بحث قاعة(  
٢  EDUC 6238 التربیة اإلسالمیة والتحدیات المعاصرة  
٣  EDUC 6339 موضوعات مختارة في التربیة اإلسالمیة  

  المجموع  ١٠
  ).ساعات معتمدة ٦بواقع " (الرسالة"البحث التكمیلي  -ثانیًا 
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  وصف المساقاتوصف المساقات
  

 EDUC 6338اتجاهات الفكر التربوي اإلسالمي           .١
هذا المساق إلى تبصیر الطالب بأبرز اتجاهات الفكر التربوي  یهدف

اإلسالمي، من خالل بیان المفهوم والنشأة وموقف كل اتجاه من أبرز قضایا التربیة 
  .ویتعرض المساق لإلتجاه الفقهي والفلسفي والصوفي والعلمي

  
   EDUC 6339موضوعات مختارة في التربیة اإلسالمیة   .٢

ملة من القضایا التربویة الحیویة والعاصرة، یوضح یتناول هذا المساق ج
ویتطرق هذا المساق .  من خاللها موقف اإلسالم ومنهجه األصیل في التعامل معها

إلى تعلیم المرأة المسلمة، وأخالق المعلم والمتعلم، مفهوم التوازن في التربیة 
ئل الخلقیة، مفهوم اإلسالمیة، مفهوم التغییر وآلیاته، التقدم الحضاري، تنمیة الفضا

استقامة المعلم في الفكر التربوي اإلسالمي، فلسفة التقویم في الفكر التربوي 
  .اإلسالمي، منهج اإلسالم في اإلرشاد والتوجیه الطالبي وماهیة التطرف وحقیقته

  
 EDUC 6238التربیة اإلسالمیة والتحدیات المعاصرة   .٣

حدیات المعاصرة التي یهدف هذا المساق إلى تبصیر الطالب بأبرز الت
تواجه الفرد والمجتمع واألمة، من خالل توضیح منهج التربیة اإلسالمیة في 
مواجهتها، بحیث ینمي قدرة الطالب على تشخیص التحدیات الحاضرة والمتجددة 
واقتراح صیغ عالجیة مالئمة لها، ویتعرض المساق للتحدیات الثقافیة للعولمة، 

، التفكك األسري، التحدیات التي تواجه الطفولة وتحدیات واقع األمة المتخلف
والشباب، وتحدیات اإلعالم المعاصر والتحدي التقني، وتحدیات اإلرهاب العالمي 

  .والدولي
  

 EDUC  6239النظریة التربویة اإلسالمیة          .٤
یؤكد هذا المساق على مفهوم النظریة التربویة اإلسالمیة، وخصائصها وأهم 

رنتها ببعض النظریات التربویة الوضعیة في بعض الجوانب المتعلقة مكوناتها، ومقا
  .بفلسفة التربیة وأهدافها والطبیعة اإلنسانیة
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                                EDUC 6229تأصیل العلوم التربویة                .٥
یهدف هذا المساق إلى بیان أهم المبادئ واألسس التي تعد منطلقات 

وم التربویة المختلفة، وذلك لتصفیة هذه العلوم التربویة مما ألصق بها ومعاییر للعل
  .من مفاهیم مخالفة للنظرة اإلسالمیة، مع قبول ما ال یتعارض منها مع اإلسالم

  
 EDUC 6216اتجاهات معاصرة في اإلدارة التربویة  .٦

یعرف هذا المساق اإلدارة التربویة من حیث المفهوم والخصائص 
عملیات، كما یلقي الضوء على جوانب معاصرة من اإلدارة التربویة والنظریات وال

دارة الجودة الشاملة، واإلدارة االستراتیجیة، كما یكشف عن : مثل ٕ اإلدارة باألهداف، وا
  .مبادئ اإلدارة التربویة في الفكر اإلسالمي

  
  EDUC 6223      )           أصول تربیة(قاعة بحث  .٧

لطالب بمهارات البحث العلمي المتعلقة بتحدید تعنى هذه الحلقة بتزوید ا
مشكلة البحث والطریقة واإلجراءات وجمع البیانات وتحلیلها ومناقشة النتائج 

  . واستخالص التوصیات والمقترحات وتوثیق المراجع
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  التدریس أسالیبالمناهج و برنامج  – ٢

M.Sc of Curricula and Methodology  
  

  

  مممساقات متطلبات القسمساقات متطلبات القس
متطلبـات (المنـاهج وطـرق التـدریس  برنـامجالمساقات التالیة یدرسها جمیع طلبـة 

   ).القسم
  

      )ساعات ١٠(اإلجباریة  البرنامجمتطلبات 
  اسـم المسـاق  رقم المساق  الساعات المعتمدة

٢  EDUC 6202  تكنولوجیا التعلیم  
٢  EDUC 6240  تصمیم التدریس    
٢  EDUC 6245   تدریس مناهج وطرق(قاعة بحث(  
٣  EDUC 6341  نظریة المنهج وتصمیمه  

  

  المناهج وطرق التدریس برنامجوصف مساقات متطلبات 
 EDUC 6240          تصمیم التدریس  .١

: یتناول هذا المساق النماذج التعلیمیة التي استخدمت لتصمیم التدریس مثل
ت جانیه، ، وروبر "دیك كاري"النماذج المعرفیة، والذهنیة، والبنائیة ونموذج 

وریجیلوث، ویتضمن عملیة تحلیل البیئة التعلیمیة، واألهداف التربویة، وتحلیل 
المحتوى التعلیمي، وخصائص المتعلم، واالختبارات التحصیلیة، وطرائق التدریس، 

    .وعملیات التقویم التشكیلي، والتقییم الجمعي، واألسالیب الحدیثة للتقویم األصیل
  EDUC 6341  نظریة المنهج وتصمیمه  .٢

یتناول هذا المساق النظریة التربویة في المناهج، وأسس بناء المنهاج 
النفسیة والفلسفیة واالجتماعیة والمعرفیة وانعكاسات ذلك على المنهاج، وخطوات بناء 
المنهاج وعناصره، ویناقش التنظیمات المنهجیة وتطویر المنهاج وخطواته ومعیقات 

    .التطویر
  EDUC 6202                     تكنولوجیا التعلیم  .٣

نظریة النظم ومفهوم تكنولوجیا  یتناول المساق مفهوم 
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التعلیم في إطار المنظومة التعلیمیة والفرق بین تكنولوجیا التعلیم وتكنولوجیا التربیة 
والتخطیط لالستخدام المعاصر لتكنولوجیا التعلم واتجاهات معاصرة في تقنیات التعلم 

نتاج بعض المواد التعلیمیة عملیاواالستخدام المی ٕ     .داني لألجهزة التعلیمیة، وا
      EDUC 6245  )مناهج وطرق التدریس(قاعة بحث  .٤

تعنى هذه الحلقة بتزوید الطالب بمهارات البحث العلمي المتعلقة بتحدید 
مشكلة البحث والطریقة واإلجراءات وجمع البیانات وتحلیلها ومناقشة النتائج 

  . صیات والمقترحات وتوثیق المراجعواستخالص التو 
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  تخصص تكنولوجیا التعلیم  .١
  

  الخطة الدراسیة
  

  )ساعة معتمدة ٣٠(الدراسة النظریة 
  

  )ساعة ٢(  متطلبات الجامعة
  اسـم المسـاق  رقم المساق  ساعة

١  HADT 6101 قرآن كریم  
١  SHAR 6108 ثقافة إسالمیة  

  
    )ساعة ١٠(متطلبات الكلیة اإلجباریة 

  اسـم المسـاق  رقم المساق  ساعة
٣  EDUC 6302 فكر تربوي إسالمي  
٣  EDUC 6305 مناهج بحث  
٣  EDUC 6319 إحصاء تربوي  
١  ENGL 6106 قراءات تربویة باللغة اإلنجلیزیة  

  
    )ساعة ١٨(متطلبات التخصص اإلجباریة 

  اسـم المسـاق  رقم المساق  ساعة
٢  EDUC 6202  تكنولوجیا التعلیم  
٢  EDUC 6230  إنتاج الوسائل التعلیمیة  
٢  EDUC 6232  إدارة مراكز الوسائل التعلیمیة  
٢  EDUC 6234  تصمیم البرامج التعلیمیة  
٢  EDUC 6240  تصمیم التدریس    
٢  EDUC 6245   مناهج وطرق تدریس(قاعة بحث(  
٣  EDUC 6336  موضوع خاص في التكنولوجیا  
٣  EDUC 6341  نظریة المنهج وتصمیمه  
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  الخطة الدراسیة على ثالثة فصولتوزیع 
  

  ):ساعة معتمدة ٣٠(الدراسة النظریة  - وًال 
  

  الفصل األول -سنة أولى
  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات

١  HADT 6101 قرآن كریم  
٣  EDUC 6305 مناهج بحث  
١  ENGL 6106 قراءات تربویة باللغة اإلنجلیزیة  
٢  EDUC 6240 تصمیم التدریس  
٣  EDUC 6341 نظریة المنهج وتصمیمه  

  المجموع  ١٠
  الفصل الثاني -سنة أولى

  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات
١  SHAR 6108 ثقافة إسالمیة  
٣  EDUC 6302 فكر تربوي إسالمي  
٢  EDUC 6202 تكنولوجیا التعلیم  
٢  EDUC 6230 إنتاج واستخدام الوسائل التعلیمیة  
٢  EDUC 6232 لوسائل التعلیمیةإدارة مراكز ا  

  المجموع  ١٠
  الفصل األول -سنة ثانیة

  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات
٣  EDUC 6319 إحصاء تربوي  
٢  EDUC 6234 تصمیم البرامج التعلیمیة  
٢  EDUC 6245  مناهج طرق تدریس(قاعة بحث(  
٣  EDUC 6336 موضوع خاص في التكنولوجیا  

  المجموع  ١٠
  

  )ساعات معتمدة ٦بواقع " (الرسالة"التكمیلي البحث  -ثانیًا 
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  وصف المساقاتوصف المساقات
  
   EDUC 6234  تصمیم البرامج التعلیمیة .١

یشمل تعریف البرنامج وتعریف البرنامج التقني، ومكونات كل منهما، 
عداد وبناء برامج تعلیمیة وبرامج تقنیة وتطبیقاتها وعرضها ٕ   .وا

