
2019/02/17توزیع مقررات الخطة األكادیمیة على الفصول الدراسیة

عمید الكلیة الشؤون االكادیمیةرئیس القسم

تعلیم اجتماعیات قسم :

سنة أولى - الفصل الثانيسنة أولى - الفصل األول

سنة ثانیة - الفصل الثانيسنة ثانیة - الفصل األول

سنة ثالثة - الفصل الثانيسنة ثالثة - الفصل األول

سنة رابعة- الفصل الثانيسنة رابعة - الفصل األول

HADT 1202 
QURN 1101 
GOGR 1320 
GOGR 1323 
HIST 1205 
HIST 1231 
HIST 1311 

ARAB 1202 
ENGL 1201 
QURN 2101 
QURN 2201 
SHAR 1202 
EDUC 1205 
GOGR 1322 
HIST 1333 

QURN 3101 
SHAR 2207 
EDUC 2303 
GOGR 2101 
GOGR 2201 
GOGR 3331 
HIST 2312 

QURN 4102 
EDUC 2308 
GOGR 2303 
HIST 2201 
HIST 2337 
HIST 2340 
SOCI 1201 

AQID 3306 
EDUC 2204 
EDUC 2209 
EDUC 3104 
EDUC 3204 
EDUC 3317 
OPTI 3205 

EDUC 3234 
EDUC 3313 
EDUC 4201 
GOGR 2312 
GOGR 3301 
HIST 2313 

EDUC 4205 
EDUC 4202 
GOGR 1329 
GOGR 4338 
GOGR 4339 
HIST 4201 
HIST 4344 

AQID 3201 
HADT 4204 
OPTI 3206 
OPTI 4207 
EDUC 4210 
EDUC 4301 
HIST 4347 

 دراسات في السیرة
1) قرآن كریم (

 الجغرافیا الطبیعیة
 الجغرافیا البشریة

 تاریخ الجزیرة العربیة قبل البعثة
 تاریخ فلسطین عبر العصور

 تاریخ القدس الحدیث والمعاصر

 اللغة العربیة (نحو وصرف)
 اللغة اإلنجلیزیة

2) قرآن كریم (
 دراسات في القرآن وعلومه

 دراسات في الفقه
 علم نفس النمو

 جغرافیة فلسطین
 تاریخ البعثة والخلفاء الراشدین

3) قرآن كریم (
 النظم اإلسالمیة

 األصول االجتماعیة والفلسفیة للتربیة
 مبادئ الخرائط والكارتوجرافیا الرقمیة (عم

 مبادئ الخرائط والكارتوجرافیا الرقمیة
 جغرافیا السیاحة

 دراسات في التاریخ األموي والعباسي

4) قرآن كریم (
 المناهج المدرسیة وتحلیلها (إنسانیات)

 اإلحصاء الجغرافي بالحاسوب
 تاریخ الحضارة اإلسالمیة
 تاریخ المغرب واألندلس

 تاریخ أوربا في العصور الوسطى
 مبادئ علم االجتماع

 دراسات في العقیدة
 مناهج البحث العلمي

 علم نفس تربوي
 تكنولوجیا التعلیم (عملي)

 تكنولوجیا التعلیم
 استراتیجیات تدریس العلوم االجتماعیة

1) متطلب اختیاري تربوي (

 مهارات تدریس إنسانیات
 قیاس وتقویم

1) تدریب میداني (
 جغرافیا العالم القدیم (أوراسیا وأفریقیا)

 جغرافیة المناخ واألرصاد الجویة
 دراسات في التاریخ األیوبي والمملوكي

 إدارة صف
2) تدریب میداني (
 جغرافیة السكان

 مبادئ علم البیئة
 جغرافیة العالم الجدید

 حركات اإلصالح في الوطن العربي
 تاریخ الخالفة العثمانیة

 حاضر العالم اإلسالمي
 دراسات في الحدیث الشریف

 متطلب جامعة اختیاري
2) متطلب اختیاري تربوي (

3) تدریب میداني (
 التربیة الوطنیة

 تاریخ العرب المعاصر
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سنة أولى - الفصل الصیفي

VOLN 1000  /جامعة ساعة60 عمل تطوعي
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مساقات الخطة األكادیمیة لكلیة التربیة

الشؤون االكادیمیةعمید الكلیةرئیس القسم

17/02/2019

تعلیم اجتماعیات قسم :
الثالثة الخطة :

متطلبات الجامعة اإلجباریة

متطلبات الجامعة اإلختیاریة

متطلبات الكلیة اإلجباریة

متطلبات الكلیة اإلختیاریة

متطلبات التخصص اإلجباریة

متطلبات التخصص اإلجباریة

AQID 3201
AQID 3306
ARAB 1202
ENGL 1201
HADT 1202
HADT 4204
QURN 1101
QURN 2101
QURN 2201
QURN 3101
QURN 4102
SHAR 1202
SHAR 2207
VOLN 1000

ARAB 3202
ECON 4203
NURS 4201
SHAR 2208

EDUC 1205
EDUC 2204
EDUC 2209
EDUC 2303
EDUC 2308
EDUC 3104
EDUC 3204
EDUC 3234
EDUC 3313
EDUC 3317
EDUC 4205

EDUC 1211
EDUC 4204
EDUC 4214
EDUC 4215
EDUC 4216

EDUC 4201
EDUC 4202
EDUC 4210
EDUC 4301
GOGR 1320
GOGR 1322

GOGR 1323
GOGR 1329
GOGR 2101
GOGR 2201
GOGR 2303
GOGR 2312
GOGR 3301
GOGR 3331
GOGR 4338
GOGR 4339
HIST 1205
HIST 1231
HIST 1311
HIST 1333
HIST 2201
HIST 2312
HIST 2313
HIST 2337
HIST 2340
HIST 4201
HIST 4344
HIST 4347
SOCI 1201

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق
 حاضر العالم اإلسالمي

 دراسات في العقیدة
 اللغة العربیة (نحو وصرف)

 اللغة اإلنجلیزیة
 دراسات في السیرة

 دراسات في الحدیث الشریف
1) قرآن كریم (
2) قرآن كریم (

 دراسات في القرآن وعلومه
3) قرآن كریم (
4) قرآن كریم (

 دراسات في الفقه
 النظم اإلسالمیة
 ساعة60 عمل تطوعي/ 

 لغة عربیة أدب (فن الكتابة والتعبیر)
 مبادئ االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي

 اإلسعافات األولیة
 حقوق اإلنسان في الشریعة والقانون

 علم نفس النمو
 مناهج البحث العلمي

 علم نفس تربوي
 األصول االجتماعیة والفلسفیة للتربیة

 المناهج المدرسیة وتحلیلها (إنسانیات)
 تكنولوجیا التعلیم (عملي)

 تكنولوجیا التعلیم
 مهارات تدریس إنسانیات

 قیاس وتقویم
 استراتیجیات تدریس العلوم االجتماعیة

 إدارة صف

 التربیة اإلسالمیة
 تعلیم التفكیر واإلبداع

 تربیة مقارنة
 الجودة واالعتماد المدرسي

 الصحة النفسیة

1) تدریب میداني (
2) تدریب میداني (
3) تدریب میداني (
 التربیة الوطنیة

 الجغرافیا الطبیعیة
 جغرافیة فلسطین

 الجغرافیا البشریة
 جغرافیة السكان

 مبادئ الخرائط والكارتوجرافیا الرقمیة (عملي)
 مبادئ الخرائط والكارتوجرافیا الرقمیة

 اإلحصاء الجغرافي بالحاسوب
 جغرافیا العالم القدیم (أوراسیا وأفریقیا)

 جغرافیة المناخ واألرصاد الجویة
 جغرافیا السیاحة
 مبادئ علم البیئة

 جغرافیة العالم الجدید
 تاریخ الجزیرة العربیة قبل البعثة

 تاریخ فلسطین عبر العصور
 تاریخ القدس الحدیث والمعاصر
 تاریخ البعثة والخلفاء الراشدین

