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 اء،األعزّ طالباتنا وطالبنا 

  السالم عليكم ورحمة هللا و=ر)اتھ

ونثP$ عNO  2020-2019األ)اديمية  سنةالافتتاح ب بكم وIJنئكم بأن نرّح  اGسعدن

. إّن درaس العر_قة لت^ونوا نجوما المعة وأفضل بناة WXيل املستقبلاختياركم ملRنة التّ 

fk حاضنة لتطو_ر املRارات العليا لدى طالIhا  - عليم العاfgسة للتّ كمؤّس  - القاس%$أ)اديمّية 

 NOعمل عlإو ّmش fo م قدرات خاصةIhاالت. كساWqا r  عملG ال^لية طاقم fo stّمن قدير متم

qاديمية ا(الرعاية األ NOاضر_ن يقوم عvنقبللاب ال طلt ) يyاملاألول والثا .({tاجست 

_ن داخل القاعات، واستغالل ساعات فاعل مع ~ؤالء اvqاضر طالبنا األعزاء، أن{vكم بالتّ 

}بو_ة ا�Xدمات استغالل و العلمية، تفادة من خ�}ا�Iم لالساالستقبال 
ّ
�ر~االm$ تواملرافق ال

ّ
 وف

و�ثراء RWXودكم الثقافّية واملعرفّية الl $mسا~م l foعز_ز م^انتكم  ال^لية ملا فيھ مص�vة لكم

 .ليھإNg الوصول إتطمحون  الذيولرفعة املستوى األ)ادي%$ 

ف�ستفيد  fo إبقاء أ)اديمية القاس%$ lشّع بنور~ا طالبنا األعزاء، أنتم أملنا لتحقيق مبتغانا

بانضمامكم ألسرة  القا��$ والداyي، نحن أنفسنا، مجتمعنا، واإلyسانية جمعاء. م�Iا

اإليجا�ي fo إحداث التغيfo {t ج أنتم أملنا نا fo اWqتمع، و�عد التخرّ ءأصبحتم سفراالقاس%$ 

 اأ)اديمي اlعليمي اواجبنا fo ال^لية أن نوفر لكم مناخنا العر�ي. واقع ال�}بية والتعليم fo مجتمع

وخلق ب�ئة lعليمية أساسRا  األ)ادي%$ ون�بrP )ل ما من شأنھ رفع املستوى  اوداعم امناسب

 ّtبداخلنارعاية التم $mسانية الyواإلبداع واالبت^ار واإل s.  

ة ب�ئة أ)اديميّ ية وطواقمRا األ)اديمية واإلدار_ة lعمل بال )لل وال ملل لتوفر لكم إدارة ال^ل

وأyشطة برامج إعداد  ، وذلك من خاللوامل�$ّ  ركم األ)ادي%$ّ تطوّ  ول�}�N وتتا�ع ودافئة داعمة

 التعلمية والتعليمية.مRاراتكم علمية وتر=و_ة �Iدف إl Ngعز_ز 

 ّfOسأل هللا العy  سّدG تمعنا التوّ ملا د خطاكم و_وفقكم القدير أنWq اق تصبون إليھ خدمة
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َ
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َ ْ
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ْ
Xمَّ ُيْجَزاُه ا

ُ
 .﴾(41) ) ث

بالنجاحياlي لكم مع تمّن   

أنور ر_انبروف�سور   

أل)اديميةارئ�س القائم بأعمال 
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 امليثاق

 ومبادئھ قيمھ Gستقي الذي األ)اديمية بميثاق ونل�sم نطور  نبادر، واإلداري، األ)ادي%$ الطاقم أعضاء نحن،

 تحققھ بما yع�sّ . اإلyساyي وال�}اث العالم حضارة fo فاعلة كشر_كة العر_قة، العر=ية-اإلسالمّية اvXضارة من

ل إنجازات، من األ)اديمية
ّ
 حر_ة ورفا~يتھ، اإلyسان كرامة: عNO جو~ر~ا fo تقوم تنظيمّية ثقافة fo تتمث

{tشر~ا املعرفة إنتاج واالختيار، التعبyو stّودة والتمWXا باقتدار القاس%$ أ)اديمّية تقود. وا
ً
 اWqتمع fo حرا)

ع واالزد~ار، النمّو  تحقيق إNg يف¦�$ إسرائيل fo العر�ي
ّ
 الطليعّية األ)اديمّية املؤسسة وfk – أيًضا وتتطل

 .العاملي الصعيد عNO وفاعل أ)ادي%$ دور  إNg -والنوعّية

 :يfO ما تحقيق عNO بالعمل نل�sم فإننا وعليھ،

 Gعتمد متمsًtّا من©Wًا بوصفھ وlعميمھ، اإلسالمّية الدراسات fo ا�Xاّص  األ)اديمّية من¨N تطو_ر ·

NOن علماء لكبار واملقارن  الناقد الفكر عtم املسلم~{tو_خلق أخرى، ثقافات من وغ  
ً
 ل�vوار فرصا

 .والديانات الثقافات بtن اإلyساyي

 .املرأة وتمكtن اإلyسان حقوق  أولو_ا�Iا رأس fo تضع �شرّ_ة ثروة تنمية ·

 .واWXودة التمstّ ملعايt} وفًقا تنظيمية ثقافة تطو_ر ·

· fشر إنتاج الك�ساب، الدؤوب الس�yوض خالل من املعرفة وIوتطو_ر العل%$، بالبحث ال� 

 .واملأسسة اWqتمع ال�}بية،: مجاالت fo تجديدّية مقار=ات

· {tعليمّية ب�ئة توفl م ومحّفزة غنّية
ّ
 تر=وي  مناخ ظّل  fo وامل�$، ال�¬�$ التطّور  تدعم للتعل

 .منفتح إyساyي

 وlعّدد الثقاfo االختالف عن للتعبt} اWqال و�فساح و°Wاعة، بجرأة ا�Xالفّية املسائل مواجRة ·

 .النظر ووجRات اآلراء

f،: األصعدة جميع عNO مختلفة وجRات أ)اديمّية مؤسسات مع الشراكة عرى  توثيق ·
ّ

Ovqا 

 .والدوfg اإلسالمي العر�ي، القطري،

 النّدية، املساواة، أساس عNO يقوم ا�qتلفة، اإلسرائيfO اWqتمع فئات بtن مدyي حوار رعاية ·

 .    وثقافتھ اآلخر لRوّ_ة والتقدير املتبادل االح�}ام عNO القائم املش�}ك والع�ش

 

 2018 /1439 القصد وراء من وهللا
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 أ+اديمية القاس!  KL سطور 

 ا�Xلوتية القاس%$ طر_قة قبل من اإلسالمية، والدراسات للشرaعة )لية 1989 عام تأسست:  التأســـــــــــــــــــــــــ`س -