  
  EDUC 6232 إدارة مركز الوسائل التعلیمیة .٢

شمل التعریف بمراكز الوسائل التعلیمیة ومحتویاتها، وأهدافها، وضوابط وی
التكلیف بالعمل فیها، ودلیل استخدامها وتقویمها من خالل بناء بطاقة معاییر الحكم 

  .علیها، والسالمة واألمن فیها
    
  EDUC 6230 إنتاج واستخدام الوسائل التعلیمیة .٣

ام الوسائل التعلیمیة وكیفیة ویشمل دراسة متعمقة ألساس ومعاییر استخد
نتاج مجموعة من الوسائل مثل وسائل المجمعات التعلیمیة والرزمة  ٕ إنتاجها، وا
التعلیمیة والنماذج الموظفة في تدریس التكنولوجیا والشفافیات، والمواد المتلفزة 
والمحوسبة، واأللعاب التعلیمیة، وكذلك استخدامها في عرض الدروس التعلیمیة 

  .تخدامهاوتقویم اس
  
  EDUC 6336 موضوع خاص في التكنولوجیا .٤

ویدرس من خالله الطالب موضوع في الحوسبة التعلیمیة أو التكنولوجیا 
  .وأسالیب تدریسها أو اإلنتاج التلیفزیوني
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  تخصص العلوم .٢

  

  الخطة الدراسیة
  

  )ساعة معتمدة ٣٠(الدراسة النظریة 
  

  )ساعة ٢(متطلبات الجامعة 
  سـم المسـاقا  رقم المساق  ساعة
١  HADT 6101 قرآن كریم  
١  SHAR 6108 ثقافة إسالمیة  

  
    )ساعة ١٠(متطلبات الكلیة اإلجباریة 

  اسـم المسـاق  رقم المساق  ساعة
٣  EDUC 6302 فكر تربوي إسالمي  
٣  EDUC 6305 مناهج بحث  
٣  EDUC 6319 إحصاء تربوي  
١  ENGL 6106 قراءات تربویة باللغة اإلنجلیزیة  

  
    )ساعة ١٨(طلبات التخصص اإلجباریة مت

  اسـم المسـاق  رقم المساق  ساعة
٢  EDUC 6202  تكنولوجیا التعلیم  
٢  EDUC 6240  تصمیم التدریس  
٢  EDUC 6243  دراسات في مناهج العلوم  
٢  EDUC 6245   مناهج وطرق تدریس(قاعة بحث(  
٢  EDUC 6254  ١(أسالیب تدریس العلوم(  
٢  EDUC 6255 ٢(دریس العلوم أسالیب ت(  
٣  EDUC 6334 موضوع خاص في العلوم  
٣  EDUC 6341 نظریة المنهج وتصمیمه  



  

- ٢١ -  

    توزیع الخطة الدراسیة على ثالثة فصول
  )ساعة معتمدة ٣٠(الدراسة النظریة  - وًال 

  الفصل األول -سنة أولى
  اسم المقرر  رقم المقرر  ساعة
١  HADT 6101  قرآن كریم  
٣  EDUC 6305 ثمناهج بح  
١  ENGL 6106 قراءات تربویة باللغة اإلنجلیزیة  
٢  EDUC 6240 تصمیم التدریس  
٣  EDUC 6341 نظریة المنهج وتصمیمه  

    المجموع  ١٠
  الفصل الثاني -سنة أولى

  اسم المقرر  رقم المقرر  ساعة
١  SHAR 6108 ثقافة إسالمیة  
٣  EDUC 6302 فكر تربوي إسالمي  
٢  EDUC 6202 لیمتكنولوجیا التع  
٢  EDUC 6242 دراسات في مناهج العلوم  
٢  EDUC 6254  ١(أسالیب تدریس العلوم(  

    المجموع  ١٠
  الفصل األول -سنة ثانیة

  اسم المقرر  رقم المقرر  ساعة
٣  EDUC 6319 إحصاء تربوي  
٢  EDUC 6245  مناهج طرق تدریس(قاعة بحث(  
٢  EDUC 6255  ٢(أسالیب تدریس العلوم(  
٣  EDUC 6334 موضوع خاص في العلوم  

  المجموع  ١٠
  )ساعات معتمدة ٦بواقع " (الرسالة"البحث التكمیلي  -ثانیًا 



  

- ٢٢ -  

  وصف المساقاتوصف المساقات
  
  EDUC 6243  دراسات في مناهج العلوم .١

یتناول المساق تعریف بمناهج العلوم في المراحل التعلیمیة والقواعد 
ته التربویة، كما یتضمن األساسیة الواجب مراعاتها في بناء منهاج العلوم وتطبیقا

تاحة الفرصة للطالب لدراسة  ٕ التطورات والقضایا المعاصرة في مناهج العلوم، وا
وتحلیل وتطویر وتقویم مناهج العلوم، وتحلیل البحوث، ورسائل الماجستیر في مجال 

  .مناهج العلوم
  
  EDUC 6334 موضوع خاص في العلوم  .٢

 -الفیزیاء(ص العلمي یتضمن المساق موضوعات حدیثة في مجال التخص
    .وتوظیفها في تدریس العلوم) علوم األرض -األحیاء  -الكیمیاء

  EDUC 6254 ) ١(أسالیب تدریس العلوم  .٣
یتناول المساق الطبیعة الحدیثة للعلم، وبنیة العلم، وتدریس العلوم في ضوء 

ر للتعلم نظریة بیاجیه للتطور اإلدراكي، ونظریة جانیه للتعلم التراكمي، ونظریة برون
باالكتشاف، ونظریة أوزبل للتعلم ذي المعنى، ودراسة طرق متقدمة تعتمد على هذه 

    .النظریات في تدریس العلوم وطرق التعلم الذاتي
  EDUC 6255 )٢(أسالیب تدریس العلوم  .٤

یتناول المساق تدریس العلوم في ضوء النظریة البنائیة، واالستراتیجیات 
، ودورة التعلم، والمتناقضات، وطریقة ویتلي، Vالشكل : المختلفة القائمة علیها مثل

كما یتناول دراسة المستحدثات العلمیة . واالستقصاء التحكمي، وخرائط المفاهیم
والتكنولوجیة، وتوجهات البحث العلمي في تدریس العلوم والمفاهیم الحدیثة للتربیة 

لقضایا المعاصرة لتدریس العلمیة، وأخالقیات العلم، ودراسة التطورات الحدیثة في ا
 .العلوم



  

- ٢٣ -  

  تخصص الریاضیات    .٣
  

  الخطة الدراسیة
  )ساعة معتمدة ٣٠(الدراسة النظریة 

  
  )ساعة ٢(متطلبات الجامعة 

  اسـم المسـاق  رقم المساق  ساعة
١  HADT 6101 قرآن كریم  
١  SHAR 6108 ثقافة إسالمیة  

  
  )سماعات ١٠(متطلبات الكلیة اإلجباریة 

  اسـم المسـاق  اقرقم المس  ساعة
٣  EDUC 6302 فكر تربوي إسالمي  
٣  EDUC 6305 مناهج بحث  
٣  EDUC 6319 إحصاء تربوي  
١  ENGL 6106 قراءات تربویة باللغة اإلنجلیزیة  

  
    )ساعة ١٨(متطلبات التخصص اإلجباریة 

  اسـم المسـاق  رقم المساق  ساعة
٢  EDUC 6202  تكنولوجیا التعلیم  
٢  EDUC 6240   التدریستصمیم  
٢  EDUC 6241  دراسات في مناهج الریاضیات  
٢  EDUC 6245   مناهج وطرق تدریس(قاعة بحث(  
٢  EDUC 6250  ١(أسالیب تدریس الریاضیات(  
٢  EDUC 6251  ٢(أسالیب تدریس الریاضیات(  
٣  EDUC 6332 موضوع خاص في الریاضیات  
٣  EDUC 6341 نظریة المنهج وتصمیمه  



  

- ٢٤ -  

  ثالثة فصول دراسیةتوزیع الخطة على 
  

  )ساعة معتمدة ٣٠(الدراسة النظریة  - وًال 
  

  الفصل األول -سنة أولى
  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات

١  HADT 6101 قرآن كریم  
٣  EDUC 6305 مناهج بحث  
١  ENGL 6106 قراءات تربویة باللغة اإلنجلیزیة  
٢  EDUC 6240 تصمیم التدریس  
٣  EDUC 6341 منهج وتصمیمهنظریة ال  

  المجموع  ١٠
  الفصل الثاني -سنة أولى

  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات
١  SHAR 6108 ثقافة إسالمیة  
٣  EDUC 6302 فكر تربوي إسالمي  
٢  EDUC 6202 تكنولوجیا التعلیم  
٢  EDUC 6241 دراسات في مناهج الریاضیات  
٢  EDUC 6250  ١(أسالیب تدریس ریاضیات(  

  موعالمج  ١٠
  الفصل األول -سنة ثانیة

  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات
٣  EDUC 6319 إحصاء تربوي  
٢  EDUC 6245  مناهج طرق تدریس(قاعة بحث(  
٢  EDUC 6251  ٢(أسالیب تدریس ریاضیات(  
٣  EDUC 6332 موضوع خاص في الریاضیات  

  المجموع  ١٠
  

  )ساعات معتمدة ٦بواقع " (الرسالة"البحث التكمیلي  -ثانیًا 



  

- ٢٥ -  

  وصف المساقاتوصف المساقات
  

  

  EDUC 6241 دراسات في مناهج الریاضیات  .١
یتعلق هذا المساق بأهم الدراسات التي أجریت في مناهج الریاضیات 
وأسالیب تدریسها، وعملیات تحلیل مناهج الریاضیات، وقدرات الطلبة الفلسطینیین في 

ت واالتجاهات الحدیثة، كما الریاضیات، وتصمیم المناهج التي تتفق مع هذه القدرا
یتضمن مناقشة العدید من الدراسات الحدیثة في مجال تطویر وتقویم وتصمیم مناهج 

  .الریاضیات
  
  EDUC 6332  موضوع خاص في الریاضیات .٢

یتعلق هذا المساق بإعطاء موضوعات حدیثة معینة للمتعلمین تساعدهم 
تناول موضوعات مثل على عمل دراسات واختبار أفكار لرسائل الماجستیر وی

مخططات المفاهیم، التفكیر والذكاءات المتعددة، والتعلم البنائي، والجودة الشاملة، 
  .واستراتیجیات حل المسألة

  
   EDUC 6250 ) ١(أسالیب تدریس ریاضیات  .٣

یتناول هذا المساق البنیة الریاضیة والتركیب الخاص بها وطرق 
وحل المشكالت وتنمیة القدرة على  واستراتیجیات تدریسها واألسلوب المنظومي