 تاریخ الحضارة اإلسالمیة
 دراسات في التاریخ األموي والعباسي

 دراسات في التاریخ األیوبي والمملوكي
 تاریخ المغرب واألندلس

 تاریخ أوربا في العصور الوسطى
 حركات اإلصالح في الوطن العربي

 تاریخ الخالفة العثمانیة
 تاریخ العرب المعاصر
 مبادئ علم االجتماع

اسم المساق
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اسم المساق
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اسم المساق
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2017 130سنة : ساعة معتمدةعدد الساعات الكلي :



2019/02/17توزیع مقررات الخطة األكادیمیة على الفصول الدراسیة

عمید الكلیة الشؤون االكادیمیةرئیس القسم

تعلیم التربیة اإلسالمیة قسم :

سنة أولى - الفصل الثانيسنة أولى - الفصل األول

سنة ثانیة - الفصل الثانيسنة ثانیة - الفصل األول

سنة ثالثة - الفصل الثانيسنة ثالثة - الفصل األول

سنة رابعة- الفصل الثانيسنة رابعة - الفصل األول

ARAB 1202 
HADT 1309 
HADT 1324 
QURN 1304 
QURN 1310 
SHAR 1312 

ENGL 1201 
QURN 1101 
EDUC 1205 
DAWA 1121 
DAWA 1221 
HADT 1301 
QURN 1306 
SHAR 1319 

QURN 2101 
EDUC 2204 
AQID 2303 
HADT 2205 
HADT 2321 
QURN 1103 
QURN 1203 
SHAR 1314 

QURN 3101 
SHAR 2207 
EDUC 2209 
EDUC 2303 
EDUC 2308 
HADT 2202 
HADT 2327 
QURN 2000 
QURN 2202 

OPTI 3206 
EDUC 3104 
EDUC 3204 
EDUC 3318 
AQID 3312 
QURN 3302 
SHAR 2331 

POLS 3220 
EDUC 3234 
EDUC 3313 
AQID 3302 
EDUC 4201 
QURN 3301 
SHAR 3324 

QURN 4102 
EDUC 4205 
OPTI 3205 
EDUC 4202 
HADT 4201 
OPTI 4301 
QURN 4301 

AQID 3201 
OPTI 4207 
AQID 4302 
EDUC 4210 
HADT 4314 
OPTI 4302 

 اللغة العربیة (نحو وصرف)
 علوم الحدیث

1) السیرة التحلیلیة (
1) تفسیر (

علوم ا قرآن (  (1
1) فقه عبادات (

 اللغة اإلنجلیزیة
1) قرآن كریم (

 علم نفس النمو
 أصول الدعوة ووسائلها وأسالیبها (عملي

 أصول الدعوة ووسائلها وأسالیبها
1) حدیث (
2) تفسیر (

1) فقه المعامالت (

2) قرآن كریم (
 مناهج البحث العلمي

1) عقیدة (
 دراسات في علوم الحدیث

 تخریج وقاعة بحث
 تالوة وتجوید (عملي)

 تالوة وتجوید
1) أصول الفقه (

3) قرآن كریم (
 النظم اإلسالمیة
 علم نفس تربوي

 األصول االجتماعیة والفلسفیة للتربیة
 المناهج المدرسیة وتحلیلها (إنسانیات)

2) السیرة التحلیلیة (
2) حدیث (

 تالوة وتجوید (تطبیقیة)
 أسالیب البیان في القرآن والسنة

 متطلب جامعة اختیاري
 تكنولوجیا التعلیم (عملي)

 تكنولوجیا التعلیم
 استراتیجیات تدریس التربیة اإلسالمیة

 دراسات في األدیان
 مناهج المفسرین

2) فقه عبادات (

 دراسات فلسطینیة
 مهارات تدریس إنسانیات

 قیاس وتقویم
2) عقیدة (

1) تدریب میداني (
علوم ا قرآن (  (2

 قانون األحوال الشخصیة (الزواج والطل

4) قرآن كریم (
 إدارة صف

1) متطلب اختیاري تربوي (
2) تدریب میداني (

 حدیث موضوعي
1) متطلب اختیاري (
 تفسیر موضوعي

 حاضر العالم اإلسالمي
2) متطلب اختیاري تربوي (

 الفرق في التاریخ اإلسالمي
3) تدریب میداني (

 سیرة الخلفاء الراشدین
2) متطلب اختیاري (
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تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
جامعة
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سنة أولى - الفصل الصیفي

VOLN 1000  /جامعة ساعة60 عمل تطوعي
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مساقات الخطة األكادیمیة لكلیة التربیة

الشؤون االكادیمیةعمید الكلیةرئیس القسم

17/02/2019

تعلیم التربیة اإلسالمیة قسم :
الخامسة الخطة :

متطلبات الجامعة اإلجباریة

متطلبات الجامعة اإلختیاریة

متطلبات الكلیة اإلجباریة

متطلبات الكلیة اإلختیاریة

متطلبات التخصص اإلجباریة

متطلبات التخصص اإلجباریة

متطلبات التخصص اإلختیاریة

AQID 3201
ARAB 1202
ENGL 1201
POLS 3220
QURN 1101
QURN 2101
QURN 3101
QURN 4102
SHAR 2207
VOLN 1000

ARAB 3202
ECON 4203
NURS 4201
SHAR 2208
SHAR 4231

EDUC 1205
EDUC 2204
EDUC 2209
EDUC 2303
EDUC 2308
EDUC 3104
EDUC 3204
EDUC 3234
EDUC 3313
EDUC 3318
EDUC 4205

EDUC 1211
EDUC 4204
EDUC 4214
EDUC 4215
EDUC 4216

AQID 2303
AQID 3302
AQID 3312
AQID 4302
DAWA 1121
DAWA 1221
EDUC 4201
EDUC 4202
EDUC 4210

HADT 1301
HADT 1309
HADT 1324
HADT 2202
HADT 2205
HADT 2321
HADT 2327
HADT 4201
HADT 4314
QURN 1103
QURN 1203
QURN 1304
QURN 1306
QURN 1310
QURN 2000
QURN 2202
QURN 3301
QURN 3302
QURN 4301
SHAR 1312
SHAR 1314
SHAR 1319
SHAR 2331
SHAR 3324

AQID 2302
AQID 3305
AQID 4301
AQID 4304
DAWA 3321
DAWA 3322
DAWA 4303
HADT 2323
HADT 3322
HADT 4303
QURN 3304
QURN 4303
SHAR 4301

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

 حاضر العالم اإلسالمي
 اللغة العربیة (نحو وصرف)

 اللغة اإلنجلیزیة
 دراسات فلسطینیة

1) قرآن كریم (
2) قرآن كریم (
3) قرآن كریم (
4) قرآن كریم (

 النظم اإلسالمیة
 ساعة60 عمل تطوعي/ 

 لغة عربیة أدب (فن الكتابة والتعبیر)
 مبادئ االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي

 اإلسعافات األولیة
 حقوق اإلنسان في الشریعة والقانون

 المعامالت المالیة المعاصرة

 علم نفس النمو
 مناهج البحث العلمي

 علم نفس تربوي
 األصول االجتماعیة والفلسفیة للتربیة

 المناهج المدرسیة وتحلیلها (إنسانیات)
 تكنولوجیا التعلیم (عملي)

 تكنولوجیا التعلیم
 مهارات تدریس إنسانیات

 قیاس وتقویم
 استراتیجیات تدریس التربیة اإلسالمیة

 إدارة صف

 التربیة اإلسالمیة
 تعلیم التفكیر واإلبداع

 تربیة مقارنة
 الجودة واالعتماد المدرسي

 الصحة النفسیة

1) عقیدة (
2) عقیدة (

 دراسات في األدیان
 الفرق في التاریخ اإلسالمي

 أصول الدعوة ووسائلها وأسالیبها (عملي)
 أصول الدعوة ووسائلها وأسالیبها

1) تدریب میداني (
2) تدریب میداني (
3) تدریب میداني (

1) حدیث (
 علوم الحدیث

1) السیرة التحلیلیة (
2) السیرة التحلیلیة (

 دراسات في علوم الحدیث
 تخریج وقاعة بحث

2) حدیث (
 حدیث موضوعي

 سیرة الخلفاء الراشدین
 تالوة وتجوید (عملي)

