
 :التعليم والتعلمبرنامج في  .الثانيإطار التعليم للقب            

 

 :التعليم سنوات خالل الساعات توزيع يصف التالي الجدول  -التعليم برنامج جدول 

 .العلمي البحث ومنهجيات التربوية العلوم في أساسيات الطالب يتعلم: األولى الوحدة
 السنة األولى-مساقات إلزامية

 الفصل اسم املساق

عدد 

الساعات 

 الفصلية

نقاط 

 تزكية

 2 2 األول  طرائق البحث الكيفي النوعي     

 2 2 األول  طرائق البحث الكمي

م
ّ
 2 2 الثاني علم نفس التفكير والتعل

 2 2 الثاني استراتيجيات التقويم في التربية

 (التالية املساقات من مساقين اختيار) اختيارية مساقات
 2 2 األول/الثاني اتجاهات حديثة في فلسفة التربية

 2 2 األول/الثاني مهارات العمل بمجموعات وكيفية  إرشادها

 2 2 األول/الثاني مساق متقّدم -التطّور اإلدراكي 

 2 2 األول/الثاني معضالت في التربية للقيم

م التعليم في التخصص: الثانية الوحدة
ّ
  والتعل

السنة األولى-مساقات  إلزامية  

 2 2 الثاني طرائق وسبل تدريس متطورة

م وتعليم الطالب واملعلمين
ّ
 2 2 الثاني التوجيه الشخص ي لتعل

 2 2 الثاني املعرفة عند املعلمين

 السنة الثانية-مساقات  إلزامية

 لقةح) وثقافي اجتماعي سياق في وتعلم تعليم سيرورات

 ةوثقافي اجتماعية عوامل بين املعلم شخصية أو (دراسّية

األول 

 والثاني
4 6 

 2 2 األول  ومخطط املعلم كباحث

 2 2 الثاني معالجة مشاكل انضباطية وسلوكية

 لقةح) وثقافي اجتماعي سياق في وتعلم تعليم سيرورات

 ةوثقافي اجتماعية عوامل بين املعلم شخصية أو (دراسّية

األول 

 والثاني
4 6 

 2 2 األول  التفكير تنمية على التأكيد مع تربوية أحداث تحليل

 (التالية املساقات من مساق اختيار) اختيارية مساقات
 2 2 الثاني تعليم ينّمي التفكير العلمي

 2 2 الثاني والتعلم التعليم عمليتي في والتغيير القيادة

 الثانية السنة – تخصصية تطبيقات: الثالثة الوحدة

 املقترحة املجموعات من األول  اللقب في تخصصه حسب واحدة مجموعة يختار أن الطالب على

 (دراسية وحلقة مساقين تشمل مجموعة كل) التالية



 الفصل اسم املساق
عدد 

الساعات 
 الفصلية

نقاط 
 تزكية

 تعليم اللغة واألدب العربي
 اللغوي  التربوي، الجانب اللغة، وإغناء األطفال أدب

 (دراسية حلقة) واألدبي
األول 

 6 4 والثاني

م تعليم بيئات تهيئة
ّ
 2 2 الثاني األدب في غنية وتعل

 2 2 األول  تطوير القراءة والكتابة اإلبداعية

 الفصل اسم املساق
عدد 

الساعات 
 الفصلية

نقاط 
 تزكية

 تعليم الطفولة املبكرة

م التعليم في اآلباء إشراك
ّ
األول   ملبكرةا الطفولة جيل في والتعل

 6 4 والثاني

     (حلقة دراسية)
 ولةالطف اوالد لدى العاطفي االجتماعي التطور  سيرورات

 2 2 الثاني املبكرة

 2 2 األول  املبكرة الطفولة جيل في تدخل برامج

 الفصل اسم املساق
عدد 

الساعات 
 الفصلية

نقاط 
 تزكية

 تعليم اللغة االنجليزية

Translating Children Literature (حلقة دراسية)  األول
 6 4 والثاني

Pedagogical Grammar 2 2 الثاني 
Teaching Literature: a survey of American and 
British prose , poetry and methods of their use 
in the class 

 2 2 األول 

 الفصل اسم املساق
عدد 

الساعات 
 الفصلية

نقاط 
 تزكية

 تعليم الدراسات اإلسالمية
 حلقة) ةاإلسالمي العلوم تعليم في وتنميتها تفكير أساليب
 (دراسية

األول 
 6 4 والثاني

 2 2 الثاني اإلسالم في تربوية ملناهج ونقد تقييم
ر  2 2 األول  اإلسالم من منظور متغّيٍّ

 تعليم الرياضيات
 حلقة) الرياضيات تعليم في وتنميتها التفكير أساسيات

 (دراسية
األول 

 6 4 والثاني

 2 2 الثاني الرياضيات تعليم في نماذج استعمال
 2 2 األول  الرياضيات تعليم في وتوضيحات تفسيرات، إثباتات،

 تعليم اللغة العبرية وآدابها
-דרכי הוראת השירה העברית בימי הביניים

 )סמינריון(
األول 

 6 4 والثاني

 2 2 الثاني רכישת השפה העברית כשפה שנייה
ההשפעה ההדדית של הלשון העברית 

 2 2 األول  והלשון הערבית בזמן החדש

 الثانية السنة-الثالث للوحدات التطبيقي اإلنهاء مشروع/بحث
 4 2 األول والثاني ورشة مرافقة ملشروع التخرج

 