 .   اWXامعة

 النموذج وفق اWXودة إدارة fo الدولة بجائزة األوNg املرتبة عNO حصلت) 2009 عام: (واc>ودة االمتياز -

 ).اWXودة إلدارة األورو=ية املؤسسة( EFQM األورو�ي

 املسار ا�Xاصة، ال�}بية مسار أطفال، مر=يات مسار: التالية املسارات األ)اديمية تضم: التخصصـــــات -

 العر=ية واللغة اإلسالمي الدين: التالية التخصصات fo االبتداµي فوق  واملسار االبتداµي

 املمتاز_ن و=رنامج  العلوم الع�}ية، واللغة اvXاسوب وعلم والر_اضيات االنجلstية واللغة

ـــــــــــــراف -   كبt} معلم شRادة ملنح والثقافة املعارف وزارة اع�}اف عNO حصلت) 1993 عام: (االعـــــــــتــــــــــــــــــــــــ

 .   األز~ر جامعة من أ)ادي%$ اع�}اف عNO حصلت)1995 عام( 

 fo األول  اللقب شRادة ملنح العاfg التعليم مجلس اع�}اف عNO حصلت) 2002 عام(                      

 ..B.Ed ال�}بية

 التعليم M.Ed. fo   شRادة ملنح العاfg التعليم مجلس اع�}اف عNO حصلت) 2010 عام: (املاجستe- برامج -

 lعليم العر=ية، اللغة lعليم اإلسالمي، الدين lعليم: التالية التخصصات fo والتعلم،

) 2011( عام وحصلت كما. املبكرة الطفولة وlعليم االنجلstية اللغة lعليم الر_اضيات،

NOاف ع{� فوق  للمدارس الر_اضية ال�}بية .M.Ed  شRادة ملنح العاfg التعليم مجلس اع

 وfo. اإلسالمي الدين تدرaس برنامج عNO املصادقة تمت) 2014( العام وfo. االبتدائية

 .M.Teachال برنامج عNO املصادقة تمت) 2016( العام

 .عضوا 90 يضم اإلداري  والطاقم عضوا 200 يضم األ)ادي%$ الطاقم: األ+اديمية طاقم -

ـــة - ــــــــــــــــــــــ   .ة/ومستكمل ة/طالب 3698)  2018( الدرا·�$ العام fo الطلبة عدد بلغ: الطـــــــــــــــلبـــــــــــــــــــ

 دراسية، وأيام بحث، ورشات خالل من و�yساyي أ)ادي%$ توجھ: واجتماعية أ+اديمية Tشاطات -

 وقطر_ة دولية مؤتمرات fo بارزة ومشاركة وتر=و_ة واجتماعية أ)اديمية ومؤتمرات

 .ومحلية

 .الواسع واWXمRور  األ)اديمية طالب تخدم واس�شار_ة تر=و_ة مراكز: ال.-بو;ة األ+اديمية البiية -

 .ثانو_ة ومدرسة تكنولوجية و)لية جما~t}ي، ومركز روضات، شبكة: األ+اديمية برعاية مؤسسات -
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 )قد يطرأ pغيe- عno التقو;م) * (2019-2020( تقو;م السنة األ+اديمية

 الفصل األول 

 

 الفصل الثاTي

 

 بداية الفصل األول   27.10.2019

 ذكرى املولد النبوي الشر_ف  09.11.2019

 يوم التعليم األخfo {t الفصل األول   01.02.2020

    29.02.2020 – 07.02.2020  امتحانات الفصل األول، موعد أ  

 امتحانات الفصل األول، موعد ب     10.04.2020- 18.04.2020 

 بداية الفصل الثاyي   06.03.2020

زة   07.05.2020-05.05.2020
ّ

 تطبيقات مرك

 جاإلسراء واملعراذكرى  22.03.2020

 يوم الطالب 02.04.2020

 جوالت ورحالت   21.04.2020

 بداية شRر رمضان 24.04.2020

 يوم االستقالل 29.04.2020

 عطلة عيد الفطر 24.05.2020 –  27.05.2020

 عرض مشارaع ومراكز lعليمية   18.06.2020 – 14.06.2020

 الثاyييوم التعليم األخfo {t الفصل  20.06.2020

 امتحانات الفصل الثاyي موعد أ   26.06.2020 –15.07.2020 

   عطلة عيد األض¨N املبارك  30.07.2020 –04.08.2020

 امتحانات الفصل الثاyي موعد ب   21.08.2020 –29.08.2020 

 رأس السنة ال©Wر_ة   20.08.2020  –  19.08.2020
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 pعليم مركز KL الصيف
 

 بداية التعليم   16.07.2020

 IJاية التعليم   29.07.2020
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 مبPQ السنة الدراسية

 تقسم إNg فصلtن م�ساو_tن. تجرى قبل بداية التعليم yشاطات lعليمية  G30ستمر التعليم  
ً
أسبوعا

 Ihذه الفعاليات 
ً
تتعلق بالتطبيقات العملية أو أيام مركزة fo مواضيع متعددة. يتم إعالم )ل طالب مسبقا

 املنظمة حسب برامج اإلرشاد fo املسارات.

ّد إلجراء االمتحانات وللتطبيقات العملية وال Gعت�} عطلة للطالب أو إن إيقاف التعليم بtن الفصلtن مع

 للمحاضر_ن.

تنظم ال^لية lعليما اختيار_ا مركزا fo العطلة الصيفية: االنجلstية أل~داف أ)اديمية، أسس fo اللغة العر=ية 

.fgواإلسعاف األو 

.يحق إلدارة ال^لية إجراء lعديالت �سيطة عNO مواعيد العطل و=رنام
ً
 ج الدروس حسب ما تراه مناسبا

. fo أيام الس¾ت تقام yشاطات 20.00-8.00ا�Xم�س  -أيام أسبوعية. fo أيام األحد 5يجري التعليم املنتظم 

 lعليمية سنة را�عة والدراسات العليا، تطبيقات وجوالت حسب اvXاجة.

 

 أوقات ساعات التدرuس

 أوقات ساعات التدرaس   رقم اvqاضرة

1 8.30-10.00 

2 10.30-12.00 

3 12.30-14.00 

4 14.30-16.00 

5 16.15-17.45 

6 18:-00-19:30 
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 أنظمة األ+اديمية

 األ+اديمية إدارة. أ

 : اإلدارة أعضاء

 الداخfO األ)ادي%$ اWqلس رئ�س( األ)ادي%$ العميد ،)األعNO األ)ادي%$ اWqلس رئ�س( األ)اديمية رئ�س

 . الداخfO واملراقب العام املدير العمداء، ،)العمداء ومجلس الداخلية التدر_ج وWXنة

 رئ`س األ+اديمية 1.1

يمثل رئ�س األ)اديمية fo اWqاالت األ)اديمية وال�}بو_ة لدى وزارة املعارف وقسم إعداد املعلمtن 

 ومجلس التعليم العاfg ولدى سائر اRWXات األخرى.

 lعيtنأ. 