 تالوة وتجوید
1) تفسیر (
2) تفسیر (

علوم ا قرآن (  (1
 تالوة وتجوید (تطبیقیة)

 أسالیب البیان في القرآن والسنة
علوم ا قرآن (  (2

 مناهج المفسرین
 تفسیر موضوعي

1) فقه عبادات (
1) أصول الفقه (

1) فقه المعامالت (
2) فقه عبادات (

 قانون األحوال الشخصیة (الزواج والطالق)

2) توحید (
 دراسات في الفلسفة والتصوف

 اإلسالم والمذاهب المعاصرة
 مواضیع خاصة (عقیدة)

 فن الخطابة واإللقاء
 فن الحوار والمناظرة

 مناهج الدعاة
 دراسة أسانید وبحث

 مناهج المحدثین
 مواضیع خاصة (حدیث)

3) تفسیر (
 مواضیع خاصة (تفسیر)
 مواضیع خاصة (فقهیة)

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق
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25

4

83

83

6

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

2017 134سنة : ساعة معتمدةعدد الساعات الكلي :



2019/02/17توزیع مقررات الخطة األكادیمیة على الفصول الدراسیة

عمید الكلیة الشؤون االكادیمیةرئیس القسم

تعلیم الریاضیات قسم :

سنة أولى - الفصل الثانيسنة أولى - الفصل األول

سنة ثانیة - الفصل الثانيسنة ثانیة - الفصل األول

سنة ثالثة - الفصل الثانيسنة ثالثة - الفصل األول

سنة رابعة- الفصل الثانيسنة رابعة - الفصل األول

ENGL 1201 
QURN 1101 
SHAR 1202 
CHEMA1301 
MATHA1301 
PHYSA1102 
PHYSA1301 

ARAB 1202 
HADT 1202 
QURN 2101 
QURN 2201 
EDUC 1205 
MATHB1401 
PHYSB1102 
PHYSB1301 

EDUC 2204 
EDUC 2209 
MATH 2309 
MATH 2450 
MATHC2301 
OPTI 2301 

SHAR 2207 
EDUC 2303 
EDUC 2309 
MATH 2302 
MATH 2311 
STAT 2301 

QURN 3101 
EDUC 3104 
EDUC 3204 
EDUC 3316 
MATH 3341 
MATH 3415 
STAT 3302 

OPTI 3206 
POLS 3220 
QURN 4102 
EDUC 3233 
EDUC 3313 
EDUC 4201 
MATH 3303 
MATH 3312 

AQID 3306 
HADT 4204 
EDUC 4205 
OPTI 3205 
EDUC 4202 
MATH 4409 

AQID 3201 
OPTI 4207 
EDUC 4210 
MATH 4342 
OPTI 4302 
OPTI 4303 

 اللغة اإلنجلیزیة
1) قرآن كریم (

 دراسات في الفقه
 كیمیاء عامة (أ)

 تفاضل وتكامل (أ)
 فیزیاء عامة عملیة (أ)

 فیزیاء عامة (أ)

 اللغة العربیة (نحو وصرف)
 دراسات في السیرة

2) قرآن كریم (
 دراسات في القرآن وعلومه

 علم نفس النمو
 تفاضل وتكامل (ب)

 فیزیاء عامة عملیة (ب)
 فیزیاء عامة (ب)

 مناهج البحث العلمي
 علم نفس تربوي
 برمجة ریاضیة

 مبادئ الریاضیات العامة ونظریة المجمو
 تفاضل وتكامل (ج)
1) متطلب اختیاري (

 النظم اإلسالمیة
 األصول االجتماعیة والفلسفیة للتربیة

 المناهج المدرسیة وتحلیلها (علوم)
 معادالت تفاضلیة عادیة

1) جبر خطي (
1) نظریة االحتماالت (

3) قرآن كریم (
 تكنولوجیا التعلیم (عملي)

 تكنولوجیا التعلیم
 استراتیجیات تدریس الریاضیات

 هندسة إقلیدیة
1) جبر حدیث (

1) إحصاء ریاضي (

 متطلب جامعة اختیاري
 دراسات فلسطینیة

4) قرآن كریم (
 مهارات تدریس علوم

 قیاس وتقویم
1) تدریب میداني (

 معادالت تفاضلیة جزئیة
 تحلیل مركب

 دراسات في العقیدة
 دراسات في الحدیث الشریف

 إدارة صف
1) متطلب اختیاري تربوي (

2) تدریب میداني (
1) تحلیل حقیقي (

 حاضر العالم اإلسالمي
2) متطلب اختیاري تربوي (

3) تدریب میداني (
 نظریة األعداد

2) متطلب اختیاري (
3) متطلب اختیاري (

جامعة
جامعة
جامعة

تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
كلیة

تخصص
تخصص
تخصص

كلیة
كلیة

تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
كلیة
كلیة

تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
كلیة
كلیة
كلیة

تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
جامعة
جامعة
كلیة
كلیة

تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
جامعة
كلیة
كلیة

تخصص
تخصص

جامعة
كلیة

تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

التربیة

15
17

1717

17
18

1515

2017سنة :العاشرةالخطة :كلیة :

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

نوع المقررنوع المقرر

نوع المقررنوع المقرر

نوع المقررنوع المقرر

نوع المقررنوع المقرر

سنة أولى - الفصل الصیفي

VOLN 1000  /جامعة ساعة60 عمل تطوعي
0

نوع المقرراسم المقرررقم المقرر



مساقات الخطة األكادیمیة لكلیة التربیة

الشؤون االكادیمیةعمید الكلیةرئیس القسم

17/02/2019

تعلیم الریاضیات قسم :
الخطة :

متطلبات الجامعة اإلجباریة

متطلبات الجامعة اإلختیاریة

متطلبات الكلیة اإلجباریة

متطلبات الكلیة اإلختیاریة

متطلبات التخصص اإلجباریة

متطلبات التخصص اإلجباریة

متطلبات التخصص اإلختیاریة

AQID 3201
AQID 3306
ARAB 1202
ENGL 1201
HADT 1202
HADT 4204
POLS 3220
QURN 1101
QURN 2101
QURN 2201
QURN 3101
QURN 4102
SHAR 1202
SHAR 2207
VOLN 1000

ARAB 3202
ECON 4203
NURS 4201
SHAR 2208
SHAR 4231

EDUC 1205
EDUC 2204
EDUC 2209
EDUC 2303
EDUC 2309
EDUC 3104
EDUC 3204
EDUC 3233
EDUC 3313
EDUC 3316
EDUC 4205

EDUC 1211
EDUC 4204
EDUC 4214
EDUC 4215
EDUC 4216

CHEMA1301
EDUC 4201
EDUC 4202
EDUC 4210

MATH 2302
MATH 2309
MATH 2311
MATH 2450
MATH 3303
MATH 3312
MATH 3341
MATH 3415
MATH 4342
MATH 4409
MATHA1301
MATHB1401
MATHC2301
PHYSA1102
PHYSA1301
PHYSB1102
PHYSB1301
STAT 2301
STAT 3302

MATH 2301
MATH 2320
MATH 3304
MATH 3306
MATH 3307
MATH 3310
MATH 3311
MATH 3313
MATH 3316
MATH 4305
MATH 4308
MATH 4310
MATH 4344
MATH 4360
MATH 4371
MATH 4375
STAT 2303
STAT 3303
STAT 4302

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

 حاضر العالم اإلسالمي
 دراسات في العقیدة

 اللغة العربیة (نحو وصرف)
 اللغة اإلنجلیزیة

 دراسات في السیرة
 دراسات في الحدیث الشریف

 دراسات فلسطینیة
1) قرآن كریم (
2) قرآن كریم (

 دراسات في القرآن وعلومه
3) قرآن كریم (
4) قرآن كریم (

 دراسات في الفقه
 النظم اإلسالمیة
 ساعة60 عمل تطوعي/ 

 لغة عربیة أدب (فن الكتابة والتعبیر)
 مبادئ االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي

