
2020/07/19توزيع مقررات الخطة األكاديمية على الفصول الدراسية

عميد الكلية الشؤون االكاديميةرئيس القسم

التاريخ وأساليب تدريسه قسم :

سنة أولى - الفصل الثانيسنة أولى - الفصل األول

سنة ثانية - الفصل الثانيسنة ثانية - الفصل األول

سنة ثالثة - الفصل الثانيسنة ثالثة - الفصل األول

سنة رابعة- الفصل الثانيسنة رابعة - الفصل األول

 ARAB 1202
 HADT 1202
 QURN 1101
 EDUC 1205
 HIST 1205
 HIST 1311
 HIST 1328

 ENGL 1201
 QURN 2101
 QURN 2201
 SHAR 1202
 GOGR 1322
 HIST 1229
 HIST 1333
 HIST 2201

 OPTI 3206
 QURN 3101
 SHAR 2207
 EDUC 2209
 HIST 2334
 HIST 2351
 OPTI 2301

 EDUC 2204
 EDUC 2303
 EDUC 2308
 HIST 2337
 HIST 2338
 HIST 2340

 AQID 3306
 QURN 4102
 EDUC 3104
 EDUC 3204
 EDUC 3234
 OPTI 3302
 OPTI 3303

 EDUC 3313
 EDUC 3317
 EDUC 4201
 HIST 2313
 HIST 3350
 OPTI 3304

 EDUC 4205
 OPTI 3205
 EDUC 4202
 HIST 3345
 HIST 4247
 HIST 4344
 HIST 4346

 AQID 3201
 HADT 4204
 OPTI 4207
 EDUC 4210
 HIST 4313
 HIST 4347

 اللغة العربية (نحو وصرف)
 دراسات في السيرة

)1 قرآن كريم (
 علم نفس النمو

 تاريخ الجزيرة العربية قبل البعثة
 تاريخ القدس الحديث والمعاصر
 تاريخ وحضارة الشرق القديم

 اللغة اإلنجليزية
)2 قرآن كريم (

 دراسات في القرآن وعلومه
 دراسات في الفقه
 جغرافية فلسطين

 تاريخ فلسطين القديم والوسيط
 تاريخ البعثة والخلفاء الراشدين
 تاريخ الحضارة اإلسالمية

 متطلب جامعة اختياري
)3 قرآن كريم (

 النظم اإلسالمية
 علم نفس تربوي

 تاريخ الخالفة األموية
 تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر

)1 متطلب اختياري (

 مناهج البحث العلمي
 األصول االجتماعية والفلسفية للتربية

 المناهج المدرسية وتحليلها (إنسانيات)
 تاريخ المغرب واألندلس
 تاريخ الخالفة العباسية

 تاريخ أوربا في العصور الوسطى

 دراسات في العقيدة
)4 قرآن كريم (

 تكنولوجيا التعليم (عملي)
 تكنولوجيا التعليم

 مهارات تدريس إنسانيات
)2 متطلب اختياري (
)3 متطلب اختياري (

 قياس وتقويم
 استراتيجيات تدريس العلوم االجتماعية

)1 تدريب ميداني (
 دراسات في التاريخ األيوبي والمملوك

 تاريخ أوربا الحديث والمعاصر
)4 متطلب اختياري (

 إدارة صف
)1 متطلب اختياري تربوي (

)2 تدريب ميداني (
 تاريخ اليهود والحركة الصهيونية

 تاريخ العرب الحديث
 تاريخ الخالفة العثمانية

 تاريخ العالقات الدولية الحديثة والمعاص

 حاضر العالم اإلسالمي
 دراسات في الحديث الشريف

)2 متطلب اختياري تربوي (
)3 تدريب ميداني (
 تاريخ األمريكيتين

 تاريخ العرب المعاصر

جامعة
جامعة
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كلية

تخصص
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تخصص

جامعة
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تخصص

جامعة
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2017سنة :الثانيةالخطة :كلية :

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 الصيفي

 VOLN 1000 /جامعة ساعة60 عمل تطوعي
0

نوع المقرراسم المقرررقم المقرر



مساقات الخطة األكاديمية لكلية التربية

الشؤون االكاديميةعميد الكليةرئيس القسم

19/07/2020
التاريخ وأساليب تدريسه قسم :