يتم lعيtن رئ�س ال^لية من قبل ~يئة املدير_ن التا�عة ل�Wمعية وaشارك مع فر_ق البحث الذي يتم 

 NOلس األ)ادي%$ األعWqعي�نھ من قبل  ~يئة املدير_ن ممثل عن اl. 

 مدة الوظيفةب. 

 fk ا رئ�س األ)اديميةRشغلG $mسنوات. 4سنوات مع إم^انية ملدة إضافية قدر~ا  4املدة ال 

 تأ~يلج. 

 fo علمl $mأحد التخصصات ال fo درجة األستاذية NOع 
ً
يجب عNO رئ�س األ)اديمية أن ي^ون حائزا

 األ)اديمية و/ أو fo العلوم ال�}بو_ة و�عداد املعلمtن.

 وظيفة رئ�س األ)اديمية د.

11 .NOلس األ)ادي%$ األعWqتنفيذ قرارات مجلس األمناء وا 

 يا ورفع م^انIÀا.تطو_ر األ)اديمية أ)اديم 22

 تنمية وتطو_ر عالقات مع مؤسسات أ)اديمية fo البالد وخارجRا. 33

 اvqافظة عNO ممتل^ات ال^لية، صور�Iا وأسرار~ا. 44

 متا�عة العمل األ)ادي%$ وال�}بوي والتعلي%$ والتنظي%$ fo ال^لية. 55

 مراقبة أعمال ال�Wان fo ال^لية. 66

لتجديد واإلبداع، إيجاد بدائل، ومعاWXة ش^اوى رفع إرادة ودافعية العاملtن fo ال^لية fo ا 77

 العاملtن، اvqاضر_ن، الطالب، اWXمRور واملؤسسات اWXما~t}ية وا�Xاصة.

 تجنيد موارد �Iدف إNg تطو_ر البrP األ)اديمية وال�}بو_ة لأل)اديمية.  88
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 العميد األ+ادي!   1.2

 lعيtنأ. 

عبارة عن املدير األ)ادي%$ حيث يرأس اWqلس األ)ادي%$ يÆتخب العميد األ)ادي%$ من قبل اإلدارة و~و 

 الداخfO، مجلس العمداء وWXنة التدر_ج األ)ادي%$ الداخلية.

  مدة الوظيفةب. 

 سنوات. 4سنوات مع إم^انية ملدة إضافية قدر~ا 4  -مدة محددة واحدة 

 تأ~يلج. 

 رس fo ال^لية.حاصل عNO اللقب الثالث fo ال�}بية أو fo احد املواضيع الm$ تد

 الوظيفةد. 

 يدير العمل األ)ادي%$ و_تا�ع عمل العمداء، وأvÔاب الوظائف األ)اديمية األخرى fo   األ)اديمية. 11

 يبادر و_ن%$ عملية تفكt} مستمرة حول مبrP اإلعداد للتدرaس ومضامينھ. 22

33 .fgطط األ)اديمية حسب متطلبات مجلس التعليم العا�Xيراقب عملية تنفيذ ا 

 lغذية مرتدة بخصوص املستوى األ)ادي%$ fo ال^لية.يحضر  44

 مسئول عن ال�Wان األ)اديمية fo ال^لية. 55

 يرأس اWqلس األ)ادي%$ الداخWX ،fOنة التدر_ج الداخلية ومجلس العمداء. 66

 

 املدير العام  1.3

ة ال¾شر_ة)، إدارة يتا�ع املدير العام املواضيع التنظيمية واملالية. واإلدار_ة، مثل: شؤون املوظفtن (الطاق

...ØXيات وأمالك، صيانة، تخطيط و=ناء، اس�شارة قضائية ا{� اvXسابات، موازنات، مstانيات، مش

 lعيtنأ. 

 Gعtن املدير العام من قبل اWXمعية fo اجتماع عام.

 مدة الوظيفةب. 

 تحدد مدة وظيفة املدير العام fo أنظمة اWXمعية و/ أو fo االجتماع العام. 

 تأ~يل ج.

 اللقب األول عNO األقل. lعطى أفضلية لذوي ا��X}ة fo اإلدارة، وخاصة fo إدارة 
ً
ي^ون املدير العام حامال

 جمعيات، أموال، حسابات، رواتب، شؤون ضر_¾ية، شؤون قضائية و�دارة جلسات.

 وظيفة املدير العامد. 

 تنفيذ قرارات اWXمعية وال�Wنة اإلدار_ة. 11

عمل املسئولtن  –اإلدار_ة والتنظيمية اWXار_ة بصورة مباشرة، وخاصة متا�عة الشؤون املالية،  22

عن األقسام اآلتية: إدارة اvXسابات، املstانيات، املش�}يات وا�qزن، الطاقة ال¾شر_ة، التخطيط 

 والبناء، الصيانة واالس�شارة القضائية.

 



 10صفحة  ،)2019( األ)ادي%$، الدليل

 

 

 

 العميد  1.4

yسانية وعمادة الدراسات اإلسالمية، عمادة يرأس العمداء كال من: عمادة ال�}بية، عمادة العلوم اإل

 العلوم الطبيعية الدقيقة.

 lعيtنأ. 

 يÆتخب العميد ل^ل من العمادات أعاله من قبل إدارة ال^لية.

 مدة الوظيفةب. 

 سنوات.. 4سنوات مع إم^انية ملدة إضافية ذات  4 –مدة محددة 

 تأ~يلج. 

 املعلمtن أو أحد املواضيع الm$ تدرس fo العمادة.حامل اللقب الثالث وذو خ�}ة fo مجال إعداد 

 الوظيفةد. 