 اإلسعافات األولیة
 حقوق اإلنسان في الشریعة والقانون

 المعامالت المالیة المعاصرة

 علم نفس النمو
 مناهج البحث العلمي

 علم نفس تربوي
 األصول االجتماعیة والفلسفیة للتربیة

 المناهج المدرسیة وتحلیلها (علوم)
 تكنولوجیا التعلیم (عملي)

 تكنولوجیا التعلیم
 مهارات تدریس علوم

 قیاس وتقویم
 استراتیجیات تدریس الریاضیات

 إدارة صف

 التربیة اإلسالمیة
 تعلیم التفكیر واإلبداع

 تربیة مقارنة
 الجودة واالعتماد المدرسي

 الصحة النفسیة

 كیمیاء عامة (أ)
1) تدریب میداني (
2) تدریب میداني (
3) تدریب میداني (

 معادالت تفاضلیة عادیة
 برمجة ریاضیة
1) جبر خطي (

 مبادئ الریاضیات العامة ونظریة المجموعات
 معادالت تفاضلیة جزئیة

 تحلیل مركب
 هندسة إقلیدیة
1) جبر حدیث (
 نظریة األعداد
1) تحلیل حقیقي (

 تفاضل وتكامل (أ)
 تفاضل وتكامل (ب)
 تفاضل وتكامل (ج)

 فیزیاء عامة عملیة (أ)
 فیزیاء عامة (أ)

 فیزیاء عامة عملیة (ب)
 فیزیاء عامة (ب)

1) نظریة االحتماالت (
1) إحصاء ریاضي (

 تاریخ الریاضیات
 هندسة تحویالت

 دوال خاصة
 علم التشفیر

 نظریة الترمیز
 الهندسة المنتهیة

2) جبر خطي (
 تحلیل عددي
2) جبر حدیث (

 تفاضل وتكامل متقدم
 نظریة الرسومات
2) تحلیل حقیقي (

 النظریة الجبریة لإلعداد
 توبولوجیا

 مواضیع خاصة
 مواضیع خاصة في الحاسوب

 طرق إحصائیة
2) إحصاء ریاضي (

 تحلیل االنحدار

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

25

2

25

4

66

66

9

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

2017 131سنة : ساعة معتمدةعدد الساعات الكلي :



2019/02/17توزیع مقررات الخطة األكادیمیة على الفصول الدراسیة

عمید الكلیة الشؤون االكادیمیةرئیس القسم

تعلیم العلوم قسم :

سنة أولى - الفصل الثانيسنة أولى - الفصل األول

سنة ثانیة - الفصل الثانيسنة ثانیة - الفصل األول

سنة ثالثة - الفصل الثانيسنة ثالثة - الفصل األول

سنة رابعة- الفصل الثانيسنة رابعة - الفصل األول

SHAR 1202 
CHEMA1301 
MATHA1301 
PHYSA1102 
PHYSA1301 
GEOL 1101 
GEOL 1302 

ARAB 1202 
ENGL 1201 
HADT 1202 
QURN 1101 
CHEM 1102 
CHEMB1301 
EDUC 1205 
SICT 1320 

QURN 2101 
QURN 2201 
EDUC 2209 
BIOL 1105 
BIOL 1305 
CHEM 2111 
CHEM 2311 
OPTI 2304 

QURN 3101 
EDUC 2204 
EDUC 2309 
PHYSB1102 
PHYSB1301 
BIOCA2101 
BIOCA2301 
ENVT 2202 

AQID 3306 
SHAR 2207 
EDUC 3104 
EDUC 3204 
EDUC 3315 
CHEM 2110 
CHEM 2310 
PHYS 2301 

EDUC 2303 
EDUC 3233 
EDUC 3313 
BTEC 2103 
BTEC 2203 
EDUC 4201 
PHYS 2101 
PHYS 2330 

AQID 3201 
POLS 3220 
QURN 4102 
EDUC 4205 
OPTI 3205 
BIOL 3130 
BIOL 3330 
EDUC 4202 

HADT 4204 
OPTI 3206 
OPTI 4207 
BIOL 3321 
EDUC 4210 
OPTI 2209 
TECH 4301 

 دراسات في الفقه
 كیمیاء عامة (أ)

 تفاضل وتكامل (أ)
 فیزیاء عامة عملیة (أ)

 فیزیاء عامة (أ)
 مدخل في علوم األرض والبیئة (عملي)

 مدخل في علوم األرض والبیئة

 اللغة العربیة (نحو وصرف)
 اللغة اإلنجلیزیة

 دراسات في السیرة
1) قرآن كریم (

 كیمیاء عامة عملیة
 كیمیاء عامة (ب)

 علم نفس النمو
1) وسائط متعددة (

2) قرآن كریم (
 دراسات في القرآن وعلومه

 علم نفس تربوي
 أحیاء عامة عملیة
 أحیاء عامة (علوم)

 كیمیاء عضویة عملیة
 كیمیاء عضویة

1) متطلب تخصص اختیاري (

3) قرآن كریم (
 مناهج البحث العلمي

 المناهج المدرسیة وتحلیلها (علوم)
 فیزیاء عامة عملیة (ب)

 فیزیاء عامة (ب)
1) كیمیاء حیویة عملیة (

1) كیمیاء حیویة (
 علم البیئة

 دراسات في العقیدة
 النظم اإلسالمیة

 تكنولوجیا التعلیم (عملي)
 تكنولوجیا التعلیم

 استراتیجیات تدریس العلوم
 كیمیاء تحلیلیة عملیة

 كیمیاء تحلیلیة
 فیزیاء عامة (ج)

 األصول االجتماعیة والفلسفیة للتربیة
 مهارات تدریس علوم

 قیاس وتقویم
 علم النبات (عملي)

 علم النبات
1) تدریب میداني (

 فیزیاء عامة عملیة (ج)
 فیزیاء حدیثة

 حاضر العالم اإلسالمي
 دراسات فلسطینیة

4) قرآن كریم (
 إدارة صف

1) متطلب اختیاري تربوي (
 أحیاء دقیقة عامة عملیة

 أحیاء دقیقة عامة
2) تدریب میداني (

 دراسات في الحدیث الشریف
 متطلب جامعة اختیاري

2) متطلب اختیاري تربوي (
 وظائف األعضاء حیوان

3) تدریب میداني (
2) متطلب تخصص اختیاري (

 العلوم والتكنولوجیا في المجتمع

جامعة
كلیة
كلیة
كلیة
كلیة

تخصص
تخصص

جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
كلیة
كلیة
كلیة

تخصص

جامعة
جامعة
كلیة

تخصص
تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
كلیة
كلیة
كلیة
كلیة

تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
جامعة
كلیة
كلیة
كلیة

تخصص
تخصص
تخصص

كلیة
كلیة
كلیة

تخصص
تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
جامعة
جامعة
كلیة
كلیة

تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
جامعة
كلیة

تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

التربیة

16
16

1616

1817

15
16

2017سنة :الرابعةالخطة :كلیة :

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

نوع المقررنوع المقرر

نوع المقررنوع المقرر

نوع المقررنوع المقرر

نوع المقررنوع المقرر

سنة أولى - الفصل الصیفي

VOLN 1000  /جامعة ساعة60 عمل تطوعي
0

نوع المقرراسم المقرررقم المقرر



مساقات الخطة األكادیمیة لكلیة التربیة

الشؤون االكادیمیةعمید الكلیةرئیس القسم

17/02/2019

تعلیم العلوم قسم :
الرابعة الخطة :

متطلبات الجامعة اإلجباریة

متطلبات الجامعة اإلختیاریة

متطلبات الكلیة اإلجباریة

متطلبات الكلیة اإلختیاریة

متطلبات الكلیة اإلختیاریة

متطلبات التخصص اإلجباریة

متطلبات التخصص اإلختیاریة

AQID 3201
AQID 3306
ARAB 1202
ENGL 1201
HADT 1202
HADT 4204
POLS 3220
QURN 1101
QURN 2101
QURN 2201
QURN 3101
QURN 4102
SHAR 1202
SHAR 2207
VOLN 1000

ARAB 3202
ECON 4203
NURS 4201
SHAR 2208
SHAR 4231

CHEM 1102
CHEMA1301
CHEMB1301
EDUC 1205
EDUC 2204
EDUC 2209
EDUC 2303
EDUC 2309
EDUC 3104
EDUC 3204
EDUC 3233
EDUC 3313
EDUC 3315
EDUC 4205
MATHA1301
PHYSA1102
PHYSA1301
PHYSB1102
PHYSB1301