التفكیر وحل المسائل وتنظیم البیئة الصفیة واألهداف الرئیسة لتدریس الریاضیات 
    .واالتجاهات المعاصرة في تدریس الریاضیات

  EDUC 6251   )٢(أسالیب تدریس ریاضیات  .٤
یتعلق هذا المساق بأهم األسالیب الخاصة بتعلیم الهیاكل الریاضیة وخاصة 

ة المجموعات والعالقات الریاضیة والهندسات بأنواعها، والمنطق الریاضي نظری
والعملیات الثنائیة واألنظمة الریاضیة، كما یتناول الطریقة البنائیة في تدریس 

  .الریاضیات والطرق التي تنمي التفكیر الریاضي والتفكیر ذو الجانبین



  

- ٢٦ -  

  تخصص اللغة العربیة    .٤
  

  الخطة الدراسیة
  )ساعة معتمدة ٣٠(نظریة الدراسة ال

  )ساعة ٢(متطلبات الجامعة 
  اسـم المسـاق  رقم المساق  ساعة
١  HADT 6101 قرآن كریم  
١  SHAR 6108 ثقافة إسالمیة  

  
  )ساعات ١٠(متطلبات الكلیة اإلجباریة 

  اسـم المسـاق  رقم المساق  ساعة
٣  EDUC 6302 فكر تربوي إسالمي  
٣  EDUC 6305 مناهج بحث  
٣  EDUC 6319 إحصاء تربوي  
١  ENGL 6106 قراءات تربویة باللغة اإلنجلیزیة  

  
  )ساعة ١٨(متطلبات التخصص اإلجباریة 

  اسـم المسـاق  رقم المساق  ساعة
٢  EDUC 6202  تكنولوجیا التعلیم  
٢  EDUC 6240  تصمیم التدریس  
٢  EDUC 6242  دراسات في مناهج اللغة العربیة  
٢  EDUC 6245   وطرق تدریس مناهج(قاعة بحث(  
٢  EDUC 6252  ١(أسالیب تدریس اللغة العربیة(  
٢  EDUC 6253  ٢(أسالیب تدریس اللغة العربیة(  
٣  EDUC 6333 موضوع خاص في اللغة العربیة  
٣  EDUC 6341 نظریة المنهج وتصمیمه  



  

- ٢٧ -  

  توزیع الخطة على ثالثة فصول دراسیة
  
  )ساعة معتمدة ٣٠(الدراسة النظریة  - وًال 

  
  الفصل األول -ة أو ىسن

  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات
١  HADT 6101 قرآن كریم  
٣  EDUC 6305 مناهج بحث  
١  ENGL 6106 قراءات تربویة باللغة اإلنجلیزیة  
٢  EDUC 6240 تصمیم التدریس  
٣  EDUC 6341 نظریة المنهج وتصمیمه  

  المجموع  ١٠
  

  الفصل الثاني -سنة أولى
  اسم المقرر  قم المقررر   عدد الساعات

١  SHAR 6108 ثقافة إسالمیة  
٣  EDUC 6302 فكر تربوي إسالمي  
٢  EDUC 6202 تكنولوجیا التعلیم  
٢  EDUC 6242 دراسات في مناهج اللغة العربیة  
٢  EDUC 6252  ١(أسالیب تدریس اللغة العربیة(  

  المجموع  ١٠
  

  الفصل األول -سنة ثانیة
  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات

٣  EDUC 6319 إحصاء تربوي  
٢  EDUC 6245  مناهج طرق تدریس(قاعة بحث(  
٢  EDUC 6253  ٢(أسالیب تدریس اللغة العربیة(  
٣  EDUC 6333 موضوع خاص في اللغة العربیة  

  المجموع  ١٠
  ).ساعات معتمدة ٦بواقع " (الرسالة"البحث التكمیلي  -ثانیًا 



  

- ٢٨ -  

  وصف المساقاتوصف المساقات
  
  EDUC 6242           مناهج اللغة العربیةدراسات في  .١

یتضمن دراسات تحلیلیة وقراءة في العدید من الدراسات التربویة التي تمت 
في مجال تدریس اللغة العربیة وكذلك تحلیال لبعض الكتب والمقررات الدراسیة التي 

  .تمت في هذا الشأن
  
  EDUC 6333       موضوع خاص في اللغة العربیة       .٢

لقاء الضوء ویشم ٕ ل دراسة نقدیة في بعض موضوعات األدب والنصوص وا
على النواحي الجمالیة والفنیة بهدف تنمیة التذوق الفني لدى المتعلمین في هذا 

  .الشأن
 

   EDUC 6252 ) ١(أسالیب تدریس اللغة العربیة  .٣
ویشمل دراسة في العدید من طرائق التدریس العامة والخاصة في تدریس 

ة الطرائق الحدیثة وكذلك ما تم من دراسات سابقة حول أثر هذه العربیة وخاص
الطرائق على زیادة تحصیل الطلبة في مادة اللغة العربیة ومناقشة ذلك كله والتعرف 

  .على أبعاده
  
  EDUC 6253          )     ٢(أسالیب تدریب اللغة العربیة  .٤

ة العربیة ویتطلب هذا المساق التعرف على أسباب ضعف الطالب في اللغ
ومظاهره واقتراح وسائل لعالج هذا الضعف وذلك في مجال فروع اللغة من قراءة 

مالء ونحو ٕ   الخ..ونصوص وتعبیر وا



  

- ٢٩ -  

   
  تخصص االجتماعیات    .٥

  

  الخطة الدراسیة
  

  )ساعة معتمدة ٣٠(الدراسة النظریة 
    

  )ساعتان(متطلبات الجامعة 
  اسـم المسـاق  رقم المساق  ساعة

١  HADT 6101 ن كریمقرآ  
١  SHAR 6108 ثقافة إسالمیة  

 
  )ساعات ١٠(  متطلبات الكلیة اإلجباریة

  اسـم المسـاق  رقم المساق  ساعة
٣ EDUC 6302  فكر تربوي إسالمي  
٣ EDUC 6305  مناهج بحث 
٣  EDUC 6319   إحصاء تربوي  
١  ENGL 6106 قراءات تربویة باللغة اإلنجلیزیة  

  
    )ساعة ١٨(متطلبات التخصص اإلجباریة 

  اسـم المسـاق  رقم المساق  ساعة
٢ EDUC 6202 تكنولوجیا التعلیم  
٢ EDUC 6240 تصمیم التدریس  
2  EDUC 6245  مناهج وطرق تدریس(قاعة بحث   (  
٢ EDUC 6247 دراسات في مناهج الدراسات االجتماعیة  
2 EDUC 6258  ١(أسالیب تدریس االجتماعیات (  
2 EDUC 6259  ٢(یس اجتماعیات أسالیب تدر (  
٣ EDUC 6337  موضوع خاص في الدراسات االجتماعیة  
٣ EDUC 6341  نظریة المنهج وتصمیمه  



  

- ٣٠ -  

  توزیع الخطة على ثالثة فصول دراسیة
  

  ):ساعة معتمدة ٣٠(الدراسة النظریة  - وًال 
  

  الفصل األول -سنة أولى
  اسم المقرر  رقم المقرر  ساعة

١  HADT 6101  قرآن كریم 
٣  EDUC 6305  مناهج بحث  
١  ENGL 6106 قراءات تربویة باللغة اإلنجلیزیة  
٢  EDUC 6240 تصمیم التدریس  
٣  EDUC 6341  نظریة المنهج وتصمیمه  

  المجموع  ١٠
  

  الفصل الثاني -سنة أولى
  اسم المقرر  رقم المقرر  ساعة

١  SHAR 6108 ثقافة إسالمیة  
٣  EDUC 6302  فكر تربوي إسالمي  
٢  EDUC 6202 تكنولوجیا التعلیم  
٢  EDUC 6247 دراسات في مناهج الدراسات االجتماعیة  
٢  EDUC 6258  ١(أسالیب تدریس االجتماعیات (  

  المجموع  ١٠
  

  الفصل األول -سنة ثانیة
  اسم المقرر  رقم المقرر  ساعة

٣  EDUC 6319  إحصاء تربوي  
٣  EDUC 6337 موضوع خاص في الدراسات االجتماعیة  
٢  EDUC 6245  مناهج وطرق تدریس(قاعة بحث(  
٢  EDUC 6259  ٢(أسالیب تدریس اجتماعیات(  

  المجموع  ١٠
  ).ساعات معتمدة ٦بواقع " (الرسالة"البحث التكمیلي  -ثانیًا  



  

- ٣١ -  

  وصف المساقاتوصف المساقات
  

  
   EDUC 6258)   ١(أسالیب تدریس االجتماعیات  .١

ومات المتعلقة یهدف هذا المساق إلى تزوید الطالب بمجموعة من المعل
بتخطیط برامج الدراسات االجتماعیة ومناهجها وطرق تدریسها الحدیثة والمعاصرة 
ویتضمن التعرف على واقع تدریس الدراسات االجتماعیة من حیث مناهجها وكتبها 

  .وتقویمها
  
   EDUC 6259)   ٢(أسالیب تدریس االجتماعیات  .٢

لمتعلقة بإعداد معلم یهدف هذا المساق إلى تزوید الطالب بالمعلومات ا
میادین  الدراسات االجتماعیة والبحوث في مجال الدراسات االجتماعیة والتعرف على

عـداد خطـة الماجستـیر وتقویـمـها  ٕ البحث التربوي في الدراسات االجتماعیة وا
  .ومناقشتـهـا

  
  EDUC 6247دراسات في مناهج الدراسات االجتماعیة     .٣

الطالب ببعض القضایا المعاصرة في منهج یهدف هذا المساق إلى تزوید 
الدراسات االجتماعیة في ظل التحدیات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة مثل 
مناهج المستقبل في الدراسات االجتماعیة ومستقبل الكتاب المدرسي والتربیة السیاسیة 

  .والتربیة القانونیة
  
  EDUC 6337موضوع خاص في الدراسات االجتماعیة      .٤

یهدف هذا المساق إلى تزوید الطالب بمجموعة من المشكالت المنهجیة في 
الدراسات االجتماعیة كتلك المتعلقة بإعداد المعلم وبناء المنهج وتخطیطه وتصمیمه 
واستخدام التكنولوجیا في بناء وتطویر وتقویم المناهج في مجال الدراسات 