تقع عNO العميد مسؤولية إدارة العمادة بما GشملRا من مراكز وأقسام ووحدات، كما وأنھ IÛتم ب^ل 

 من: 

 متا�عة منظومة التدرaس أ)اديميا وتر=و_ا وتنظيميا. 11

 العمل عNO تطو_ر و�عداد برامج lعليم أ)اديمية. 22

 متا�عة عمل رؤساء األقسام والوحدات واملراكز داخل العمادة.  33

 تÆس�ب رئ�س القسم ذي العالقة 44

55  .fgالعمادة حسب متطلبات مجلس التعليم العا fo طط األ)اديمية�Xيتا�ع عملية تنفيذ ا 

 يتا�ع التغذية املرتدة بخصوص املستوى األ)ادي%$ fo العمادة. 66

77 o ن ومتا�عة خطط العملtاب الوظائف داخل العمادة.تطو_ر، تحتvÔسب أÆ_العمادة كما و f 

 إدارة مstانية العمادة. 88

 بموجب وظيفتھ Gش�}ك العميد fo ال�Wان التالية:  99

 عضو fo مجلس العمداء .أ

 يرأس منتدى إدارة العمادة. .ب

 عضو fo اWqلس األ)ادي%$ .ت

 يرأس WXنة التدرaس fo العمادة .ث

 عضو WX foنة األبحاث .ج

 التدر_ج األ)ادي%$عضو fo إحدى WXان  .ح

 عضو WX foنة الوضع األ)ادي%$ وWXنة التدرaس العامة وWXنة القبول العامة .خ

 

1.5 Koاقب الداخ  املر

�Iدف الرقابة الداخلية إNg مساعدة ذوي الوظائف fo ال^لية للقيام �عملRم و=مسئوليا�Iم بصورة  

 قانونية، وناجعة وجيدة.
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 lعيtنأ. 

 ال�Wنة اإلدار_ة.يصادق عNO املراقب من قبل 

 مدة الوظيفةب. 

مدة وظيفة املراقب األوfk Ng سنة واحدة. IJ foاية تلك السنة يحق ل�Wنة اإلدار_ة إيقاف عمل املراقب، 

تمديد ف�}ة عملھ �سنة إضافية أو lعي�نھ ملدة خمس سنوات. �عد انIÀاء مدة ا�Xمس سنوات يحق 

 .ل�Wنة اإلدار_ة أن lعينھ ملدة خمس سنوات أخرى 

 تأ~يلج. 

 fo مؤ~ل"، وذا لقب أ)ادي%$ وذا تجر=ة وخ�}ة fOرخصة "مراقب داخ NOع 
ً
يجب أن ي^ون املراقب حائزا

 املواضيع املالية واإلدار_ة.

 الوظيفةد. 

 :وظيفتھ إطار fo املراقب يفحص

 مدى النجاعة والتوفfo {t اإلدارة املالية، وذلك وفق األنظمة والقوانtن املتبعة. 11

 املعلومات وشموليIÀا.مصداقية  22

 الكيفية الm$ تنفذ Ihا سياسة اإلدارة. 33

 األخالقيات املRنية لدى القسم املراقب. 44

ا�Xطوات املتبعة fo اتخاذ القرارات من خالل ال�}كst عNO تنفيذ التعليمات الm$ حددت من قبل  55

 اإلدارة.

 نظم اvqافظة عNO ممتل^ات ال^لية والتوفt} الناجع fo املوارد. 66

 رئ`س التخصص/ القسم األ+ادي!  1.6

 lعيtنأ. 

 ير°â من قبل العميد ذي العالقة بالتخصص وaعtن بالتÆسيق مع إدارة ال^لية.

 مدة الوظيفةب. 

 سنوات. 4 –مدة محددة 

 تأ~يلج. 

 حائز عNO اللقب الثالث fo التخصص وذو خ�}ة ومعرفة fo إعداد املعلمtن

 الوظيفة د.

 السنوات تتضمن تصورا فكر_ا متطورا وناميا. اق�}اح خطة أ)اديمية متعددة 11

 متا�عة عمل اvqاضر_ن حول مضامtن املساقات، واملتطلبات وأساليب التقييم. 22

إيجاد محاضر_ن جدد، تقييم عمل اvqاضر_ن fo القسم، استكماال�Iم املRنية  33

 fo ن محاضر_ن آخر_نt=م وIة و=ي�Rنفس التخصص من ج fo والتعاون كمحاضر_ن

 من جRة ثانية.ال^لية 

 إجراء جلسات منتظمة للمحاضر_ن fo التخصص. 44
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 تمثيل التخصص WX foنة التدرaس fo العمادة. 55

 متا�عة التطور امل�$ للمحاضر_ن. 66

77  .fgالقسم حسب متطلبات مجلس التعليم العا fo طط األ)اديمية�Xيتا�ع عملية تنفيذ ا 

 عميد الطلبة 1.7

 lعيtنأ. 

 جلس العمداء و=التÆسيق مع إدارة ال^لية. يÆتخب عميد الطلبة من قبل م

 مدة الوظيفةب. 

 سنوات. 4سنوات مع إم^انية ملدة إضافية ذات  4 –مدة محددة 

 تأ~يل ج.

 حامل اللقب الثالث عNO األقل fo أحد املواضيع الm$ تدرس fo ال^لية

 الوظيفةد. 

�سt} الدراسة، بقضايا اجتماعية، Gعت�} عميد الطلبة العنوان لتوجRات الطالب fo أي موضوع يتعلق 

 fo ةRقرارات أية ج NOم عIنافا�çاضات الطالب واست{�اقتصادية وقضايا أخرى. وكذلك ~و العنوان الع

ال^لية. يركز العميد خدمات املساعدة االقتصادية وال�صية للطالب و_مثلRم WX foان ال^لية، يبادر 

 ل�
ً
 Wنة الضبط.و_نظم yشاطات اجتماعية، كما وaعمل رئ�سا

 مركز اإلرشاد ال.-بوي  1.8

 lعيtنأ. 

 يÆتخب من قبل عميد ال�}بية و=التÆسيق مع مجلس العمداء

 مدة الوظيفةب. 

 سنوات. 4 –مدة محددة 

 تأ~يلج. 

 حامل اللقب الثالث fo العلوم ال�}بو_ة عNO األقل وذو خ�}ة fo مجال إعداد املعلمtن.

 الوظيفةد. 

 مفRوم اإلرشاد fo ال^لية من خالل جلسات ~يئة اإلرشاد.Wlيع النقاشات حول  88

 Wlيع لز_ادة  التطور امل�$ لدى املرشدين ال�}بو_tن. 99

 تركst وتوظيف معلومات تتعلق باإلرشاد ال�}بوي. 1010

 رئ�س ال�Wان الm$ تختص باإلرشاد ال�}بوي. 1111

 تمثيل ال^لية fo أطر قطر_ة تتعامل مع اإلرشاد ال�}بوي. 1212

 اإلرشاد ال�}بوي fo املسارات ا�qتلفة.تطو_ر أ~داف  1313

 بناء عالقات ايجابية مع اvXقل. 1414

 Wlيع إجراء األبحاث fo اWqاالت الm$ تتعلق باإلرشاد ال�}بوي. 1515

 بناء برنامج وخطة املرافقة fo االس�يعاب/ الستاج بالتÆسيق مع مركز ال�}نامج. 1616
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رئ�س القسم ومع مركز طاقم اإلرشاد  مرافقة املرشدين ال�}بو_tن اWXدد و�رشاد~م، بالتعاون مع 1717

 fo التخصص.