EDUC 1211
EDUC 4204
EDUC 4214

EDUC 4215
EDUC 4216

BIOCA2101
BIOCA2301
BIOL 1105
BIOL 1305
BIOL 3130
BIOL 3321
BIOL 3330
BTEC 2103
BTEC 2203
CHEM 2110
CHEM 2111
CHEM 2310
CHEM 2311
EDUC 4201
EDUC 4202
EDUC 4210
ENVT 2202
GEOL 1101
GEOL 1302
PHYS 2101
PHYS 2301
PHYS 2330
SICT 1320
TECH 4301

BIOCB2301
BIOL 2301
BTEC 2101
BTEC 2201
CHEMA3340
PHYS 2350
SICT 2320

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

 حاضر العالم اإلسالمي
 دراسات في العقیدة

 اللغة العربیة (نحو وصرف)
 اللغة اإلنجلیزیة

 دراسات في السیرة
 دراسات في الحدیث الشریف

 دراسات فلسطینیة
1) قرآن كریم (
2) قرآن كریم (

 دراسات في القرآن وعلومه
3) قرآن كریم (
4) قرآن كریم (

 دراسات في الفقه
 النظم اإلسالمیة
 ساعة60 عمل تطوعي/ 

 لغة عربیة أدب (فن الكتابة والتعبیر)
 مبادئ االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي

 اإلسعافات األولیة
 حقوق اإلنسان في الشریعة والقانون

 المعامالت المالیة المعاصرة

 كیمیاء عامة عملیة
 كیمیاء عامة (أ)

 كیمیاء عامة (ب)
 علم نفس النمو

 مناهج البحث العلمي
 علم نفس تربوي

 األصول االجتماعیة والفلسفیة للتربیة
 المناهج المدرسیة وتحلیلها (علوم)

 تكنولوجیا التعلیم (عملي)
 تكنولوجیا التعلیم

 مهارات تدریس علوم
 قیاس وتقویم

 استراتیجیات تدریس العلوم
 إدارة صف

 تفاضل وتكامل (أ)
 فیزیاء عامة عملیة (أ)

 فیزیاء عامة (أ)
 فیزیاء عامة عملیة (ب)

 فیزیاء عامة (ب)

 التربیة اإلسالمیة
 تعلیم التفكیر واإلبداع

 تربیة مقارنة

 الجودة واالعتماد المدرسي
 الصحة النفسیة

1) كیمیاء حیویة عملیة (
1) كیمیاء حیویة (

 أحیاء عامة عملیة
 أحیاء عامة (علوم)

 أحیاء دقیقة عامة عملیة
 وظائف األعضاء حیوان

 أحیاء دقیقة عامة
 علم النبات (عملي)

 علم النبات
 كیمیاء تحلیلیة عملیة
 كیمیاء عضویة عملیة

 كیمیاء تحلیلیة
 كیمیاء عضویة
1) تدریب میداني (
2) تدریب میداني (
3) تدریب میداني (

 علم البیئة
 مدخل في علوم األرض والبیئة (عملي)

 مدخل في علوم األرض والبیئة
 فیزیاء عامة عملیة (ج)

 فیزیاء عامة (ج)
 فیزیاء حدیثة

1) وسائط متعددة (
 العلوم والتكنولوجیا في المجتمع

2) كیمیاء حیویة (
 بیولوجیا جزیئیة

 وراثة بشریة (عملي)
 وراثة بشریة

 كیمیاء فیزیائیة (أ)
 دینامیكا حراریة
2) وسائط متعددة (

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

25

2

43

4

4

51

5

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

2017 130سنة : ساعة معتمدةعدد الساعات الكلي :



2019/02/17توزیع مقررات الخطة األكادیمیة على الفصول الدراسیة

عمید الكلیة الشؤون االكادیمیةرئیس القسم

تعلیم اللغة اإلنجلیزیة قسم :

سنة أولى - الفصل الثانيسنة أولى - الفصل األول

سنة ثانیة - الفصل الثانيسنة ثانیة - الفصل األول

سنة ثالثة - الفصل الثانيسنة ثالثة - الفصل األول

سنة رابعة- الفصل الثانيسنة رابعة - الفصل األول

ARAB 1202 
HADT 1202 
QURN 1101 
EDUC 1205 
ENGL 1321 
ENGL 1327 
ENGLA1322 

QURN 2101 
QURN 2201 
SHAR 1202 
EDUC 2209 
ENGL 1346 
ENGLA1325 
ENGLB1322 

QURN 3101 
EDUC 2207 
EDUC 2303 
ENGL 2321 
ENGL 2322 
ENGL 2326 
ENGL 2347 

QURN 4102 
SHAR 2207 
EDUC 2311 
ENGL 2324 
ENGL 2344 
ENGL 2349 
ENGLB2325 

AQID 3306 
OPTI 3206 
EDUC 3105 
EDUC 3205 
EDUC 3314 
ENGL 3330 
ENGL 3358 

AQID 3201 
POLS 3220 
EDUC 3231 
EDUC 3313 
EDUC 4201 
ENGL 3372 
ENGL 4332 

EDUC 4205 
OPTI 3205 
EDUC 4202 
ENGL 4338 
ENGL 4371 
ENGL 4376 

HADT 4204 
OPTI 4207 
EDUC 4210 
ENGL 4373 
OPTI 3301 
OPTI 4302 

 اللغة العربیة (نحو وصرف)
 دراسات في السیرة

1) قرآن كریم (
 علم نفس النمو

1) النحو اإلنجلیزي (
 قراءة أكادیمیة

1) مهارات االتصال الشفوي (

2) قرآن كریم (
 دراسات في القرآن وعلومه

 دراسات في الفقه
 علم نفس تربوي

 مدخل األدب اإلنجلیزي
1) كتابة أكادیمیة (

2) مهارات االتصال الشفوي (

3) قرآن كریم (
 مناهج البحث العلمي (اللغة اإلنجلیزیة)

 األصول االجتماعیة والفلسفیة للتربیة
2) النحو اإلنجلیزي (

 اللغویات
 مقدمة في النقد األدبي

 القصة القصیرة

4) قرآن كریم (
 النظم اإلسالمیة

 المناهج المدرسیة وتحلیلها (اللغة االنجل
1) ترجمة (

 صوتیات وفونولوجیا
 الروایة

2) كتابة أكادیمیة (

 دراسات في العقیدة
 متطلب جامعة اختیاري

 تكنولوجیا التعلیم اللغة االنجلیزیة (عملي)
 تكنولوجیا التعلیم (اللغة اإلنجلیزیة)

 استراتیجیات تدریس اللغة اإلنجلیزیة
 األدب اإللیزابیثي

 الشعر

 حاضر العالم اإلسالمي
 دراسات فلسطینیة

 مهارات تدریس اللغة اإلنجلیزیة
 قیاس وتقویم

1) تدریب میداني (
 لغویات نفسیة واجتماعیة

 األدب المقارن

 إدارة صف
1) متطلب اختیاري تربوي (

2) تدریب میداني (
 مهارات كتابة البحث

 علم اللغة المقارن
 المسرحیة االنجلیزیة الحدیثة

 دراسات في الحدیث الشریف
2) متطلب اختیاري تربوي (

3) تدریب میداني (
 األدب اإلنجلیزي المعاصر

1) متطلب اختیاري (
2) متطلب اختیاري (

جامعة
جامعة
جامعة
كلیة

تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
جامعة
جامعة
كلیة

تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
كلیة
كلیة

تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
جامعة
كلیة

تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
جامعة
كلیة
كلیة
كلیة

تخصص
تخصص

جامعة
جامعة
كلیة
كلیة

تخصص
تخصص
تخصص

كلیة
كلیة

تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
كلیة

تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

التربیة

1616

1818

1717

1515

2017سنة :السادسةالخطة :كلیة :