  .االجتماعیة
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  تخصص اللغة اإلنجلیزیة   .٦
  

  دراسیةالخطة ال
  )ساعة معتمدة ٣٠(الدراسة النظریة 

  
  )ساعة ٢(متطلبات الجامعة 

  اسـم المسـاق  رقم المساق  ساعة
١  HADT 6101  قرآن كریم  
١  SHAR 6108 ثقافة إسالمیة    

  )ساعات ٩(متطلبات الكلیة اإلجباریة 
  اسـم المسـاق  رقم المساق  ساعة
٣  EDUC 6302 فكر تربوي إسالمي  
٣  EDUC 6306 لغة إنجلیزیة(اهج بحث من(  
٣  EDUC 6319 إحصاء تربوي    

  )ساعة ١٧(متطلبات التخصص اإلجباریة 
  اسـم المسـاق  رقم المساق  ساعة
٢  EDUC 6202  تكنولوجیا التعلیم  
٢  EDUC 6244  دراسات في مناهج اللغة اإلنجلیزیة  
٢  EDUC 6245   مناهج وطرق تدریس(قاعة بحث(  
٣  EDUC 6356 ١(س اللغة اإلنجلیزیة أسالیب تدری(  
٢  EDUC 6257  ٢(أسالیب تدریس اللغة اإلنجلیزیة(  
٣  EDUC 6335 موضوع خاص في اللغة اإلنجلیزیة  
٣  EDUC 6341 نظریة المنهج وتصمیمه    

    )ساعتان(متطلبات التخصص االختیاریة 
  اسـم المسـاق  رقم المساق  ساعة
٢  EDUC 6217 لتعلیم اللغة اإلنجلیزیة لألطفا  
٢  EDUC 6218 قیاس وتقویم متقدم  
٢  EDUC 6228 طرق تدریس األدب  
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  توزیع الخطة على ثالثة فصول دراسیة
  
  )ساعة معتمدة ٣٠(الدراسة النظریة  - وًال 

  الفصل األول -سنة أولى
  اسم المقرر  رقم المقرر  ساعة
١  HADT 6101 قرآن كریم  
٣  EDUC 6306  لغة إنجلیزیة(مناهج بحث(  
٣  EDUC 6341 نظریة المنهج وتصمیمه  
٢  OPTI 6201  ١(متطلب اختیاري(  
  المجموع  ٩

  
  الفصل الثاني -سنة أولى

  اسم المقرر  رقم المقرر  ساعة
١  SHAR 6108 ثقافة إسالمیة  
٣  EDUC 6302 فكر تربوي إسالمي  
٢  EDUC 6202 تكنولوجیا التعلیم  
٢  EDUC 6244 دراسات في مناهج اللغة اإلنجلیزیة  
٢  EDUC 6356  ١(أسالیب تدریس اللغة اإلنجلیزیة(  

  المجموع  ١٠
  

  الفصل األول -سنة ثانیة
  اسم المقرر  رقم المقرر  ساعة
٣  EDUC 6319 إحصاء تربوي  
٢  EDUC 6245  مناهج طرق تدریس(قاعة بحث(  
٢  EDUC 6257  ٢(أسالیب تدریس اللغة اإلنجلیزیة(  
٣  EDUC 6335 إلنجلیزیةموضوع خاص في اللغة ا  

  المجموع  ١٠
  )ساعات معتمدة ٦بواقع " (الرسالة"البحث التكمیلي  -ثانیًا 
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  وصف المساقاتوصف المساقات
     EDUC 6244دراسات في مناهج اللغة اإلنجلیزیة   .١

The course is divided into two sections. The first part focuses on some 
contemporary approaches to the analysis and evaluation of teaching 
materials. The second part offers an overview of current models of 
syllabus design for language learning, including analyzing student 
needs, defining program missions, setting goals and objectives, and 
selecting appropriate content and methodology for a certain 
instructional context.  

   EDUC 6335 موضوع خاص في اللغة اإلنجلیزیة    .٢
This course addresses a range of topics relevant to the preparation of 
EFL teachers. Given the wide scope of the field, emphasis may vary 
each year. 

             EDUC 6245      )مناهج وطرق تدریس(قاعة بحث  .٣
This course is for all MA students nearing the conclusion of their 
program of studies, and who are about to commence work on their 
thesis. It allows them to share what they have learned throughout the 
course as they develop their thesis proposals. Students further refine 
their research skills, learn appropriate presentation formats and 
enhance their professionalism in a supportive environment. 
Prerequisite: Second year standing. 

  EDUC 6356)  ١(أسالیب تدریس اللغة اإلنجلیزیة  .٤
This course critically focuses on listening, speaking, and 
pronunciation with regard to theory, research, and practice for the 
purpose of relating these aspects to the students’ own contexts. Some 
recent controversial aspects of classroom practice are also analyzed, 
including teacher and learner roles and classroom management. 
Students are expected to investigate principles and techniques, analyze 
them and research one area. 

  EDUC  6257)   ٢(أسالیب تدریس اللغة اإلنجلیزیة  .٥
This advanced course is designed to promote greater understanding of 
several areas of the language teaching field: reading, writing and 
grammar. Some recent aspects of classroom practice are also 
introduced, including using technology in ELT. Students are expected to 
investigate principles and techniques, analyze them and research one area. 
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  EDUC 6218       قیاس وتقویم متقدم    .٦

The course reviews the fundamental concepts, principles, standards 
and uses of language testing and evaluation involved in foreign 
language testing and assessment. It focuses on both theoretical and 
practical issues in testing and assessment. Students examine the 
factors involved in assessing proficiency in second language skills and 
in selecting testing instruments and evaluation tools appropriate for 
various age groups, competency levels, skills and purposes. The issues 
concerning the promotion of positive test backwash are discussed and 
recent developments in the research in testing and assessment will be 
considered. 

   EDUC 6217     تعلیم اللغة اإلنجلیزیة لألطفال   .٧
The course focuses on children who are entering the schools and 
whose primary task is learning how to listen, speak, read and write.  It 
provides background information that is essential for educators who 
are responsible for creating appropriate language-rich environments 
for English-language learners (ELLs) who are learning how to listen, 
speak, read and write in English. Moreover, it discusses several 
fundamentals of the process of acquisition of the first language. 
Building on this information, the course addresses the issues of 
foreign-language acquisition and individual learner characteristics that 
deeply influence this process. 

  EDUC 6228      طرق تدریس األدب     .٨
The course reviews is mainly designed to meet the academic, the 
cultural and the pedagogical needs of the graduate students enrolled in 
the Master Degree of Teaching English. The rationale behind the 
course is to acquaint the students with the various methods of and 
approaches to teaching literature. Accordingly, the main focus of the 
course will be on the newly emergent dialectics of teaching literature. 
In addition the course will concentrate on the intersection between 
Critical Theory and pedagogy.  
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  تخصص التربیة اإلسالمیة .٧
  

  الخطة الدراسیة
  

  )ساعة معتمدة ٣٠(الدراسة النظریة 
  

  )ساعة ٢(متطلبات الجامعة 
  اسـم المسـاق  رقم المساق  ساعة

١  HADT 6101 قرآن كریم  
١  SHAR 6108 ثقافة إسالمیة  

  
  )ساعات ١٠(متطلبات الكلیة اإلجباریة 

  اسـم المسـاق  رقم المساق  ساعة
٣  EDUC 6302 فكر تربوي إسالمي  
٣  EDUC 6305 مناهج البحث العلمي  
٣  EDUC 6319 إحصاء تربوي  
١  EDUC 6101  اءات تربویة باللغة اإلنجلیزیةقر  

  
  )ساعة ١٨(متطلبات التخصص اإلجباریة 

  اسـم المسـاق  رقم المساق  ساعة
٢  EDUC 6202  تكنولوجیا التعلیم  
٢  EDUC 6240  تصمیم التدریس  
٢  EDUC 6245   مناهج وطرق تدریس(قاعة بحث(  
٣  EDUC 6221  ١( التربیة اإلسالمیةأسالیب تدریس(  
٢  EDUC 6222  ٢( التربیة اإلسالمیةأسالیب تدریس(  
٣  EDUC 6223 دراسات في مناهج التربیة اإلسالمیة  
٣  EDUC 6341 نظریة المنهج وتصمیمه  
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  توزیع الخطة على ثالثة فصول دراسیة
  
  )ساعة معتمدة ٣٠(الدراسة النظریة  - وًال 

  
  الفصل األول -سنة أولى

  ساعة  رقم المقرر  اسم المقرر  م
  ١ HADT 6101  كریمقرآن  .١
  ٣ EDUC 6305  مناهج بحث .٢
  ١ EDUC 6106  قراءات تربویة باللغة اإلنجلیزیة .٣
  ٢ EDUC 6240  تصمیم التدریس .٤
  ٣ EDUC 6341  نظریة المنهج وتصمیمه .٥

  ١٠  المجمــوع
  

  الفصل الثاني -سنة أولى
  ساعة  رقم المقرر  اسم المقرر  م
  ١ SHAR 6108  ثقافـة إسالمیـة .١
  ٣ EDUC 6302  ربوي إسـالميفكـر ت .٢
  ٢ EDUC 6202  تكنولوجیـا التـعلیم .٣
  ٢ EDUC 6223  دراسات في مناهج التربیة اإلسالمیة .٤
  ٢ EDUC 6221  )١(أسالیب تدریس التربیة اإلسالمیة  .٥

  ١٠  المجمــوع
  

  الفصل األول -سنة ثانیة
  ساعة  رقم المقرر  اسم المقرر  م
  ٣ EDUC 6319  إحصـاء تربـوي .١
  ٣ EDUC 6324  ضوع خاص في التربیة اإلسالمیةمو  .٢
  ٢ EDUC 6245  )مناهج وطرائق التدریس(قـاعة بحث  .٣
  ٢ EDUC 6222  )٢(أسالیب تدریس التربیة اإلسالمیة  .٤

  ١٠  المجمــوع
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  وصف المساقاتوصف المساقات
  
 EDUC 6223 دراسات في مناهج التربیة اإلسالمیة   .١

ة الوصول بالطلبة إلى یتضمن مساق دراسات في مناهج التربیة اإلسالمی
األسس التي یقوم علیها منهاج التربیة اإلسالمیة وخصائصها، ومصادر تدریسها، 
وأهم كفایات معلم التربیة اإلسالمیة الواجب توافرها، وأهم مصادر التعلم لهذا 
المنهاج، وصوًال إلى القدرة على نقد وتقویم مناهج التربیة اإلسالمیة في مدارس 