تقييم الطالب (خاصة الطالب الذين يواجRون صعو=ة) بالتعاون مع رئ�س القسم ومع مركز  1818

 طاقم اإلرشاد fo التخصص.

 عضو WX foان ال^لية (مثل: WXنة التث¾يت، WXنة التعي�نات لدرجات التقدم) 1919

 واقم اإلرشاد واملرشدين ال�}بو_tن.تطو_ر آليات للرقابة ولتقييم عمل مركزي ط 2020

2noلس األ+ادي!  األع<Dا . 

اWqلس األ)ادي%$ ~و السلطة األ)اديمية العليا fo ال^لية. و~و مسئول عن اvqافظة عNO التحصيل 

العل%$ والتدر�èa$ املمتاز واملتمfo st ال^لية. يحدد اWqلس األ)ادي%$ الرؤ_ة االس�}اتيجية العليا لل^لية. 

 Gعمل من خالل مبدأ اvXر_ة األ)اديمية حسب أنظمة جمعية ال^لية.  و~و

 التخصصات fo عالية خ�}ات ذوو  إسرائيل، fo اvqاضر_ن كبار من ~م األ)ادي%$ اWqلس أعضاء

 .  العل%$ وعملRم األبحاث مجال fo عاملية وسمعة ذاتية سt}ة وذوو  ال^لية fo ا�qتلفة

بال�شاور مع العمداء األ)اديميtن fo األ)اديمية و=مصادقة مجلس يحدد أعضاء اWqلس األ)ادي%$ 

.fgالتعليم العا 

NOلس األ)ادي%$ األعWqوظائف ا 

 IÛتم اWqلس األ)ادي%$ األعNO باملواضيع التالية:

تحديد أنظمة lعي�نات الطاقم األ)ادي%$ والقواعد املتبعة fo ال�}قية حسب األسس والقواعد  11

التعي�نات fo ال^لية وذلك بناء عNO املبادئ اvqددة  من قبل مجلس التعليم الm$ تق�}حRا WXنة 

.fgالعا 

 انتخاب WXنة التعي�نات. 22

استالم تقر_ر عن توصيات WXنة التعي�نات تتعلق بالتعي�نات الm$ بصالحيIÀا، تصديق امللفات  33

تعيtن ال�}وف�سور من الm$ ترسل ل�Wان التعيtن العليا fo مجلس التعليم العاfg. ت^ون التوصية ب

 قبل WXنة ثنائية قوامRا ثالثة أعضاء من اWqلس األ)ادي%$ يحملون لقب بروف�سور.

44  {tولس fgطوات تقييم النوعية من قبل مجلس التعليم العا�X ال^لية fo ات{tمتا�عة التحض

 الفحص من قبل ال�Wنة ا�Xارجية املقيمة. 

رار fo مجاالت أ)اديمية أخرى حسب حاجة ال^لية Gستطيع اWqلس األ)ادي%$ النظر واتخاذ الق 55

.fgعليمات مجلس التعليم العاlو r�êطاملا تتم 

 .دراسة املق�}حات بإyشاء مؤسسات واستحداث أقسام جديدة 66
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 c>ان اD>لس األ+ادي!   2.1

2.1.1 Koلس األ+ادي!  الداخ<Dا 

لل^لية. يقدم القرارات fo املواضيع  الm$  يبحث اWqلس األ)ادي%$ الداخfo fO الشؤون والقضايا اليومية

 fOلس األ)ادي%$ الداخWqا.  يحدد أعضاء اIëبصالحيتھ كتوصيات للمجلس األ)ادي%$ للمصادقة عل

.NOلس األ)ادي%$ األعWqمجلس العمداء بال�شاور مع رئ�س ا 

fOلس األ)ادي%$ الداخWqوظائف ا 

 IÛتم اWqلس األ)ادي%$ باملواضيع التالية:

تحضt} برامج وخطط لتطو_ر ال^لية أ)اديميا (بما fo ذلك توصيات لفتح و�غالق برامج) وتزو_د  11

 الRيئة اإلدار_ة العليا بتوصيات تتعلق بال�}امج ذات املفا~يم واأل�عاد املادية.

املصادقة عNO خطط lعليمية خاضعة ملتطلبات مجلس التعليم العاfg، أنظمتھ، وقراراتھ،  22

 توا~ا.واإلشراف عNO مس

تحديد شروط قبول الطالب لل^لية، شروط االنتقال، شروط إيقاف التعليم، شروط إIJاء  33

 ومدة التعليم الدنيا والقصوى fo )ل تخصص. 

 تحديد قواعد وأنظمة لإلشراف عNO مستوى التدرaس وعNO نظام االمتحانات. 44

 العاfg.تحديد قواعد ملنح شRادات وألقاب ليصادق علIëا من قبل مجلس التعليم  55

 تحديد أنظمة لألخالقيات املRنية ألعضاء الطاقم األ)ادي%$ fo ال^لية وأنظمة انضباط  للطالب. 66

77  fo أطر ومجاالت اإلعداد fo املتطلبات األ)اديمية NOلس األ)ادي%$ عWqالتوصية أمام ا

 التخصصات ا�qتلفة.

درaس ا�qتلفة وfo طرق التوصية أمام اWqلس األ)ادي%$ عNO سياسة ال^لية fo مجاالت الت 88

 تطبيقRا.

 Wlيع الطاقم إلجراء استكماالت، وأبحاث واملشاركة fo املؤتمرات. 99

 التوصية أمام اWqلس األ)ادي%$ عNO سياسة تقييم وlغذية مرتدة. 1010

 c>نة التدرuس اc]اصة KL العمادة 2.1.2

 .عمادتھ fo بالطالب ا�Xاصة التدرaس WXنة العميد يرأس

 توصيا�Iا ال�Wنة ترفع. الطلبة عن وممثل عالقة، لھ الذي القسم ورئ�س الطلبة عميد: ال\>نة أعضاء

 .األ)ادي%$ للعميد

 وظائف ال�Wنة

 :عن مسئولة التدرaس WXنة

 تطبيق املفا~يم األساسية �Xطط ال^لية. .أ

تحضt} خطط lعليمية مالئمة للقب/ للشRادة الm$ تمنحRا ال^لية حسب lعليمات قسم إعداد  .ب

.fgن ومجلس التعليم العاtاملعلم 
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اvqافظة عNO  إطار التعليم وعNO املستوى األ)ادي%$ fo )افة املسارات والتخصصات بناء عNO  .ت

 .lB.Edعليمات اWqلس األ)ادي%$ كما fk واردة fo "النموذج املرشد"  لتعليم الـ 

 c>نة التدرuس العامة 2.1.3

التدرaس fo )ل عمادة. وتتألف من، عميد الطلبة، والعميد lعاñX استçناف الطلبة عNO قرارات WXنة 