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

نوع المقررنوع المقرر

نوع المقررنوع المقرر

نوع المقررنوع المقرر

نوع المقررنوع المقرر

سنة أولى - الفصل الصیفي

VOLN 1000  /جامعة ساعة60 عمل تطوعي
0

نوع المقرراسم المقرررقم المقرر



مساقات الخطة األكادیمیة لكلیة التربیة

الشؤون االكادیمیةعمید الكلیةرئیس القسم

17/02/2019

تعلیم اللغة اإلنجلیزیة قسم :
السادسة الخطة :

متطلبات الجامعة اإلجباریة

متطلبات الجامعة اإلختیاریة

متطلبات الكلیة اإلجباریة

متطلبات الكلیة اإلختیاریة

متطلبات التخصص اإلجباریة

متطلبات التخصص اإلجباریة

متطلبات التخصص اإلختیاریة

AQID 3201
AQID 3306
ARAB 1202
HADT 1202
HADT 4204
POLS 3220
QURN 1101
QURN 2101
QURN 2201
QURN 3101
QURN 4102
SHAR 1202
SHAR 2207
VOLN 1000

ARAB 3202
ECON 4203
NURS 4201
SHAR 2208
SHAR 4231

EDUC 1205
EDUC 2207
EDUC 2209
EDUC 2303
EDUC 2311
EDUC 3105
EDUC 3205
EDUC 3231
EDUC 3313
EDUC 3314
EDUC 4205

EDUC 1211
EDUC 4204
EDUC 4214
EDUC 4215
EDUC 4216

EDUC 4201
EDUC 4202
EDUC 4210
ENGL 1321
ENGL 1327

ENGL 1346
ENGL 2321
ENGL 2322
ENGL 2324
ENGL 2326
ENGL 2344
ENGL 2347
ENGL 2349
ENGL 3330
ENGL 3358
ENGL 3372
ENGL 4332
ENGL 4338
ENGL 4371
ENGL 4373
ENGL 4376
ENGLA1322
ENGLA1325
ENGLB1322
ENGLB2325

ENGL 1323
ENGL 3316
ENGL 3321
ENGL 3324
ENGL 3327
ENGL 3359
ENGL 3361
ENGL 3363
ENGL 4337
ENGL 4339
ENGL 4340
ENGL 4372
ENGL 4392
ENGL 4393

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

 حاضر العالم اإلسالمي
 دراسات في العقیدة

 اللغة العربیة (نحو وصرف)
 دراسات في السیرة

 دراسات في الحدیث الشریف
 دراسات فلسطینیة

1) قرآن كریم (
2) قرآن كریم (

 دراسات في القرآن وعلومه
3) قرآن كریم (
4) قرآن كریم (

 دراسات في الفقه
 النظم اإلسالمیة
 ساعة60 عمل تطوعي/ 

 لغة عربیة أدب (فن الكتابة والتعبیر)
 مبادئ االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي

 اإلسعافات األولیة
 حقوق اإلنسان في الشریعة والقانون

 المعامالت المالیة المعاصرة

 علم نفس النمو
 مناهج البحث العلمي (اللغة اإلنجلیزیة)

 علم نفس تربوي
 األصول االجتماعیة والفلسفیة للتربیة

 المناهج المدرسیة وتحلیلها (اللغة االنجلیزیة)
 تكنولوجیا التعلیم اللغة االنجلیزیة (عملي)

 تكنولوجیا التعلیم (اللغة اإلنجلیزیة)
 مهارات تدریس اللغة اإلنجلیزیة

 قیاس وتقویم
 استراتیجیات تدریس اللغة اإلنجلیزیة

 إدارة صف

 التربیة اإلسالمیة
 تعلیم التفكیر واإلبداع

 تربیة مقارنة
 الجودة واالعتماد المدرسي

 الصحة النفسیة

1) تدریب میداني (
2) تدریب میداني (
3) تدریب میداني (

1) النحو اإلنجلیزي (
 قراءة أكادیمیة

 مدخل األدب اإلنجلیزي
2) النحو اإلنجلیزي (

 اللغویات
1) ترجمة (

 مقدمة في النقد األدبي
 صوتیات وفونولوجیا

 القصة القصیرة
 الروایة

 األدب اإللیزابیثي
 الشعر

 لغویات نفسیة واجتماعیة
 األدب المقارن

 مهارات كتابة البحث
 علم اللغة المقارن

 األدب اإلنجلیزي المعاصر
 المسرحیة االنجلیزیة الحدیثة
1) مهارات االتصال الشفوي (

1) كتابة أكادیمیة (
2) مهارات االتصال الشفوي (

2) كتابة أكادیمیة (

 مهارات دراسیة
 األدب الرومنسي

 علم التراكیب والداللة
2) ترجمة (

 النظریة النقدیة المعاصرة
 شكسبیر

 األدب الفكتوري
18&17 النثر في القرنین 
 تواصل الثقافات
 تحلیل الخطاب
 لغویات تاریخیة
 األدب األمریكي

2) مواضیع خاصة (
3) مواضیع خاصة (

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

23

2

25

4

72

72

6

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

2017 132سنة : ساعة معتمدةعدد الساعات الكلي :



2019/02/17توزیع مقررات الخطة األكادیمیة على الفصول الدراسیة

عمید الكلیة الشؤون االكادیمیةرئیس القسم

تعلیم اللغة العربیة قسم :

سنة أولى - الفصل الثانيسنة أولى - الفصل األول

سنة ثانیة - الفصل الثانيسنة ثانیة - الفصل األول

سنة ثالثة - الفصل الثانيسنة ثالثة - الفصل األول

سنة رابعة- الفصل الثانيسنة رابعة - الفصل األول

HADT 1202 
QURN 1101 
ARAB 1271 
ARAB 1350 
ARAB 1354 
ARABA1351 
ARABA1352 

ENGL 1201 
QURN 2101 
QURN 2201 
SHAR 1202 
EDUC 1205 
ARAB 1355 
ARABB1351 

QURN 3101 
EDUC 2204 
EDUC 2209 
ARABA2353 
ARABA2357 
ARABA2358 
ARABC2351 

OPTI 3206 
QURN 4102 
EDUC 2303 
EDUC 2308 
EDUC 3234 
ARABB2358 
ARABD2351 

AQID 3306 
EDUC 3104 
EDUC 3204 
EDUC 3319 
ARAB 3361 
ARAB 3363 
ARABE3351 

EDUC 3313 
ARAB 3362 
ARAB 4364 
ARABB3353 
EDUC 4201 
OPTI 3301 

AQID 3201 
SHAR 2207 
EDUC 4205 
OPTI 3205 
ARAB 4307 
ARAB 4367 
ARABA4168 
EDUC 4202 

HADT 4204 
POLS 3220 
OPTI 4207 
ARAB 4309 
ARAB 4370 
EDUC 4210 
OPTI 4302 

 دراسات في السیرة
1) قرآن كریم (

 المكتبة العربیة اإلسالمیة
 العروض والقافیة

 األدب الجاهلي وتاریخه
1) النحو العربي (

1) الصرف (

 اللغة اإلنجلیزیة
2) قرآن كریم (

 دراسات في القرآن وعلومه
 دراسات في الفقه

 علم نفس النمو
 األدب اإلسالمي واألموي وتاریخهما

2) النحو (

3) قرآن كریم (
 مناهج البحث العلمي

 علم نفس تربوي
) علم المعاني1 البالغة (

علم ا لغة (  (1
1) األدب العباسي وتاریخه (

3) النحو (

 متطلب جامعة اختیاري
4) قرآن كریم (

 األصول االجتماعیة والفلسفیة للتربیة
 المناهج المدرسیة وتحلیلها (إنسانیات)

 مهارات تدریس إنسانیات
2) األدب العباسي وتاریخه (

4) النحو العربي (

 دراسات في العقیدة
 تكنولوجیا التعلیم (عملي)

