
2020/01/25توزیع مقررات الخطة األكادیمیة على الفصول الدراسیة

عمید الكلیة الشؤون االكادیمیةرئیس القسم

المرحلة األساسیة 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 
HADT 1202 
QURN 1101 
ARAB 1308 
COUN 1312 
GEOL 1302 
SHAR 1312 

SHAR 2207 
ARAB 1302 
COUN 1201 
GOGR 1322 
MATH 1302 
SHAR 1319 

EDUC 2312 
EDUC 3316 
ARAB 2303 
COUN 2310 
COUN 3210 
LOUN 3101 
MATH 2303 

QURN 2101 
EDUC 2209 
EDUC 2303 
EDUC 2313 
BIOL 2101 
BIOL 2201 
QURN 1103 
QURN 1203 

QURN 3101 
EDUC 3104 
EDUC 3204 
EDUC 4205 
BASC 3201 
CHEM 3101 
CHEM 3201 
EDUC 3332 
OPTI 3201 

OPTI 3206 
QURN 4102 
EDUC 2204 
EDUC 3208 
EDUC 3313 
EDUC 4201 
PHYS 3101 
PHYS 3201 
TECH 3105 
TECH 3205 

AQID 3306 
QURN 2201 
OPTI 3205 
BASC 4201 
BASC 4202 
EDUC 4202 
TECH 3209 

AQID 3201 
HADT 4204 
POLS 3220 
OPTI 4207 
ARAB 3306 
EDUC 4210 
OPTI 4202 

 اللغة اإلنجلیزیة
 دراسات في السیرة

1) قرآن كریم (
 أدب الطفل (تعلیم أساسي)

 النمو والصحة النفسیة في الطفولة
 مدخل في علوم األرض والبیئة

1) فقه عبادات (

 النظم اإلسالمیة
 النحو والصرف (تعلیم أساسي)

 صعوبات التعلم
 جغرافیة فلسطین

 ریاضیات عامة (بنیة األعداد)
1) فقه المعامالت (

 استراتیجیات تدریس العلوم الحیاتیة واالج
 استراتیجیات تدریس الریاضیات

 النحو العربي (تعلیم أساسي)
 تنمیة التفكیر عند األطفال

 علم نفس اللعب
 علم نفس اللعب (عملي)

 ریاضیات عامة (هندسة وقیاسات)

2) قرآن كریم (
 علم نفس تربوي

 األصول االجتماعیة والفلسفیة للتربیة
 المناهج المدرسیة وتحلیلها (تعلیم أساسي

 أحیاء عامة تعلیم أساسي (عملي)
 أحیاء عامة (تعلیم أساسي)

 تالوة وتجوید (عملي)
 تالوة وتجوید

3) قرآن كریم (
 تكنولوجیا التعلیم (عملي)

 تكنولوجیا التعلیم
 إدارة صف

 مهارات القراءة والكتابة للصفوف األولى
 كیمیاء عامة (تعلیم أساسي) عملي

 كیمیاء عامة (تعلیم أساسي)
 استراتیجیات تدریس اللغة العربیة والتربي

1) متطلب اختیاري (

 متطلب جامعة اختیاري
4) قرآن كریم (

 مناهج البحث العلمي
 مهارات تدریس للتعلیم األساسي

 قیاس وتقویم
1) تدریب میداني (

 فیزیاء عامة (تعلیم أساسي) عملي
 فیزیاء عامة (تعلیم أساسي)

 تطبیقات الحاسوب التربویة (عملي)
 تطبیقات الحاسوب التربویة

 دراسات في العقیدة
 دراسات في القرآن وعلومه
1) متطلب اختیاري تربوي (

 مهارات الخط العربي
 بحث تخرج

2) تدریب میداني (
 تطبیقات في الدراما والمسرح بالتعلیم

 حاضر العالم اإلسالمي
 دراسات في الحدیث الشریف

 دراسات فلسطینیة
2) متطلب اختیاري تربوي (

 مهارات لغویة
3) تدریب میداني (

2) متطلب اختیاري (
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تخصص
تخصص
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2018سنة :السادسةالخطة :كلیة :
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سنة أولى - الفصل الصیفي