 الذي لھ عالقة  يركز~ا العميد األ)ادي%$

 c>نة ال.-قيات    2.1.4

 {tولتحض {tلس األ)ادي%$ لتحديد درجات أقصا~ا محاضر كبWqنة من¾ثقة عن اWX fk نةWذه ال�~

توfò ال�Wنة صالحيا�Iا من اWqلس امللفات ل�Wان التعيtن العالية fo مجلس التعليم العاl .fgس

األ)ادي%$ األعfo NO ال^لية. تجري جلسا�Iا بصورة منتظمة مرة واحدة fo الفصل الدرا·�$ و_كتب 

محضر اWXلسات، تقسم ال�Wنة لداخلية وخارجية، lعاñX ال�Wنة الداخلية طلبات التعيtن حrm درجة 

.{tمحاضر كب 

 ال�Wنة وظائف

محاضر_ن وترقيIÀم ل^افة الدرجات بما fo ذلك درجة بروف�سور  تحدد ال�Wنة معايl {tعيtن .أ

) ثم ترسل ~ذه املعايt} للمصادقة علIëا من قبل اWqلس األ)ادي%$. ~ذه המניין מןنظامي (

املعايl {tعكس األطر املتبعة fo العالم األ)ادي%$ من خالل مالءمIÀا لوضع ال^لية املتمst ل^وIJا 

 fgلس مؤسسة للتعليم العاWqا اIëيصادق عل $mال {tنة حسب املعايWول�ست جامعة. تتصرف ال�

 األ)ادي%$.

تقرر ال�Wنة منح ترقية للمحاضر_ن fo ال^لية حrm درجة محاضر كبt}. و_تم إرسال تقر_ر  .ب

 بقرارا�Iا إNg اWqلس األ)ادي%$. 

م العاfg ملنح درجة يحضر التصديق عNO ملفات ترسل ل�Wان التعيtن العليا التا�عة Wqلس التعلي .ت

محاضر_ن من بtن أعضاء مجلس التعليم العاfg  3بروف�سور من قبل WXنة ثنائية مؤلفة من 

 حامfO لقب بروف�سور.

 �يئة اإلرشاد 2.1.4

تت^ون ~يئة اإلرشاد من مركز اإلرشاد، رؤساء األقسام، مركزي طواقم اإلرشاد fo التخصصات   

 ن متا�عة ن©ñ ال^لية املمfo st اإلرشاد ال�}بوي والتطبيقات العملية.واملرشدين ال�}بو_tن. وfk مسئولة ع

 c>نة التخصص 2.1.5

 fo ال�}بو_tن واملرشدين اvqاضر_ن طاقم ،)ال�Wنة رئ�س( القسم رئ�س: من تخصص WXنة )ل تت^ون 

 .التخصص

 ال�Wنة وظائف

 تطبيق السياسة التعليمية وسياسة اإلعداد وفق توجIëات WXنة التخصص. .أ

 تحديد املمstات واvXاجات ا�Xاصة للتخصصات fo مجاالت التعليم واإلعداد العمfO. .ب

 القيام بمبادرات وأبحاث واستكماالت. .ت
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 الرقابة والتقييم والتغذية املرتدة fo التخصص. .ث

 c>نة القبول العامة 2.1.6

 لھ الذي والعميد اإلرشاد، ومركز العمداء ومجلس األ)ادي%$ والعميد ال^لية رئ�س من ال�Wنة تت^ون 

 .التخصص ورئ�س اإلرشاد ومركز عالقة

 ال�Wنة وظائف

 رقابة ومتا�عة عملية قبول الطالب. .أ

 التصديق عNO قبول الطالب. .ب

 c>نة القبول للتخصص 2.1.7 

 .اإلرشاد ومركز التخصص رئ�س من ال�Wنة تت^ون 

 ال�Wنة وظائف

 تقوم العاfg التعليم وWqلس املعلمtن إعداد ولقسم لل^لية األساسية للشروط الطالب اس�يفاء �عد

 : التالية اWXوانب من التخصص fo للتعلم الطالب مالءمة مدى بفحص ال�Wنة

 القدرات واملRارات ومدى املالءمة ملRنة التدرaس. .أ

 فحص مدى مالءمة الطالب للمسار وللتخصص املطلوب. .ب

 التوصية أمام WXنة القبول العامة عNO الطالب املالئمtن. .ت

 c>نة الضبط  2.1.8 

 ورئ�س االسالمية، الدراسات تخصص ورئ�س ،)ال�Wنة رئ�س( الطلبة عميد من الضبط WXنة تت^ون 

 . الطالب WXنة ورئ�س اإلرشاد ومركز العالقة ذي القسم

 ال�Wنة وظائف

 .الضبط WXنة أمام للمثول  ا�qالف الطالب استدعاء

 بحث مخالفات الطلبة. .أ

 تفعيل االنظمة السلوكية fo ال^لية والm$ بقضايا أخالقية أو مناقصة لدليل الطلبة.  .ب

 c>نة األبحاث  2.1.9

 .والدراسات األبحاث قسم رئ�س ال�Wنة يركز. األقسام ورؤساء األ)اديميtن العمداء من ال�Wنة تت^ون 

 ال�Wنة وظائف

 Wlيع ودعم باحثtن من طاقم اvqاضر_ن fo ال^لية. .أ

 اش�}اك طالب ال^لية fo األبحاث واملبادرات ال�}بو_ة. Wlيع .ب

 التصديق عNO أبحاث ومstانيات. .ت

 تقديم اس�شارة مRنية fo إعداد وتخطيط وتنفيذ األبحاث. .ث

 Wlيع مبادرات تر=و_ة وتمو_لRا. .ج

 إعداد و�جراء وتنفيذ التغذية املرتدة للطالب عن اvqاضر_ن. .ح

 ال^لية.متا�عة تنفيذ األبحاث واملبادرات fo  .خ
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 التعاون مع ال�Wان ومع معا~د األبحاث fo البالد وخارجRا إلثراء األبحاث ال�}بو_ة. .د

 c>نة  الوضع األ+ادي!  2.1.10

 .عالقة لRما اللذان القسم ورئ�س العميد األ)ادي%$، العميد من ال�Wنة تت^ون 

 ال�Wنة وظائف

 تحديد م^انة الطالب/ة بناء عNO شروط القبول fo ال^لية. .أ

 االع�}اف بتعليم سابق. .ب

تحديد م^انة الطالب بالÆسبة لعدم إكمال واجباتھ أو عدم النجاح fo املتطلبات األ)اديمية أو   .ت

 ال�}بو_ة لل^لية.

 c>نة االست�ناف 2.1.11

 وتنظر. املطروحة بالقضية عالقة لھ الذي والعميد الطلبة عميد األ)ادي%$، العميد: من ال�Wنة تت^ون 

fo نافاتçالطلبة است $mتقدم ال  
ً
 .وملزم IJاµي االستçناف WXنة قرار. املواضيع شfo rm خطيا

 c>نة األخالقيات 2.1.12

 fo نة من العميد األ)ادي%$، العميد الذي لھ عالقة، رئ�س القسم وعميد الطلبة. وتبحثWتت^ون ال�

عNO قرارات ال�Wنة قضايا أخالقية بtن اvqاضر_ن أنفسRم و=ي�Iم و=tن الطالب. يقدم االستçناف 

 لرئ�س ال^لية.

 c>نة املكتبة 2.1.13

 .االحتياجات حسب املكتبة تطو_ر fk ال�Wنة وظيفة. املكتبة ومدير األقسام رؤساء من ال�Wنة تت^ون 

 c>نة املساعدة للطالب (قروض ومنح) 2.1.14

 تت^ون ال�Wنة من اvqاسب، عميد الطلبة والعميد األ)ادي%$.