  .ومقارنتها بمناهج أخري متنوعةالتعلیم العام 
 

 EDUC 6221)  ١(أسالیب تدریس التربیة اإلسالمیة  .٢
 :أهداف ومحتوي المساق

طرائق التدریس، أسالیب التدریس، مهارات التدریس، كفایات (مفاهیم عامة  −
  ).التدریس

 .أسس نجاح طریقة التدریس −
 .إلمام الطلبة بطرق وأسالیب التدریس العامة −
داد ما ال یقل عن خمسین طریقة وأسلوب مستخدم في التدریس یقوم الطلبة بإع −

 :سیتعرف من خالله على
  .المفهوم الفلسفة واألسس التي یستند إلیها كل أسلوب أو طریقة §
 .مزایا الطریقة واألسلوب §
 .عیوب الطریقة واألسلوب §
  .مجاالت استخدام الطریقة أو األسلوب في التدریس §
 

 EDUC 6222)  ٢(یة أسالیب تدریس التربیة اإلسالم .٣
 التعرف إلى: أهداف ومحتوي المساق

  ).أهداف تدریس المساق(أهداف التربیة اإلسالمیة  −
 .أهمیة تدریس المساق −
 .إعداد معلم التربیة اإلسالمیة ومواصفاته −
 .أسس تدریس التربیة اإلسالمیة −
 .أشهر الطرق في تدریس التربیة اإلسالمیة −
 .طریقة تدریس القرآن الكریم −
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 .تدریس الحدیث النبوي الشریف طریقة −
 .العقیدة اإلسالمیة −
 .السیرة النبویة −
 .الفقه اإلسالمي −
 .التهذیب واألخالق −
 .تدریس التربیة اإلسالمیة في مدارسنا بین الماضي والحاضر −
 
  EDUC 6324موضوع خاص في التربیة اإلسالمیة   .١

معاصرة یهدف المساق إلى مناقشة عدد من الموضوعات التربویة الحیویة ال
تیح هذا المساق الفرصة لمتابعة القضایا التربویة المهمة  ُ في واقع المجتمع المسلم وی
التي تتجدد في أنواعها وأولویاتها ومدى تأثیرها على الواقع التربوي المحلي 

وذلك یجعل هذه الموضوعات المختارة متجددة ومتغیرة باستمرار وفقًا . واإلقلیمي
  .اقع التربويألهمیتها النسبیة في الو 
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  علم النفسبرنامج  –ثالثًا 
M.Sc of Psychology  

  تخصص إرشاد نفسي.   ١
  الخطة الدراسیة

    )ساعة معتمدة ٣٠(الدراسة النظریة  
  )ساعتان(  متطلبات الجامعة

  اسـم المسـاق  رقم المساق  ساعة
١  HADT 6101 قرآن كریم  
١  SHAR 6108 ثقافة إسالمیة  

    
  )ساعات ١٠(  الكلیة اإلجباریةمتطلبات 

  اسـم المسـاق  رقم المساق  ساعة
٣  EDUC 6305 مناهج بحث  
٣  EDUC 6302 فكر تربوي إسالمي  
٣  EDUC 6319 إحصاء تربوي  
١  EDUC 6106 قراءات تربویة باللغة اإلنجلیزیة  

  
    ساعة) ١٦(متطلبات التخصص اإلجباریة 

  اسـم المسـاق  رقم المساق  ساعة
٣  COUN 6301 نظریات اإلرشاد النفس وتطبیقاتها  
٣  PSYC 6301 علم نفس االرتقائي  
٣  COUN 6302  االضرابات السلوكیة واالنفعالیة  
٣  COUN 6303 اإلرشاد النفس وفنیاته  
٢  PSYC 6201 قیاس نفسي متقدم  
٢  COUN 6200 قاعة بحث  

  
  )ساعتان(متطلبات التخصص االختیاریة 

  لمسـاقاسـم ا  رقم المساق  ساعة
٢  PSYC 6202  علم النفس االكلینیكي  
٢  COUN 6201 متقدم -االشاد النفسي األسري  
٢  COUN 6202 قراءات في اإلرشاد النفسي باللغة اإلنجلیزیة  
٢  COUN 6203 اإلرشاد المهني  
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  توزیع الخطة على ثالثة فصول دراسیة
  

  )ساعة معتمدة ٣٠(الدراسة النظریة  - وًال 
  

  لفصل األولا -سنة أولى
  اسم المقرر  رقم المقرر  ساعة
١  HADT 6101 قرآن كریم  
١  SHAR 6108 ثقافة إسالمیة  
٣  EDUC 6305 مناهج بحث  
٣  COUN 6301 نظریات اإلرشاد النفس وتطبیقاتها  
٣  PSYC 6301 علم نفس االرتقائي  

  المجموع  ١١
  

  الفصل الثاني -سنة أولى
  اسم المقرر  رقم المقرر  ساعة
٣  EDUC 6302 فكر تربوي إسالمي  
٣  COUN 6302 السلوكیة واالنفعالیة تاالضطرابا  
٣  COUN 6303 اإلرشاد النفس وفنیاته  
١  EDUC 6106 قراءات تربویة باللغة اإلنجلیزیة  

  المجموع  ١٠
  

  الفصل األول -سنة ثانیة
  اسم المقرر  رقم المقرر  ساعة
٣  EDUC 6319 إحصاء تربوي  
٢  PSYC 6201 نفسي متقدم قیاس  
٢  COUN 6200 قاعة بحث  
٢  OPTI 6201 متطلب اختیاري  
  المجموع  ٩

  
  ).ساعات ٦بواقع " (الرسالة"البحث التكمیلي  -ثانیًا 
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  وصف المساقاتوصف المساقات
 PSYC 6201قیاس نفسي متقدم   .١

معنى القیاس، وأهمیته، والفرق بین القیاس وبعض المفاهیم مثل التقدیر 
والمعیاري، والفرق بین القیاس النفسي والقیاس التربوي،  والتقویم، والقیاس المحكي

وأهمیة القیاس النفسي بالنسبة للباحث، ومجاالت القیاس النفسي، وفنیاته، وأدواته، 
وشروط القیاس النفسي واستراتیجیات القیاس النفسي، والشخصیة والقیاس النفسي، 

، القدرات والقیاس النفسي، مبادئ هامة في القیاس النفسي، أخالقیات القیاس النفسي
صدق وثبات المقاییس النفسیة، االحصاء والقیاس النفسي التحلیل العاملي وتفسیراته 

  .للظاهرة النفسیة، قضایا مهمة في القیاس النفسي
 COUN 6200قاعة البحث  .٢

وتتضمن تطبیق ألساس منهجي لخلفیة نظریة، ومن خاللها یتم اكساب 
حث من حیث اختیار الموضوع أو الدراسة واالستشكال الطالب مهارات عملیة في الب

واإلطار العام للبحث، واإلطار النظري، والدراسات السابقة وكیفیة االستفادة منهما في 
صیاغة الفروض، واجراءات الدراسة من حیث العینة واألدوات وأسالیب المعالجة، 

  .ومن ثم عرض النتائج وتفسیرها
 PSYC 6202علم النفس اإلكلینیكي  .٣

ویتناول دراسة علم النفس اإلكلینیكي كمنهج لتفسیر ودراسة الحالة وأهمیة 
دراسة المنهج العیادي والفروق بینه وبین المناهج األخرى، وكذلك دراسة األسالیب 
اإلكلینیكیة في تحلیل السلوك وفهمه، كذلك معرفة العالقة بین منهج توكید الذات، 

تحلیل اإلكلینیكي، وخطوات المنهج اإلكلینیكي، وشخصیة المفحوص فنیات العالج وال
ومبادئ أساسیة في األخصائي اإلكلینیكي، المقابلة اإلكلینیكیة، مهارات مهمة في 
البحث اإلكلینیكي، أدوات البحث اإلكلینیكي، اختبارات، مقابلة، مالحظة، أسالیب 

  .العالج النفسي
 COUN 6302االضطرابات السلوكیة واالنفعالیة  .٤

ن تعریف االضطراب، وفئات االنحراف، تعریفات ومفاهیم مرتبطة ویتضم
باإلضطرابات، الفرق بین االضطرابات المعرفیة، واالنفعالیة والسلوكیة، أسباب 
االضطرابات، كیفیة التعامل مع المضطربین، االتجاهات الحدیثة في معالجة 

  .االضطراب
 PSYC 6301علم النفس االرتقائي  .٥

قة بالنمو والتطور واالرتقاء والقوانین المرتبطة ویتضمن مفاهیم متعل
المراحل النمائیة المختلفة  والمفسرة للنمو، ومتطلبات 
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والمشكالت المرتبطة بها، وسبل معالجتها، ودراسة كلٍ من البیئة والوراثة في النمو 
اإلنساني ودراسة للتصنیف النفسي واإلسالمي في جوانب النمو وأهمیة دراسة التطور 

 .تقائي لتحلیل وتقسیم السلوكاالر 
 COUN 6203اإلرشاد المهني  .٦

ویتضمن تعریف اإلرشاد بشكل عام، والمهني بشكل خاص، والذي یعني 
المبادئ واألسس في اختیار المهنة، وقیم المهنة وأخالقیاتها وشروط المهنة، مبادئ 

الشخصیة مهمة في التوجیه المهني، العوامل المؤثرة في اختیار المهنة، والمهنة 
والمهنة والتغیرات الثقافیة والسیاسیة واالجتماعیة، والمهنة والقدرات، والمهنة وأسالیب 

  .التكیف والتوافق، والرضا المهني، ومقومات النجاح والتطور المهني
  COUN 6202قراءات في اإلرشاد النفسي باللغة اإلنجلیزیة  .٧

طلحات األساسیة في یهدف هذا المقرر إلى إكساب الطالب المفاهیم والمص
اإلرشاد باللغة اإلنجلیزیة وكذلك أهم األسالیب اإلرشادیة وخطواتها باللغة اإلنجلیزیة 

القدرة على القراءة باللغة اإلنجلیزیة لبعض  إكسابكما یهدف هذا المقرر إلى 
مكانیة تلخیصها إلى اللغة العربیة وكیفیة توثیقها ٕ   .النصوص اإلرشادیة وا