 تكنولوجیا التعلیم
 استراتیجیات تدریس اللغة العربیة

 األدب األندلسي وتاریخه
 النقد القدیم وتاریخه

5) النحو العربي (

 قیاس وتقویم
 األدب المملوكي والعثماني وتاریخهما

 النقد الحدیث ومناهجه
) البیان والبدیع2 البالغة (

1) تدریب میداني (
1) متطلب اختیاري (

 حاضر العالم اإلسالمي
 النظم اإلسالمیة

 إدارة صف
1) متطلب اختیاري تربوي (
 األدب الحدیث ومدارسه

 األدب الفلسطیني وتاریخه
1) البحث األدبي واللغوي (

2) تدریب میداني (

 دراسات في الحدیث الشریف
 دراسات فلسطینیة

2) متطلب اختیاري تربوي (
 تطبیقات نحویة

 األدب المعاصر واتجاهاته
3) تدریب میداني (

2) متطلب اختیاري (

جامعة
جامعة

تخصص
تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
كلیة

تخصص
تخصص

جامعة
كلیة
كلیة

تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
جامعة
كلیة
كلیة
كلیة

تخصص
تخصص

جامعة
كلیة
كلیة
كلیة

تخصص
تخصص
تخصص

كلیة
تخصص
تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
جامعة
كلیة
كلیة

تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
جامعة
كلیة

تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

التربیة

1715

1717

18
17

17
17

2017سنة :السادسةالخطة :كلیة :

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

نوع المقررنوع المقرر

نوع المقررنوع المقرر

نوع المقررنوع المقرر

نوع المقررنوع المقرر

سنة أولى - الفصل الصیفي

VOLN 1000  /جامعة ساعة60 عمل تطوعي
0

نوع المقرراسم المقرررقم المقرر



مساقات الخطة األكادیمیة لكلیة التربیة

الشؤون االكادیمیةعمید الكلیةرئیس القسم

17/02/2019

تعلیم اللغة العربیة قسم :
السادسة الخطة :

متطلبات الجامعة اإلجباریة

متطلبات الجامعة اإلختیاریة

متطلبات الكلیة اإلجباریة

متطلبات الكلیة اإلختیاریة

متطلبات التخصص اإلجباریة

متطلبات التخصص اإلجباریة

متطلبات التخصص اإلختیاریة

AQID 3201
AQID 3306
ENGL 1201
HADT 1202
HADT 4204
POLS 3220
QURN 1101
QURN 2101
QURN 2201
QURN 3101
QURN 4102
SHAR 1202
SHAR 2207
VOLN 1000

ECON 4203
NURS 4201
SHAR 2208
SHAR 4231

EDUC 1205
EDUC 2204
EDUC 2209
EDUC 2303
EDUC 2308
EDUC 3104
EDUC 3204
EDUC 3234
EDUC 3313
EDUC 3319
EDUC 4205

EDUC 1211
EDUC 4204
EDUC 4214
EDUC 4215
EDUC 4216

ARAB 1271
ARAB 1350
ARAB 1354
ARAB 1355
ARAB 3361
ARAB 3362

ARAB 3363
ARAB 4307
ARAB 4309
ARAB 4364
ARAB 4367
ARAB 4370
ARABA1351
ARABA1352
ARABA2353
ARABA2357
ARABA2358
ARABA4168
ARABB1351
ARABB2358
ARABB3353
ARABC2351
ARABD2351
ARABE3351
EDUC 4201
EDUC 4202
EDUC 4210

ARAB 3301
ARAB 3308
ARAB 4303
ARAB 4305
ARAB 4346
ARABB1352
ARABB2357
ARABF3351

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

 حاضر العالم اإلسالمي
 دراسات في العقیدة

 اللغة اإلنجلیزیة
 دراسات في السیرة

 دراسات في الحدیث الشریف
 دراسات فلسطینیة

1) قرآن كریم (
2) قرآن كریم (

 دراسات في القرآن وعلومه
3) قرآن كریم (
4) قرآن كریم (

 دراسات في الفقه
 النظم اإلسالمیة
 ساعة60 عمل تطوعي/ 

 مبادئ االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي
 اإلسعافات األولیة

 حقوق اإلنسان في الشریعة والقانون
 المعامالت المالیة المعاصرة

 علم نفس النمو
 مناهج البحث العلمي

 علم نفس تربوي
 األصول االجتماعیة والفلسفیة للتربیة

 المناهج المدرسیة وتحلیلها (إنسانیات)
 تكنولوجیا التعلیم (عملي)

 تكنولوجیا التعلیم
 مهارات تدریس إنسانیات

 قیاس وتقویم
 استراتیجیات تدریس اللغة العربیة

 إدارة صف

 التربیة اإلسالمیة
 تعلیم التفكیر واإلبداع

 تربیة مقارنة
 الجودة واالعتماد المدرسي

 الصحة النفسیة

 المكتبة العربیة اإلسالمیة
 العروض والقافیة

 األدب الجاهلي وتاریخه
 األدب اإلسالمي واألموي وتاریخهما

 األدب األندلسي وتاریخه
 األدب المملوكي والعثماني وتاریخهما

 النقد القدیم وتاریخه
 األدب الحدیث ومدارسه

 تطبیقات نحویة
 النقد الحدیث ومناهجه

 األدب الفلسطیني وتاریخه
 األدب المعاصر واتجاهاته

1) النحو العربي (
1) الصرف (
) علم المعاني1 البالغة (

علم ا لغة (  (1
1) األدب العباسي وتاریخه (

1) البحث األدبي واللغوي (
2) النحو (

2) األدب العباسي وتاریخه (
) البیان والبدیع2 البالغة (

3) النحو (
4) النحو العربي (
5) النحو العربي (

1) تدریب میداني (
2) تدریب میداني (
3) تدریب میداني (

 الكتابة اإلبداعیة وفن اإللقاء
 موضوع خاص

 األدب القصصي والمسرحي
 دراسات نقدیة تطبیقیة

 دراسات في األدب المقارن
2) الصرف (

علم ا لغة (  (2
) وتطبیقاته6 النحو العربي (

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

23

2

25

4

75

75

6

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

2017 135سنة : ساعة معتمدةعدد الساعات الكلي :



2019/02/17توزیع مقررات الخطة األكادیمیة على الفصول الدراسیة

عمید الكلیة الشؤون االكادیمیةرئیس القسم

تعلیم العلوم والتكنولوجیا قسم :

سنة أولى - الفصل الثانيسنة أولى - الفصل األول

سنة ثانیة - الفصل الثانيسنة ثانیة - الفصل األول

سنة ثالثة - الفصل الثانيسنة ثالثة - الفصل األول

سنة رابعة- الفصل الثانيسنة رابعة - الفصل األول

SHAR 1202 
CHEM 1311 
CSCI 1103 
CSCI 1303 
MATHA1401 
PHYSA1102 
PHYSA1301 

ARAB 1202 
ENGL 1201 
HADT 1202 
HADT 4204 
QURN 1101 
SHAR 2207 
EDUC 1205 
CHEM 1202 

AQID 3306 
OPTI 3206 
QURN 2101 
QURN 2201 
EDUC 2204 
EDUC 2209 
ENGG 1204 
TECH 3307 

QURN 3101 
TECH 2102 
EDUC 2303 
EDUC 2309 
ENGG 1103 
PHYSB1102 
PHYSB1301 
TECH 2202 
TECH 2301 

AQID 3201 
QURN 4102 
EDUC 3202 
EDUC 3315 
OPTI 3201 
TECH 3106 
TECH 3108 
TECH 3206 
TECH 3208 

POLS 3220 
EDUC 3233 
EDUC 3313 
EDUC 4201 
PHYS 2320 
TECH 3104 
TECH 3107 
TECH 3204 
TECH 3207 

EDUC 4205 
OPTI 3205 
EARC 4318 
EDUC 4202 
ENVT 4213 
OPTI 4301 
PHYS 3121 
TECH 4103 
TECH 4203 

EDUC 4214 
OPTI 4207 
BIOL 4300 
EDUC 4210 
TECH 4102 
TECH 4202 
TECH 4300 

 دراسات في الفقه
 كیمیاء عامة

 مقدمة في الحوسبة - عملي
 مقدمة في الحوسبة
 تفاضل وتكامل (أ)

 فیزیاء عامة عملیة (أ)
 فیزیاء عامة (أ)