 وظائف ال�Wنة

 تحديد معايt} للقروض وللمنح بالتعاون مع ممثل WXنة الطلبة. .أ

 التوصية أمام إدارة ال^لية عNO إعطاء منٍح للمحتاجtن. .ب

 التوصية أمام إدارة ال^لية ب�Wيع ودعم الطالب املمتاز_ن. .ت

 c>نة قبول محاضر;ن جدد 2.1.15

 الذي القسم \التخصص ورئ�س عنھ ينوب من أو األ)اديمية رئ�س اWXمعية، ممثل من ال�Wنة تت^ون 

 .عالقة لھ

 ال�Wنة وظائف

 إيجاد محاضر_ن جدد ذوي مؤ~الت عالية. .أ

 مقابلة املر°tvن والتوصية عl NOعيي�Iم أمام ال�Wنة اإلدار_ة ل�Wمعية. .ب
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 مبPQ التعليم

 أطر التعليم KL ال�لية:
  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلوم اإلTسانية العلوم ال.-بو;ة العلوم

 

 العليا الدراسات

 

 الطفولة املبكرة      

 

 تر=ية خاصة 

 

 برنامج املمتاز_ن 

 استكماالت

  

 

 العر=ية اللغة

 

 اإلسالمي الدين

 

 اللغة االنجلstية

 

 اللغة الع�}ية

 

 الر_اضيات

 

 اvXاسوب

 

 العلوم

 التعلم والتعليم

 ال�}بية للر_اضيات

 الدين اإلسالمي

 التخصص fo التدرaس

 M.Teach 

 شب�بة fo خطر
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قب الثاTي KL الدراسات العليا
ّ
 برامج التعليم لل

 

 العليا الدراسات عمادة

 عامة وpعليمات أنظمة :األول  الفصل

 

 ، ال�}بية الشمولية لطالب fo ضائقة وخطروالتعلم و  التعليم ل�}نام÷f واألحد اWXمعة يومي: التعليم أيام 1.1

    M.Teach التدرaس fo الثاyي اللقب و=رنامج االسالمية الدراسات وlعليم للر_اضيات ال�}بية لل�}امج اWXمعة يوم

 التعليم رئ�سة برنامج  -د. رماء دعاس  عميد الدراسات العليا ،–: بروفسور صب¨f ر_ان األ+ادي!  الطاقم 1.2

 الدراسات lعليم برنامج رئ�سة-lغر_د قعدان . د للر_اضيات، ال�}بية برنامج رئ�سة-جRينة °�v}ي . د والتعلم،

قب برنامج رئ�س-د.وجيھ ظا~ر  اإلسالمية،
َّ
، وأ.د. يو·�$ غوتمان رئ�س برنامج M.Teach التدرaس fo الثاyي الل

 ال�}بية الشمولية لطالب fo ضائقة وخطر

مساعدة إدار_ة -آمنة أبو مخ  لعميد الدراسات العليا، االدار_ة املساعدة-ياسمtن دقة : اإلداري  الطاقم 1.3

 الدراسات العليا �}امجل

  الس¾ت، يوم عدا األسبوع أيام جميع: الدوام ساعات 1.4

 .واØX نماذج تحميل lعليمات، أخبار، yشاطات، من : القسم موقع متا�عة 1.5

 الشاشة عNO وyشر~ا نصية رسالة بواسطة الطالب اعالم يتم محاضرة الغاء عند: محاضرة الغاء 1.6

 اvqاضرات إلغاء GعP$ ال محاضرة الغاء العلم، مع ،4 رقم مبrP الثالث، الطابق مدخل fo املوجودة االلك�}ونية

$mا، الIëاضر وصول  عدم بحالة تلvqا Ngالدرس، ا fûبÆاالنتظار ي rmدقيقة 15 ح NOاضرة بداية عvqثم ومن ا 

د تصديقRا عNO واvXصول  القسم لسكرتار_ة التوجھ
ّ

 .املغادرة وام^انية اvqاضرة إلغاء من للتأك

 من أيام ثالثة خالل التعو_ض يÆبfû األول، الفصل خالل lغيبوا الذين محاضرون: محاضرات pعو;ض 1.7

 ل�س التعو_ض محاضرات حضور  للتعو_ض، املركزة باأليام الطلبة اعالم يتم الثاyي الفصل وfo الفصل، انIÀاء

 عدمھ أو حضوره تأكيد طالب )ل عNO يتوّجب لكن. Ihا املسموح الغياب yسبة من يح�سب ال Ihا والغياب إلزاميا

عليم" توزuع" تجزئة 1.8
ّ
 من lستوجب املنتظمة، الّدراسة ف�}ة تجزئة/لتوزaع طلبات: לימודים פרישת - الت

الب
ّ
لب عNO ال�}نامج ة/رئ�س بمصادقة مرفق األسباب للعمادة، توضيح مع مفّصل طلب تقديم الط

ّ
 ف�}ة. الط

 التعليم من علIëا مصادق اجازة Gشمل الواجبات، جميع اس�يفاء أجل من Ihا املسموح القصوى  الّدراسة

قب دراسة بدء منذ سنوات، خمس fk الدراسية، السنة خالل" מאושרת לימודים הפסקת"
ّ
 يتم. الثاyي الل

 الدرا·�$، القسط بكراسة موâýّ  ~و كما) التعليم وزارة lعليمات وفق(  اWXباية قسم مع املالية املعاملة ترت�ب

 .الطالب من خطًيا الطلب استالم عند فقط

 ملدة lعليمھ بتأجيل الدراسية للسنة قبولھ تم م�Wþل ل^ل إم^انية ~ناك: سنة ملدة التعليم بدء تأجيل 1.9

 من األول  الشRر ~و الطلبات ل�سليم موعد آخر. ال�}نامج رئ�س قبل من وتوصية طلب خالل من وذلك سنة،
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 للسنة القبول  شروط اعتماد يتم العليا، الدراسات ل�Wنة الطلب يرسل لم حال fo. املعتمدة الدراسية السنة