 COUN 6303فنیاته اإلرشاد النفسي و  .٨
یهدف هذا المقرر إلى أن یلم الطالب بفنیات اإلرشاد النفسي األساسیة من 
عادة الصیاغة  ٕ الناحیة النظریة على أن یلم بخطواتها مثل االستكشاف واالستماع وا
والمواجهة والتلخیص وبعض الطرق المستخدمة في اإلرشاد السلوكي عن طریق 

وأسلوب التحصین البطيء وكذلك أسلوب  EMDRاالسترخاء وتسكین حركة العین 
  .لعبة السلوك الجید واإلرشاد النفسي المتمركز حول العمیل

 COUN 6301نظریات اإلرشاد النفسي وتطبیقاتها  .٩
یهدف هذا المقرر إلى معرفة ماهیة اإلرشاد النفسي وكیفیة اختالفه عن 

لوكیة اإلنسانیة كما یهدف العالج النفسي وأهم النظریات في هذا المجال الدینامیة الس
  .كذلك إلى تعریف الطالب بدور النظریة في هذا مجال اإلرشاد

 COUN 6201متقدم  -اإلرشاد النفسي األسري  .١٠
یهدف هذا المقرر إلى تعریف الطالب بمفهوم اإلرشاد النفسي األسري، 

ادیة وأهم النظریات المقدمة في هذا المجال إضافة إلى تعریفه بأهم األسالیب اإلرش
وأهمها الدینامیة التحلیلیة السلوكیة، أصل النظریة األسریة الجماعیة العالجیة وكذلك 
تعریف الطالب بمیادین سوء الخلل في التعامل العائلي ومنها التكرار عدم التعلق، 

  .الدوائر المغلقة، األسالیب القهریة في التعامل، العرض كجزء من المشكلة
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  تخصص صحة نفسیة.  ٢
  الدراسیة الخطة

  )ساعة معتمدة ٣٠(الدراسة النظریة  
  

  )ساعتان(  متطلبات الجامعة
  اسـم المسـاق  رقم المساق  ساعة

١  HADT 6101 قرآن كریم  
١  SHAR 6108 ثقافة إسالمیة  

    
  )ساعات ١٠(  متطلبات الكلیة اإلجباریة

  اسـم المسـاق  رقم المساق  ساعة
٣  EDUC 6305 مناهج بحث  
٣  EDUC 6302 تربوي إسالمي فكر  
٣  EDUC 6319 إحصاء تربوي  
١  EDUC 6106 قراءات تربویة باللغة اإلنجلیزیة  

  
    )ساعة ١٦(متطلبات التخصص اإلجباریة 

  اسـم المسـاق  رقم المساق  ساعة
٢  PSYC 6203  الدوافع واالنفعاالت  
٣  PSYC 6301 علم نفس االرتقائي  
٣  PSYC 6302 متقدم -صحة نفسیة  
٢  PSYC 6204 علم النفس المعرفي  
٢  PSYC 6205 علم نفس األزمات  
٢  PSYC 6201 قیاس نفسي متقدم  
٢  PSYC 6200 قاعة بحث  

    
    )ساعتان(متطلبات التخصص االختیاریة 

  اسـم المسـاق  رقم المساق  ساعة
٢  PSYC 6202 متقدم -علم النفس اإلكلینیكي  
٢  PSYC 6206 علم نفس الشخصیة  
٢  PSYC 6207 النفسي القیمي واألخالقي النمو  
٢  PSYC 6208 علم النفس الفارق  
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  توزیع الخطة على ثالثة فصول دراسیة
  

  )ساعة معتمدة ٣٠(الدراسة النظریة  - وًال 
  الفصل األول -سنة أولى

  اسم المقرر  رقم المقرر  ساعة
١  HADT 6101 قرآن كریم  
٣  EDUC 6305 مناهج بحث  
١  SHAR 6108 ثقافة إسالمیة  
٢  PSYC 6203 الدوافع واالنفعاالت  
٣  PSYC 6201 علم نفس االرتقائي  

  المجموع  ١٠
  

  الفصل الثاني -سنة أولى
  اسم المقرر  رقم المقرر  ساعة

١  EDUC 6106 قراءات تربویة باللغة اإلنجلیزیة  
٣  EDUC 6302 فكر تربوي إسالمي  
٣  PSYC 6302 متقدم -صحة نفسیة  
٢  PSYC 6204 لمعرفيعلم النفس ا  
٢  OPT  6201 متطلب اختیاري  

  المجموع  ١١
  

  الفصل األول -سنة ثانیة
  اسم المقرر  رقم المقرر  ساعة
٣  EDUC 6319 إحصاء تربوي  
٢  PSYC 6205 علم نفس األزمات  
٢  PSYC 6201 قیاس نفسي متقدم  
٢  PSYC 6200 قاعة بحث  
  المجموع  9

  ).ساعات معتمدة ٦بواقع " (الرسالة"البحث التكمیلي  -ثانیًا 
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  وصف المساقاتوصف المساقات
  

 
 PSYC 6203الدوافع واالنفعاالت  .١

ــدوافع ومعنــى االنفعــاالت وماهیتهــا وأنواعهــا، والنظریــات  وتتضــمن معنــى ال
الدافعیـة المفسـرة للـدوافع واالنفعـاالت، والفـرق بینهمـا، ودورهمـا فـي الـتعلم والشخصــیة، 

ــــنفس الــــدافعي واالنفعــــاالت، الــــدوافع االجتم اعیــــة، الــــدوافع البیولوجیــــة، دافــــع وعلــــم ال
  .التدین

  
  

 PSYC 6204علم النفس المعرفي  .٢
ـــنفس المعرفـــي، والقـــدرة العقلیـــة، والمكونـــات العقلیـــة  ـــم ال ویتضـــمن معنـــى عل
والعملیات العقلیة والبنى التحتیـة والنظریـات العقلیـة المعرفیـة، وبنـاء العقـل، واألسـالیب 

علـــم الـــنفس المعرفـــي فـــي الـــتعلم، والمهــــارة، المعرفیـــة، واســـتراتیجیات التفكیـــر، ودور 
ــــدرات الشخصــــیة، وتجهیــــز  ــــي الــــذكاء، والق ــــدرة والفــــرق بینهمــــا، ودور القــــدرات ف والق
ـــات الترمیـــز  ومعالجـــة المعلومـــات، والنظریـــات المفســـرة لهـــا، والـــذاكرة بأنواعهـــا، عملی

  .الذهني، اتجاهات متقدمة في النظریات الخاصة بعلم النفس المعرفي
  

 PSYC 6201فسي متقدم قیاس ن .٣
ــدیر  ــل التق ــض المفــاهیم مث ــین القیــاس وبع ــه، والفــرق ب ــاس، وأهمیت معنــى القی
ــاس التربــوي،  ــاس النفســي والقی ــین القی ــاري، والفــرق ب ــاس المحكــي والمعی والتقــویم، والقی
ــه،  وأهمیــة القیــاس النفســي بالنســبة للباحــث، ومجــاالت القیــاس النفســي، وفنیاتــه، وأدوات

ــاس ا ــاس النفســي، وشــروط القی ــاس النفســي، والشخصــیة والقی لنفســي واســتراتیجیات القی
مبادئ هامة في القیاس النفسـي، أخالقیـات القیـاس النفسـي، القـدرات والقیـاس النفسـي، 
صدق وثبات المقاییس النفسـیة، االحصـاء والقیـاس النفسـي التحلیـل العـاملي وتفسـیراته 

  .يللظاهرة النفسیة، قضایا مهمة في القیاس النفس
  

 PSYC 6200قاعة البحث  .٤
ــتم اكســاب  ــة نظریــة، ومــن خاللهــا ی وتتضــمن تطبیــق ألســاس منهجــي لخلفی
الطالب مهارات عملیة في البحث من حیـث اختیـار الموضـوع أو الدراسـة واالستشـكال 
واإلطار العام للبحث، واإلطار النظري، والدراسات السابقة وكیفیة االستفادة منهما فـي 

ــة واألدوات وأســالیب المعالجــة، صــیاغة الفــروض، واجــ راءات الدراســة مــن حیــث العین
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  .ومن ثم عرض النتائج وتفسیرها
أي تــدریب الطالــب عملیــًا علــى اكســابه مهــارات البحــث العلمــي لیســیر علــى 

  .منهجیة علمیة وذلك بالتدریب العملي المناقشات والحوارات والمداخالت
 

 PSYC 6206علم نفس الشخصیة  .٥
لمفـــاهیم المتعـــددة للشخصـــیة والتصـــورات النظریـــة المفســـرة ویتنـــاول دراســـة ا

وأوجــه االتفــاق واالخـــتالف بینهمــا، والشخصـــیة مــن وجهـــة نظــر مـــدارس علــم الـــنفس 
وخاصــة الشخصــیة فــي التصــور اإلســالمي، والشخصــیة والثقافــة، والشخصــیة ودورهــا 

عــــالم فـــي التوافـــق، والشخصـــیة العربیـــة ومعالمهــــا، والتنشـــئة والشخصـــیة ووســـائل اال
ـــي المجتمـــع وانكاســـها علـــى الشخصـــیة وبنیـــان الشخصـــیة،  والشخصـــیة، والتغیـــرات ف
وسمات الشخصیة، والتنظیم الـدینامي فـي الشخصـیة، والشخصـیة الفلسـطینیة معالمهـا 

  .وأبعادها، وسائل قیاس الشخصیة، تقییم الشخصیة، اضطرابات الشخصیة
 

 PSYC 6207النمو النفسي القیمي واألخالقي  .٦
وماهیتها، ومنظومة القیم ودورهـا فـي شخصـیة الفـرد والمجتمـع والبنـاء  القیم،

النفسي والقیمي، وبناء القیم، واألسـرة والقـیم، الـدین والقـیم دور الـدین فـي ترسـیخ القـیم، 
ـــیم وكیـــف  ـــف تتغیـــر الق ـــین القـــیم والســـلوك، وكی ـــة ب ـــیم، ومســـتویاتها، والعالق ـــواع الق أن

مــة القــیم، كــذلك األخــالق ومعناهــا، واألخــالق تكتســب وتنمــو، وأثــر البیئــة علــى منظو 
منهــا الخــاص بــالفرد ومنهــا الخــاص بــالمجتمع، كــذلك األبعــاد النفســیة للقــیم واألخــالق 
ودور البعد النفسـي للباحـث فـي أبحـاث القـیم واألخـالق، وأخالقیـات المهنـة وأخالقیـات 

ـــدین ا إلســـالمي، الفـــرد والمجتمـــع، واألخـــالق والســـلوك، واألخـــالق مـــن وجهـــة نظـــر ال
  .وكیف نزید من األخالق ونهذبها ونطورها؟