الثانية الخطة :
متطلبات الجامعة اإلجبارية

متطلبات الجامعة اإلختيارية

متطلبات الكلية اإلجبارية

متطلبات الكلية اإلختيارية

متطلبات التخصص اإلجبارية

متطلبات التخصص اإلجبارية

متطلبات التخصص اإلختيارية

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
SHAR 4231

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
GOGR 1322
HIST 1205

HIST 1229
HIST 1311
HIST 1328
HIST 1333
HIST 2201
HIST 2313
HIST 2334
HIST 2337
HIST 2338
HIST 2340
HIST 2351
HIST 3345
HIST 3350
HIST 4247
HIST 4313
HIST 4344
HIST 4346
HIST 4347

ARCH 3321
ARCH 3324
ARCH 4365
ARCH 4366
HIST 2336
HIST 3342
HIST 3355
HIST 4320
HIST 4355
HIST 4356

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

 حاضر العالم اإلسالمي
 دراسات في العقيدة

 اللغة العربية (نحو وصرف)
 اللغة اإلنجليزية

 دراسات في السيرة
 دراسات في الحديث الشريف

)1 قرآن كريم (
)2 قرآن كريم (

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

 دراسات في الفقه
 النظم اإلسالمية
 ساعة60 عمل تطوعي/ 

 لغة عربية أدب (فن الكتابة والتعبير)
 مبادئ االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي

 اإلسعافات األولية
 حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون

 المعامالت المالية المعاصرة

 علم نفس النمو
 مناهج البحث العلمي
 علم نفس تربوي

 األصول االجتماعية والفلسفية للتربية
 المناهج المدرسية وتحليلها (إنسانيات)

 تكنولوجيا التعليم (عملي)
 تكنولوجيا التعليم

 مهارات تدريس إنسانيات
 قياس وتقويم

 استراتيجيات تدريس العلوم االجتماعية
 إدارة صف

 التربية اإلسالمية
 تعليم التفكير واإلبداع

 تربية مقارنة
 الجودة واالعتماد المدرسي

 الصحة النفسية

)1 تدريب ميداني (
)2 تدريب ميداني (
)3 تدريب ميداني (
 جغرافية فلسطين

 تاريخ الجزيرة العربية قبل البعثة

 تاريخ فلسطين القديم والوسيط
 تاريخ القدس الحديث والمعاصر
 تاريخ وحضارة الشرق القديم
 تاريخ البعثة والخلفاء الراشدين
 تاريخ الحضارة اإلسالمية

 دراسات في التاريخ األيوبي والمملوكي
 تاريخ الخالفة األموية

 تاريخ المغرب واألندلس
 تاريخ الخالفة العباسية

 تاريخ أوربا في العصور الوسطى
 تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر
 تاريخ اليهود والحركة الصهيونية
 تاريخ أوربا الحديث والمعاصر

 تاريخ العرب الحديث
 تاريخ األمريكيتين

 تاريخ الخالفة العثمانية
 تاريخ العالقات الدولية الحديثة والمعاصرة

 تاريخ العرب المعاصر

 المتاحف
 المسكوكات

 النقوش والكتابة العربية
 آثار القدس

 تاريخ الدولة البيزنطية
 تاريخ الدويالت اإلسالمية

 اإلمبراطورية الصفوية وإيران الحديثة
 تاريخ األقليات اإلسالمية

 تاريخ وحضارة اليونان والرومان
 تاريخ العالم المعاصر

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق
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2017 128سنة : ساعة معتمدةعدد الساعات الكلي :



2020/07/19توزيع مقررات الخطة األكاديمية على الفصول الدراسية

عميد الكلية الشؤون االكاديميةرئيس القسم

اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي قسم :