 اللغة العربیة (نحو وصرف)
 اللغة اإلنجلیزیة

 دراسات في السیرة
 دراسات في الحدیث الشریف

1) قرآن كریم (
 النظم اإلسالمیة
 علم نفس النمو

 كیمیاء عامة عملیة

 دراسات في العقیدة
 متطلب جامعة اختیاري

2) قرآن كریم (
 دراسات في القرآن وعلومه

 مناهج البحث العلمي
 علم نفس تربوي

 رسم هندسي
 كمبیوتر تعلیمي

3) قرآن كریم (
1) وسائط تعلیمیة متعددة عملي (

 األصول االجتماعیة والفلسفیة للتربیة
 المناهج المدرسیة وتحلیلها (علوم)

 تقنیة الورش
 فیزیاء عامة عملیة (ب)

 فیزیاء عامة (ب)
1) وسائط تعلیمیة متعددة (

 مدخل إلى تكنولوجیا التعلیم

 حاضر العالم اإلسالمي
4) قرآن كریم (

 إحصاء وصفي
 استراتیجیات تدریس العلوم

1) متطلب اختیاري (
2) وسائط تعلیمیة متعددة عملي (

 أساسیات التصمیم واإلنتاج عملي
2) وسائط تعلیمیة متعددة (

 أساسیات التصمیم واإلنتاج

 دراسات فلسطینیة
 مهارات تدریس علوم

 قیاس وتقویم
1) تدریب میداني (

 الكترونیات
 إنتاج الوسائل التكنولوجیة عملي
 البرمجة المرئیة التعلیمیة عملي

 إنتاج الوسائل التكنولوجیة
 البرمجة المرئیة التعلیمیة

 إدارة صف
1) متطلب اختیاري تربوي (

 الحاسوب في العمارة
2) تدریب میداني (
 مصادر الطاقة

1) متطلب اختیاري (
 الكترونیات عملي

 البرمجة المرئیة التعلیمیة وقواعد البیانات
 البرمجة المرئیة التعلیمیة وقواعد البیانات

 تربیة مقارنة
2) متطلب اختیاري تربوي (

 تكنولوجیا حیویة
3) تدریب میداني (

نتاج برامج الفیدیو عملي ٕ  تصمیم وا
نتاج برامج الفیدیو ٕ  تصمیم وا

 مشروع تخرج

جامعة
تخصص
تخصص
تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
كلیة

تخصص

جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
كلیة
كلیة

تخصص
تخصص

جامعة
جامعة
كلیة
كلیة

تخصص
تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
جامعة
كلیة
كلیة

تخصص
تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
كلیة
كلیة

تخصص
تخصص
تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

كلیة
كلیة

تخصص
تخصص
تخصص
تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

كلیة
كلیة

تخصص
تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

التربیة

17
15

17
18

1618

18

15

2017سنة :الثالثةالخطة :كلیة :

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

نوع المقررنوع المقرر

نوع المقررنوع المقرر

نوع المقررنوع المقرر

نوع المقررنوع المقرر

سنة أولى - الفصل الصیفي

VOLN 1000  /جامعة ساعة60 عمل تطوعي
0

نوع المقرراسم المقرررقم المقرر



مساقات الخطة األكادیمیة لكلیة التربیة

الشؤون االكادیمیةعمید الكلیةرئیس القسم

17/02/2019

تعلیم العلوم والتكنولوجیا قسم :
الثالثة الخطة :

متطلبات الجامعة اإلجباریة

متطلبات الجامعة اإلختیاریة

متطلبات الكلیة اإلجباریة

متطلبات الكلیة اإلختیاریة

متطلبات التخصص اإلجباریة

متطلبات التخصص اإلجباریة

متطلبات التخصص اإلختیاریة

AQID 3201
AQID 3306
ARAB 1202
ENGL 1201
HADT 1202
HADT 4204
POLS 3220
QURN 1101
QURN 2101
QURN 2201
QURN 3101
QURN 4102
SHAR 1202
SHAR 2207
TECH 2102
VOLN 1000

ARAB 3202
ECON 4203
NURS 4201
SHAR 2208
SHAR 4231

EDUC 1205
EDUC 2204
EDUC 2209
EDUC 2303
EDUC 2309
EDUC 3202
EDUC 3233
EDUC 3313
EDUC 3315
EDUC 4205
EDUC 4214

EDUC 1211
EDUC 4204
EDUC 4214
EDUC 4215
EDUC 4216

BIOL 4300
CHEM 1202
CHEM 1311

CSCI 1103
CSCI 1303
EARC 4318
EDUC 4201
EDUC 4202
EDUC 4210
ENGG 1103
ENGG 1204
ENVT 4213
MATHA1401
PHYS 2320
PHYS 3121
PHYSA1102
PHYSA1301
PHYSB1102
PHYSB1301
TECH 2202
TECH 2301
TECH 3104
TECH 3106
TECH 3107
TECH 3108
TECH 3204
TECH 3206
TECH 3207
TECH 3208
TECH 3307
TECH 4102
TECH 4103
TECH 4202
TECH 4203
TECH 4300

LSCI 3008
SICT 3408
TECH 3203
TECH 4309
TECH 4310

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

 حاضر العالم اإلسالمي
 دراسات في العقیدة

 اللغة العربیة (نحو وصرف)
 اللغة اإلنجلیزیة

 دراسات في السیرة
 دراسات في الحدیث الشریف

 دراسات فلسطینیة
1) قرآن كریم (
2) قرآن كریم (

 دراسات في القرآن وعلومه
3) قرآن كریم (
4) قرآن كریم (

 دراسات في الفقه
 النظم اإلسالمیة

1) وسائط تعلیمیة متعددة عملي (
 ساعة60 عمل تطوعي/ 

 لغة عربیة أدب (فن الكتابة والتعبیر)
 مبادئ االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي

 اإلسعافات األولیة
 حقوق اإلنسان في الشریعة والقانون

 المعامالت المالیة المعاصرة

 علم نفس النمو
 مناهج البحث العلمي

 علم نفس تربوي
 األصول االجتماعیة والفلسفیة للتربیة

 المناهج المدرسیة وتحلیلها (علوم)
 إحصاء وصفي

 مهارات تدریس علوم
 قیاس وتقویم

 استراتیجیات تدریس العلوم
 إدارة صف
 تربیة مقارنة

 التربیة اإلسالمیة
 تعلیم التفكیر واإلبداع

 تربیة مقارنة
 الجودة واالعتماد المدرسي

 الصحة النفسیة

 تكنولوجیا حیویة
 كیمیاء عامة عملیة

 كیمیاء عامة

 مقدمة في الحوسبة - عملي
 مقدمة في الحوسبة

 الحاسوب في العمارة
1) تدریب میداني (
2) تدریب میداني (
3) تدریب میداني (

 تقنیة الورش
 رسم هندسي

 مصادر الطاقة
 تفاضل وتكامل (أ)

 الكترونیات
 الكترونیات عملي

 فیزیاء عامة عملیة (أ)
 فیزیاء عامة (أ)

 فیزیاء عامة عملیة (ب)
 فیزیاء عامة (ب)

1) وسائط تعلیمیة متعددة (
 مدخل إلى تكنولوجیا التعلیم

 إنتاج الوسائل التكنولوجیة عملي
2) وسائط تعلیمیة متعددة عملي (
 البرمجة المرئیة التعلیمیة عملي

 أساسیات التصمیم واإلنتاج عملي
 إنتاج الوسائل التكنولوجیة
2) وسائط تعلیمیة متعددة (
 البرمجة المرئیة التعلیمیة

 أساسیات التصمیم واإلنتاج
 كمبیوتر تعلیمي

نتاج برامج الفیدیو عملي ٕ  تصمیم وا
 البرمجة المرئیة التعلیمیة وقواعد البیانات عملي

نتاج برامج الفیدیو ٕ  تصمیم وا
 البرمجة المرئیة التعلیمیة وقواعد البیانات

 مشروع تخرج

 شبكات كمبیوتر (عملي)
 شبكات الكمبیوتر

 موضوعات تكنولوجیة
 التربیة التكنولوجیة

 برمجة الوسائط المتعددة

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

26

2

26

4

71

71

5

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

2017 134سنة : ساعة معتمدةعدد الساعات الكلي :