  
 PSYC 6208علم النفس الفارق  .٧

ویتضـــمن معنـــى الفـــروق، والفـــروق الفردیـــة والمجتمعـــة، والفـــروق كـــذلك فـــي 
الثقافة والعلم، والنظریات المفسرة للفروق وأثر الوراثة والبیئة فـي الفـروق، والفـروق بـین 

ة دراســـة الفــروق، وكیــف التعامـــل مــع الفـــروق؟ الجنســین، والفــروق الحضـــاریة، وأهمیــ
وأهمیـــة معرفـــة الفـــروق فـــي تفســـیر الســـلوك، والفـــروق والشخصـــیة، والفـــروق والقـــدرات 

  .والفروق والذكاء، وكذلك یتضمن قیاس الفروق، ومعرفة مستویاتها
 

 PSYC 6202 متقدم     -علم النفس االكلنیكي  .٨
تفســیر ودراســة الحالــة وأهمیــة ویتنـاول دراســة علــم الــنفس االكلنیكــي كمــنهج ل
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دراســة المــنهج العیــادي والفــروق بینــه وبــین المنــاهج األخــرى، وكــذلك دراســة األســالیب 
االكلنیكیــة فــي تحلیــل الســلوك وفهمــه، كــذلك معرفــة العالقــة بــین مــنهج توكیــد الــذات، 
وشخصیة المفحوص فنیـات العـالج والتحلیـل االكلنیكـي، وخطـوات المـنهج االكلنیكـي، 

ئ أساســـیة فـــي األخصـــائي االكلنیكـــي، المقابلـــة االكلنیكیـــة، مهـــارات مهمـــة فـــي ومبـــاد
ـــارات، مقابلـــة، مالحظـــة، أســـالیب  البحـــث االكلنیكـــي، أدوات البحـــث االكلنیكـــي، اختب

  .العالج النفسي
  

 PSYC 6205علم نفس األزمات  .٩
ویتضمن مفهوم الصدمة، الكوارث، والفـرق بـین الصـدمة، والكارثـة واألزمـة، 

امل المؤثرة فیها والنواتج المترتبة علیها، وأسالیب المواجهة والتأقلم معها، وتعـرف والعو 
باســـــتراتیجیات مواجهـــــة األزمـــــة، وخصـــــائص الموقـــــف الصـــــادم، وأبعـــــاده، والعوامـــــل 
الشخصــیة والموقفیــة المرتبطــة بــه، خصــائص وســمات العــاملین بالصــدمات واألزمــات 

  .والكوارث
 

 PSYC 6301علم النفس االرتقائي  .١٠
ویتضـــــمن مفـــــاهیم متعلقـــــة بـــــالنمو والتطـــــور واالرتقـــــاء والقـــــوانین المرتبطـــــة 
والمفسرة للنمو، ومتطلبات المراحل النمائیة المختلفة والمشـكالت المرتبطـة بهـا، وسـبل 
معالجتها، ودراسة كلٍ من البیئة والوراثة في النمو اإلنسـاني ودراسـة للتصـنیف النفسـي 

 .همیة دراسة التطور االرتقائي لتحلیل وتقسیم السلوكوأ. واإلسالمي في جوانب النمو
 

  PSYC 6302متقدم  –صحة نفسیة  .١١
ــالمفهوم الحــدیث للصــحة النفســیة  یهــدف هــذا المقــرر إلــى تعریــف الطالــب ب
ــولجي للصــحة النفســیة وكــذلك  ــافي واالجتمــاعي واالنثرب ــى تعریفــه بالبعــد الثق وكــذلك إل

وق اإلنسان بوجه عام وتطبیقاتهـا فـي السـیاق عالقتها بمفهوم حقوق الطفل والمرأة وحق
  .الفلسطیني
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  برنامج الصحة النفسیة المجتمعیة: رابعاً 
  *تخصص علوم التأهیل -الصحة النفسیة المجتمعیة  -١

  )ساعة ٣٨( الخطة الدراسیة
  )ساعة معتمدة ٣٢(الدراسة النظریة  - وًال 

  )ساعة ٢٩(المساقات اإلجباریة 
  المسـاقاسـم   رقم المساق  ساعة

٢  HADT 6201 ثقافة إسالمیة  
٣  REHB 6313 البحث العلمي مناهج 
٣  RCHB 6305 الصحة النفسیة المجتمعیة 
٣  REHB 6301 أسس التأهیل  
٣  REHB 6302 التأهیل و تعلم المهارات 
٣  REHB 6303 األبعاد النفسیة و االجتماعیة لإلعاقة  
٣  REHB 6304 لذوي ا عاقةیة و الوظیفیة ئالتهیئة البی  
٣  REHB 6306 ١طب التأهیل    
٣  REHB 6307  ٢طب التأهیل 
١  REBH 6101  ١(میداني تدریب( ** 
١  REHB 6102  ٢(میداني تدریب( ** 
١  REHB 6103  ٣(میداني تدریب( ** 

  
  )ساعات ٣(المساقات االختیاریة 

  اسـم المسـاق  رقم المساق  ساعة
٣  REHB 6311 اإلرشاد الصحي 
٣  REHB 6310 نمو الطفل واإلعاقة 
٣  REHB 6312 مواضیع خاصة 

  )ساعات معتمدة ٦بواقع " (الرسالة"البحث التكمیلي  -ثانیًا 
  .برنامج مشترك مع جمعیة الوفاء الخیریة*   
ساعة ) ٢١٠(التدریب العملي یتضمن تدریب في مراكز التأهیل المعتمدة لمدة ** 

ساعة لكل (عة على فصول الدراسة الثالثة  ساعات معتمدة، موز ) ٣(بما یوازي 
   ).فصل
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  توزیع الخطة على أربعة فصول دراسیة
  )ساعات ٩(الفصل األول  -سنة أولى

  اسم المقرر  رقم المقرر  ساعة
٣  REHB 6313  البحث العلمي مناهج 
٣  REHB 6306 ١ طب التأهیل   
٣  RCHB 6305   الصحة النفسیة المجتمعیة 
  المجموع  ٩

  )ساعات ٩(الفصل الثاني  -لى سنة أو 
  اسم المقرر  رقم المقرر  ساعة

٣  REHB 6301 س التأهیلسأ    
٣  REHB 6307  ٢طب التأهیل  
٢  HADT 6201 ثقافة إسالمیة   
١  REBH 6101  ١(میداني تدریب(  
  المجموع  ٩

  )ساعات ١٠(الفصل الثالث  -السنة الثانیة 
  اسم المقرر  رقم المقرر  ساعة

٣  REHB 6304 یة و الوظیفیة لذوي اإلعاقةیئالتهیئة الب  
٣  REHB 6303 األبعاد النفسیة و االجتماعیة لإلعاقة 
٣  REHB 6302  التأهیل وتعلم المهارات  
١  REHB 6102  ٢(میداني تدریب(  

  المجموع  ١٠
  )ساعات ٤(الفصل الرابع  -السنة الثانیة 

  اسم المقرر  رقم المقرر  ساعة
١  REHB 6103 ٣(میداني ریب تد(  
 
3 
3 
3  

  
REHB 6311 
REHB 6310 
REHB 6312 

  :مساق اختیاري من المساقات التالیة
 اإلرشاد الصحي •
 نمو الطفل واإلعاقة •
  مواضیع خاصة •

  المجموع  ٤
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  وصف المساقاتوصف المساقات
  

   REHB 6313 مناهج البحث العلمي   .١
مل مع یهدف المساق إلى تزوید الطلبة بالمعلومات والمهارات الالزمة للتعا

ومن النتائج المترتبة . المشكالت البحثیة والدراسات المتخصصة في مجال التأهیل
  : على إتمام الطلبة لهذا المساق

  .دراسة األسس الفلسفیة لألبحاث العلمیة في مجال التأهیل •
 .التمییز بین المنهج الكمي والنوعي في البحث العلمي •
الءم األسئلة البحثیة في جمع وتحلیل البیانات وتفسیرها بطرق علمیة ت •

 .مجال التأهیل
 .تطویر خطة بحث في مجال التأهیل •

  
 REHB 6306      ١طب التأهیل  .٢

یهدف المساق إلى تقدیم صورة شاملة من وجهة نظـر طبیـة حـول األمـراض 
ومــن .  المختلفـة التـي یعــاني منهـا األشــخاص ذوي االحتیاجـات الخاصــة ومضـاعفاتها

  :ة لهذا المساقالنتائج المترتبة على الطلب
  .التعرف على مفهوم طب التأهیل •
التــزود بالمهـــارات التشخیصـــیة ومعرفـــة بالمؤشـــرات اإلكلینیكیـــة الناتجـــة عـــن  •

 .اإلعاقة واألمراض المسببة لها والناتجة عنها
المعرفـــة النظریـــة والعملیـــة حـــول طـــرق التقیـــیم الســـریرى للــــوعي، واإلدراك،  •

 .تي اإلخراج والحركةوالتواصل، والتغذیة، والتحكم في عملی
 .المعرفة الشاملة بمواضیع الحركة والتنقل واألدوات المساعدة والجبائر •

 

  REHB 6305 الصحة النفسیة المجتمعیة  .٣
یتناول هذا المساق مفهوم الصحة النفسیة المجتمعیة وأسالیب قیاسها، 

لى إتمام ومن النتائج المترتبة ع.  والعوامل المؤثرة فیها وعالقتها بمجال التأهیل
  :الطلبة لهذا المساق

  .معرفة مفهوم وأهداف وأسالیب قیاس الصحة النفسیة المجتمعیة •
 .التعرف على العوامل المؤثرة في الصحة النفسیة المجتمعیة •
 .التعامل مع حاالت اإلجهاد والعنف •
 .ربط الصحة النفسیة المجتمعیة بمجاالت التأهیل •
  

  REHB 6301       أسس التأهیل .٤
لمساق إلى تمكین الطلبة من فهم النظام الهیكلي لعملیة التأهیل بشتى یهدف هذا ا
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 ومن النتائج المترتبة على إتمام الطلبة لهذا.  أنواعه وتطویر سبل العالج والتدخل
  :المساق

 .تحلیل األبعاد النفسیة و االجتماعیة، والتربویة، اإلداریة المكونة لعملیة التأهیل •
ملیة التأهیل مثل كبر سـن المـریض واألمـراض األخـرى تقییم العوامل التي تعیق ع •