VOLN 1000  /جامعة ساعة60 عمل تطوعي
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نوع المقرراسم المقرررقم المقرر



مساقات الخطة األكادیمیة لكلیة التربیة

الشؤون االكادیمیةعمید الكلیةرئیس القسم

25/01/2020

المرحلة األساسیة 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 2207
VOLN 1000

ARAB 3202
ECON 4203
NURS 4201
SHAR 2208
SHAR 4231

EDUC 2204
EDUC 2209
EDUC 2303
EDUC 2312
EDUC 2313
EDUC 3104
EDUC 3204
EDUC 3208
EDUC 3313
EDUC 3316
EDUC 4205

EDUC 1211
EDUC 4215
EDUC 4217
EDUC 4218

ARAB 1302
ARAB 1308
ARAB 2303
ARAB 3306
BASC 3201
BASC 4201
BASC 4202

BIOL 2101
BIOL 2201
CHEM 3101
CHEM 3201
COUN 1201
COUN 1312
COUN 2310
COUN 3210
EDUC 3332
EDUC 4201
EDUC 4202
EDUC 4210
GEOL 1302
GOGR 1322
LOUN 3101
MATH 1302
MATH 2303
PHYS 3101
PHYS 3201
QURN 1103
QURN 1203
SHAR 1312
SHAR 1319
TECH 3105
TECH 3205
TECH 3209

BASC 3202
EDUC 4208
EDUC 4219

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 (

 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

 مناهج البحث العلمي
 علم نفس تربوي

 األصول االجتماعیة والفلسفیة للتربیة
 استراتیجیات تدریس العلوم الحیاتیة واالجتماعیة

 المناهج المدرسیة وتحلیلها (تعلیم أساسي)
 تكنولوجیا التعلیم (عملي)

 تكنولوجیا التعلیم
 مهارات تدریس للتعلیم األساسي

 قیاس وتقویم
 استراتیجیات تدریس الریاضیات

 إدارة صف

 التربیة اإلسالمیة
 الجودة واالعتماد المدرسي

 التنشئة االجتماعیة
 تعلم القیم وتعلیمها

 النحو والصرف (تعلیم أساسي)
 أدب الطفل (تعلیم أساسي)

 النحو العربي (تعلیم أساسي)
 مهارات لغویة

 مهارات القراءة والكتابة للصفوف األولى
 مهارات الخط العربي

 بحث تخرج

 أحیاء عامة تعلیم أساسي (عملي)
 أحیاء عامة (تعلیم أساسي)

 كیمیاء عامة (تعلیم أساسي) عملي
 كیمیاء عامة (تعلیم أساسي)

 صعوبات التعلم
 النمو والصحة النفسیة في الطفولة

 تنمیة التفكیر عند األطفال
 علم نفس اللعب

 استراتیجیات تدریس اللغة العربیة والتربیة اإلسالمیة
1) تدریب میداني (
2) تدریب میداني (
3) تدریب میداني (

 مدخل في علوم األرض والبیئة
 جغرافیة فلسطین

 علم نفس اللعب (عملي)
 ریاضیات عامة (بنیة األعداد)

 ریاضیات عامة (هندسة وقیاسات)
 فیزیاء عامة (تعلیم أساسي) عملي

 فیزیاء عامة (تعلیم أساسي)
 تالوة وتجوید (عملي)

 تالوة وتجوید
1) فقه عبادات (

1) فقه المعامالت (
 تطبیقات الحاسوب التربویة (عملي)

 تطبیقات الحاسوب التربویة
 تطبیقات في الدراما والمسرح بالتعلیم

 وسائل اإلعالم والطفولة
 مهارات حیاتیة
 تعدیل السلوك

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

21

2

26

4

73

73

4

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

2018 130سنة : ساعة معتمدةعدد الساعات الكلي :