سنة أولى - الفصل الثانيسنة أولى - الفصل األول

سنة ثانية - الفصل الثانيسنة ثانية - الفصل األول

سنة ثالثة - الفصل الثانيسنة ثالثة - الفصل األول

سنة رابعة- الفصل الثانيسنة رابعة - الفصل األول

 ARAB 1202
 HADT 1202
 QURN 1101
 SHAR 1202
 COUN 1202
 COUN 1307
 COUN 1313

 ENGL 1201
 OPTI 3206
 QURN 2101
 QURN 2201
 EDUC 2209
 COUN 1205
 COUN 1314
 COUN 1316

 AQID 3306
 QURN 3101
 SHAR 2207
 COUN 2204
 COUN 2211
 COUN 2311
 COUN 3211
 LOUN 2104

 QURN 4102
 OPTI 3205
 COUN 2106
 COUN 2206
 COUN 2208
 COUN 2306
 COUN 2307
 OPTI 2208

 EDUC 3104
 EDUC 3204
 COUN 3201
 COUN 3207
 COUN 3303
 COUN 3311
 COUN 3312
 LOUN 3107

 POLS 3220
 COUN 1201
 COUN 3114
 COUN 3213
 COUN 3214
 COUN 3215
 COUN 3313
 COUN 3314

 COUN 4121
 COUN 4201
 COUN 4213
 COUN 4215
 COUN 4219
 COUN 4220
 COUN 4221
 COUN 4315

 AQID 3201
 HADT 4204
 OPTI 4207
 COUN 4200
 COUN 4222
 OPTI 2209
 TECH 4101
 TECH 4201

 اللغة العربية (نحو وصرف)
 دراسات في السيرة

)1 قرآن كريم (
 دراسات في الفقه

 مبادئ اإلرشاد النفسي
 اإلسالم وعلم النفس
 مدخل إلى علم النفس

 اللغة اإلنجليزية
 متطلب جامعة اختياري

)2 قرآن كريم (
 دراسات في القرآن وعلومه

 علم نفس تربوي
 علم النفس االجتماعي

 الصحة النفسية
 علم نفس تطوري (الطفولة)

 دراسات في العقيدة
)3 قرآن كريم (

 النظم اإلسالمية
 علم النفس التجريبي
 سيكولوجية الشخصية

 علم نفس تطوري (المراهقة والشيخوخة
 إرشاد ذوي االحتياجات الخاصة

 علم النفس التجريبي (عملي)

)4 قرآن كريم (
)1 متطلب اختياري تربوي (

 العالج باللعب (عملي)
 العالج باللعب
 اإلرشاد األسري
 اإلرشاد الديني

 علم النفس الفسيولوجي
)1 متطلب تخصص اختياري (

 تكنولوجيا التعليم (عملي)
 تكنولوجيا التعليم
 اإلرشاد المدرسي
 األمراض النفسية
 نظريات اإلرشاد

)1 مهارات تدريبية في اإلرشاد (
 القياس النفسي وتطبيقاته

 األمراض النفسية (عملي)

 دراسات فلسطينية
 صعوبات التعلم

 إحصاء وصفي (عملي)
)2 مهارات تدريبية في اإلرشاد (

 إحصاء وصفي
)1 تدريب ميداني (
 علم النفس العيادي

 مصطلحات نفسية باللغة اإلنجليزية

 إحصاء استداللي (عملي)
 مناهج البحث في علم النفس

 برامج الدعم النفسي
)2 تدريب ميداني (

 قضايا معاصرة في علم النفس
 العالج المعرفي السلوكي

 إحصاء استداللي
 المقاييس التشخيصية وتطبيقاتها

 حاضر العالم اإلسالمي
 دراسات في الحديث الشريف

)2 متطلب اختياري تربوي (
 بحث تخرج

)3 تدريب ميداني (
)2 متطلب تخصص اختياري (

 برمجيات تطبيقية في علم النفس (عملي
 برمجيات تطبيقية في علم النفس

جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
كلية

تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
جامعة
جامعة
تخصص
تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
كلية

تخصص
تخصص
تخصص
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تخصص
تخصص
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تخصص
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2017سنة :الخامسةالخطة :كلية :

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر
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نوع المقررنوع المقرر

سنة أولى - الفصل الصيفي

 VOLN 1000 /جامعة ساعة60 عمل تطوعي
0

نوع المقرراسم المقرررقم المقرر



مساقات الخطة األكاديمية لكلية التربية

الشؤون االكاديميةعميد الكليةرئيس القسم

19/07/2020
اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي قسم :