  . المصاحبة لإلعاقة
فهـم خصـائص المـریض المعـاق وعائلتـه والعــاملین معـه والتـي قـد تـؤثر فـي إنجــاز  •

 . القرارات واختیار نوع العالج
تقییم ومناقشة مـدى مالئمـة بعـض مقـاییس التأهیـل لالسـتخدام فـي البحـث والعمـل  •

وب كل طریقة من الطرق المستخدمة مـن النـواحي النظریـة اإلكلینیكي، میزات وعی
 .والعملیة

  
  

 REHB 6307    ٢طب التأهیل  .٥
یهدف المساق إلى تقدیم صورة شاملة من وجهة نظـر طبیـة حـول األمـراض 

ومــن .  المختلفـة التـي یعــاني منهـا األشــخاص ذوي االحتیاجـات الخاصــة ومضـاعفاتها
  :لهذا المساقالنتائج المترتبة على إتمام الطلبة 

امـتالكهم لمهـارات تمكــنهم مـن المعاینــة الدقیقـة، والمعالجـة، والتــدخل بشـمولیة مــع  •
المرضــى الــذین یعــانون مــن أمــراض ناتجــة عــن خلــل فــي األعصــاب التــي تتطلــب 

  .عملیة تأهیل
امــتالكهم لمهــارات تمكــنهم مــن المعاینــة الدقیقــة والمعالجــة، والتــدخل بشــمولیة مــع  •

 .ون من أمراض في الجهاز الحركي تتطلب عملیة تأهیلالمرضى الذین یعان
هذا المساق یسلط الضوء على المؤثرات الفسیولوجیة والوصفات والمحاذیر الطبیة 

  .لبعض األدوات المستخدمة في العالج وطرق تطبیقها في األمراض المختلفة
  

  HADT 6201   الثقافـة اإلسالمیـة  .٦
المنهج اإلسالمي، ومفهوم  یتضمن المساق موضوعات متعلقة بخصائص

اإلیمان وأثره على حیاة الفرد والمجتمع واألبعاد التربویة للعبادات ودورها في بناء 
   :ومن النتائج المترتبة على إتمام الطلبة لهذا المساق.  الفرد والمجتمع

  .فهم أخالقیات المهن الطبیة المختلفة •
 .ین وكیفیة التعامل مع اإلصابةمعرفة األحكام الفقهیة المتعلقة بالمرضى والمعاق •
 .فهم لحقوق وواجبات المرضى والمعاقین •
  
  REHB 6304التهیئة البیئیة و الوظیفیة لذوي اإلعاقة  .٧
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یهدف المساق إلى مناقشة الجوانـب النظریـة و العملیـة حـول تهیئـة و تعـدیل 
المترتبـة ومـن النتـائج .  البیئة لذوي االحتیاجات الخاصة بما یتالءم مع نوعیة اإلعاقـة

  :على إتمام الطلبة لهذا المساق
ــة لــذوي  • ــة وتعــدیل البیئ ــي تهیئ ــیم الحاجــة إل ــة لتقی تطــویر المعرفــة والمهــارات العملی

  . االحتیاجات الخاصة
  . اكتشاف أهمیة الحاجة لتكییف وتعدیل البیئة لذوي اإلعاقة •
  .لتهیئة و تعدیل البیئة ةاإللمام بالمصادر الالزم •
  .اف الوظیفة المرجوة من قبل المعاقاإللمام بتحلیل أهد •
  . اإللمام باالختالفات بین أهداف الوظیفة األساسیة والغیر أساسیة لدى المعاق •

  

  REHB 6303األبعاد النفسیة واالجتماعیة لإلعاقة  .٨
یهدف المساق إلى تطویر وتعزیز الجانب اإلكلینیكي للصحة النفسیة من 

ومن النتائج المترتبة على . العضوي خالل دراسة األثر النفسي المصاحب للمرض
  :إتمام الطلبة هذا المساق

  .تقدیر الحاالت اإلكلینیكیة داخل السیاق النفسي االجتماعي •
 .فهم وتقدیر النظریات المختلفة ونتائج األبحاث في الصحة النفسیة اإلكلینیكیة •
 .فهم السیاق النفسي االجتماعي للمرض واإلعاقة •
 .تیة في هذا المجال من خالل البحث والمناقشةتطویر قدرات الطلبة الذا •

  

 REHB 6302   التأهیل وتعلم المهارات  .٩
یهدف هذا المساق إلى توسیع مدارك الطلبة تجـاه عملیـة التأهیـل مـن خـالل 

ومـن النتـائج المترتبـة . فهم كیفیة تعلم المعاق للمهارات الجدیـدة بصـورة نظریـة وعملیـة
  :على إتمام الطلبة لهذا المساق

ســـتیعاب وافـــي لكیفیـــة اكتســـاب و تعلـــم المهـــارات الجدیـــدة عنـــد المعـــاق وكیفیـــة ا •
  . استخدام تلك المهارات بصورة تسمح للمعاق بأن یندمج في المجتمع

 تقییم ونقض األفكار الحالیة حول فسیولوجیة الحركة اإلنسانیة الطبیعیة والمرضیة •
الخلفیــة الطبیــة للمــرض  تمییـز الوظیفــة الطبیعیــة والغیـر طبیعیــة مــن خــالل معرفـة •

 واإلصابة 
 .إدراك مدى أهمیة العوامل النفسیة واالجتماعیة واإلدراكیة في عملیة تعلم المهارات •
ــــم  • ــــاس التطــــور فــــي عملیــــة التأهیــــل وتعل تقیــــیم نقــــدي للطــــرق العالجیــــة وســــبل قی

 . المهارات
  

  REHB 6311  اإلرشـاد الصحـي    .١٠
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بة للعالقة اإلكلینیكیة بین یهدف المساق إلى تطویر وتعزیز فهم الطل
المعالج والمریض وكیفیة استخدام ذلك لتقدیم رعایة أفضل للمریض، وللتطویر 

  : ومن النتائج المترتبة على إنهاء الطلبة هذا المساق. المهني الذاتي
  .فهم كیف أن النظریات المختلفة في اإلرشاد تعزز الممارسة اإلكلینیكیة •
ء العملیة العالجیة في الجوانب المختلفة المتعلقة ممارسة مهارات اإلرشاد أثنا •

 .بحیاة المریض
 .إدراك أثر الموقف العاطفي للمعالج على عالقته المهنیة بالمریض •
  

  REHB 6310  نمو الطفل و اإلعاقة  .١١
یهــدف المســاق إلــي تزویــد الطلبــة بــالمفهوم العــام للنمــو الطبیعــي للطفــل مــن 

ومن النتائج المترتبـة علـى إنهـاء الطلبـة هـذا .  اكیةالنواحي الجسدیة والعاطفیة و اإلدر 
  : المساق

فهـــــم واضـــــح للنمـــــو الطبیعـــــي للطفـــــل مـــــن حیـــــث اإلدراك، العواطـــــف، التواصـــــل  •
والمهـــارات الحســـیة والحركیـــة، واكتســـاب المعرفـــة العلمیـــة للطـــرق المســـتخدمة فـــي 

  .الكشف عن نمو الطفل وتقییمه
شـــف عـــن وتصـــنیف اإلعاقـــات التـــي قـــد زیـــادة المعرفـــة والفهـــم و المقـــدرة علـــي الك •

  .تحدث للطفل أثناء نموه
اكتشاف معرفـة حقیقیـة بمـا تتطلبـه حـاالت االشـتباه أو تشـخیص مشـاكل وأمـراض  •

  . الطفولة من بحث ومتابعة
استكشــاف النــواحي النفســیة للنمــو الغیــر طبیعــي لألطفــال مــن حیــث أثارهــا علــي  •

    .  الطفل وعائلته
  REHB 6312   مواضیع خاصة   .١٢

یقرر القسم المشرف مع بدایة كل سنة طبیعة محتوى هذا المساق بحیث 
  .تتالءم محتویاته مع االتجاهات الحدیثة في مجال التأهیل
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  األطروحة
  ): ساعات معتمدة ٦(األطروحة   -

یقــوم الطالــب بإعــداد بحــث تكمیلــي فــي أحــد مواضــیع علــوم التأهیــل ویعــادل   
  . بست ساعات معتمدة

  
  مليالتدریب الع

  ):ساعة تدریبیة ٢١٠ساعات معتمدة بواقع  ٣(التدریب العملي   -
یهدف التدریب العملي إلى إعطاء الطالب الفرصة الكتساب الخبرة العملیة 
في حقل التأهیل الطبي وذلك تحت إشراف مدربین متخصصین، حیث سیقضى 

تأهیل المتدرب معظم وقته في مراكز التأهیل المختلفة كعضو فاعل في فریق ال
  :وینتظر من الطالب خالل فترة التدریب أن یقوم بـ

معرفــة وتمییـــز المصــطلحات المســـتخدمة للحـــاالت المرضــیة المختلفـــة كـــالعجز و  •
  .الخ... اإلعاقة واإلصابة

المشـــاركة الفاعلــــة فــــي تقیــــیم الحــــاالت المرضــــیة المختلفــــة التــــي یســــتقبلها مركــــز  •
  . التأهیل

ي قــد یــنجم عــن الحالــة المرضــیة مــن النــواحي مناقشــة وتحلیــل الخلــل الــوظیفي الــذ •
  . الطبیة

ـــــة  • ـــــى المرضـــــى وحضـــــور الجلســـــات العالجی المشـــــاركة فـــــي جـــــوالت المـــــرور عل
  .للمرضى

  .المشاركة في المحاضرات وحلقات النقاش وورش العمل المتعلقة بالتأهیل •
إدراك اآلثـار و األبعــاد النفســیة المترتبــة علــى الحــاالت المرضــیة بالنســبة للمــریض  •

  .وعائلته والمجتمع
ـــة المرضـــیة واختیـــار أنســـب الطـــرق  • مـــن مكـــان (إدراك أهمیـــة متابعـــة عـــالج الحال

  .الالزمة للمراحل العالجیة الضروریة لتأهیل وعالج الحالة) ومصادر وأجهزة
علـى إصـابات العمـود الفقـري  عالمشاركة في العیـادات الخارجیـة المختلفـة واإلطـال •

صــابات الـــرأس والـــدماغ وحـــاالت ٕ جـــراءات  وا ٕ البتـــر واألمـــراض الجســـدیة األخـــرى وا
 .لهذه الحاالت ةالتأهیل الالزم

  



  - ٦٣ -

  