الخامسة الخطة :
متطلبات الجامعة اإلجبارية

متطلبات الجامعة اإلختيارية

متطلبات الكلية اإلجبارية

متطلبات الكلية اإلختيارية

متطلبات التخصص اإلجبارية

متطلبات التخصص اإلجبارية

متطلبات التخصص اإلختيارية

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 2209
EDUC 3104
EDUC 3204

EDUC 1211
EDUC 4204
EDUC 4208
EDUC 4215
EDUC 4303

COUN 1201
COUN 1202
COUN 1205
COUN 1307
COUN 1313
COUN 1314
COUN 1316
COUN 2106
COUN 2204
COUN 2206
COUN 2208
COUN 2211

COUN 2306
COUN 2307
COUN 2311
COUN 3114
COUN 3201
COUN 3207
COUN 3211
COUN 3213
COUN 3214
COUN 3215
COUN 3303
COUN 3311
COUN 3312
COUN 3313
COUN 3314
COUN 4121
COUN 4200
COUN 4201
COUN 4213
COUN 4215
COUN 4219
COUN 4220
COUN 4221
COUN 4222
COUN 4315
LOUN 2104
LOUN 3107
TECH 4101
TECH 4201

COUN 2201
COUN 2210
COUN 4207
COUN 4212
COUN 4216

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

 حاضر العالم اإلسالمي
 دراسات في العقيدة

 اللغة العربية (نحو وصرف)
 اللغة اإلنجليزية

 دراسات في السيرة
 دراسات في الحديث الشريف

 دراسات فلسطينية
)1 قرآن كريم (
)2 قرآن كريم (

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

 دراسات في الفقه
 النظم اإلسالمية
 ساعة60 عمل تطوعي/ 

 لغة عربية أدب (فن الكتابة والتعبير)
 مبادئ االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي

 اإلسعافات األولية
 حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون

 المعامالت المالية المعاصرة

 علم نفس تربوي
 تكنولوجيا التعليم (عملي)

 تكنولوجيا التعليم

 التربية اإلسالمية
 تعليم التفكير واإلبداع

 مهارات حياتية
 الجودة واالعتماد المدرسي

 تعديل السلوك

 صعوبات التعلم
 مبادئ اإلرشاد النفسي
 علم النفس االجتماعي
 اإلسالم وعلم النفس
 مدخل إلى علم النفس

 الصحة النفسية
 علم نفس تطوري (الطفولة)

 العالج باللعب (عملي)
 علم النفس التجريبي

 العالج باللعب
 اإلرشاد األسري

 سيكولوجية الشخصية

 اإلرشاد الديني
 علم النفس الفسيولوجي

 علم نفس تطوري (المراهقة والشيخوخة)
 إحصاء وصفي (عملي)

 اإلرشاد المدرسي
 األمراض النفسية

 إرشاد ذوي االحتياجات الخاصة
)2 مهارات تدريبية في اإلرشاد (

 إحصاء وصفي
)1 تدريب ميداني (
 نظريات اإلرشاد

)1 مهارات تدريبية في اإلرشاد (
 القياس النفسي وتطبيقاته

 علم النفس العيادي
 مصطلحات نفسية باللغة اإلنجليزية

 إحصاء استداللي (عملي)
 بحث تخرج

 مناهج البحث في علم النفس
 برامج الدعم النفسي

)2 تدريب ميداني (
 قضايا معاصرة في علم النفس

 العالج المعرفي السلوكي
 إحصاء استداللي
)3 تدريب ميداني (

 المقاييس التشخيصية وتطبيقاتها
 علم النفس التجريبي (عملي)

 األمراض النفسية (عملي)
 برمجيات تطبيقية في علم النفس (عملي)

 برمجيات تطبيقية في علم النفس

 التراث النفسي عند علماء المسلمين
 أخالقيات الممارسة اإلرشادية

 التفكير اإلبداعي
 علم النفس السياسي
 علم النفس الجنائي

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق
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4
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2017 129سنة : ساعة معتمدةعدد الساعات الكلي :