 . جديد من ال�Wþيل عند التالية الدراسية

1.10  -eغيp يتم: تطبيقي تخصص {tغيl نة طلب خالل من التخصصWالعليا الدراسات ل� $mشمل والl توصية 

 . السنة بداية �عد تخصص lغيt} يمكن ال. األوNg الدراسية السنة بداية قبل ال�}نامج رئ�س قبل من

 البحث ومن©Wيات ال�}بو_ة العلوم مواضيع بنجاح الطالب أنrÿ إذا: أخرى  إ�n سنة من االنتقال شروط 1.11

 إNg االنتقال حقھ من فإن التخصص، مساقات من فصلية ساعات 8 إNg باإلضافة األوNg للسنة املقررة العل%$

 .الثانية السنة

 املعارف وزارة متا�عة الطالب عNO يتوجب لذا. سنوات لثالث )املة دراسية منحة املعارف وزارة تمنح: منح 1.12

 . املوقع متا�عة يمكنك. الدرا·�$ القسط اس�}جاع بخصوص

 lعلمRا قد )ان معينة مساقات من إعفاء عNO ال�}نامج رئ�س قبل من التوصية يتم: سابق pعلم اح�ساب 1.13

 س"س  6حIh  rmا مع�}ف أخرى  أ)اديمية مؤسسات fo أو القاس%$ أ)اديمية fo الثاyي اللقب إطار fo الطالب

  الدرا·�$ القسط lسديد من الطالب Gعفي ال سابق lعلم اح�ساب
ً

 .)امال

 شروط اإلعفاء من مساقات: 1.14

 .Ihا مع�}ف أ)اديمية مؤسسة fo املساق lعلم تم .1

 .70 عالمة مع فصليتtن ساعتtن بواقع املساق lعلم تم .2

 .بال^لية املساق خطة مستوى  يوازي  أ)ادي%$ بمستوى  املساق خطة .3

 .األقل عNO ثالث لقب شRادة صاحب املساق محاضر .4

 .ال^لية fo املوجود واملساق املساق fo املواضيع بtن كبl {tشابھ ~ناك .5

 .سنوات 6 من أك�} دراستھ عNO م¦�r مساق اح�ساب يتم ال .6

 .دراسية حلقة ملساق سابق lعلم اح�ساب يتم ال .7

 العليا الدراسات ل�Wنة ال�}نامج منتدى fo الطالب قدمھ الذي اإلعفاء طلب مع التوصية ~ذه تقديم يتم عند~ا

 الدراسية السنة بداية من أسبوعtن خالل عالمات وكشف املساق خطة إرفاق يÆبfû. عليھ واملصادقة لبحثھ

Ngاألو. 

 يÆبfû دفعھ، يخص ما و)ل الدرا·�$ القسط نظام عن لالستفسار: والدفع الدرا��  القسط نظام 1.15

: الRاتف  mofida@qsm.ac.il: االلك�}وyي ال�}يد: بواسطة الدراسية األقساط ومسؤولة املالّية الدائرة مراجعة

6286635-04 

 

 إيقاف التعليم:  1.16

 : מאושרת לימודים הפסקת -مصادقة ايقاف التعليم  1.16.1  

 علIëا مصادق اجازة �عد التعليم استكمال fo ورغب الثاyي، للقب lعليمھ من جزًءا الطالب أنrÿ إذا )أ

 .ال�}نامج رئ�س من مصادقة يأخذ أن عليھ يÆبfû التعليم؛ من
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 مفّصل بطلب يتوّجھ أن وعليھ. أق¬�r كحّد  فصلtن أو لفصل دراستھ إيقاف طلب للطالب يحق )ب

 الذي الطالب دراسة ايقاف يتم. الطالب ملف fo الطلب ُيدرج مصادقتھ تلقي و�عد ال�}نامج، لرئ�س

 .منتظم �ش^ل املصدقة الدراسة اجازة �عد للدراسة Gعود ال

 لھ يحّق  ال عليھ و=ناءً  مالية، مستحقات أّي  دفع الطالب عNO يتوّجب ال املصادقة اإلجازة ف�}ة أثناء )ت

 اإلجازة، قبل lسليمRا تم وظائف عNO عالمات تلقي املكتبة، من كتب استعارة: مثل خدمات تلقي

 .التطبيقي اإلIJاء بحث مرشد من والّدعم التوجيھ تلقي وكذلك

 اللقب إلIJاء أق¬�r كحد سنوات ا�Xمس ضمن اح�ساIhا يتم الدراسة من االجازة سنة للّتوضيح، )ث

  ذكر كما
ً
 .سابقا

 .املالية للدائرة والتوّجھ الدرا·�$ القسط نظام مراجعة الرجاء املالية للنظم بالÆسبة )ج

 

 :حال KL يكون  العليا الدراسات c>نة قبل من الطالب دراسة إيقاف قرار  1.16.2

 .املقررة األ)اديمية املRام ب�نفيذ الطالب يقم لم )أ

 .القاس%$ أ)اديمية fo العليا الدراسات fo تواجده ف�}ة للطالب وأخالقية سلوكية مشا)ل )ب

 : לימודים חידוש -تجديد الدراسة 1.17

 ال�Wþيل اجراءات تجديد Gستوجب وال توقيفRا، تار_خ من سنة حrm يتم املصدقة االجازة �عد للدراسة العودة

 والقبول  لل�Wþيل الرسمية بالسt}ورة يمر ان الطالب عNO يحتم آخر وضع بأي الدراسة تجديد باملقابل.  والقبول 

 .   جديد من لل�}نامج

 تقييم الطالب:  1.18

بع
ّ
 مراحل lعلمRم ا�qتلفة. خالل الثاyي للقب دراستھ fo الطالب تقدم تقو_م/لتقييم أساليب عّدة األ)اديمية ت�

 تطور الطالب:

يتم تقييم الطالب من قبل محاضري املساقات ا�qتلفة بواسطة أبحاث و/أو امتحانات وخالل التحضt} ملشروع 

التخرج. يحق للمحاضر توجيھ طالب ي^ون مستواه التعلي%$ أقل من املطلوب إNg رئ�س ال�}نامج من أجل بحث 

fo الدراسة. مواصلتھ 

 تحديد العالمة ال��ائية:

:fOي للقب وفق ما يµاIُتحّدد عالمة املعّدل ال� 

 مساقات وfo البحث ومن©Wيات ال�}بو_ة العلوم fo الفصلية املساقات fo الطالب علIëا حصل الm$ العالمات .1

 .50% بÆسبة التخصص

 .20% عالمات حلقتtن دراس�تtن بÆسبة .2

 .30% بÆسبة مشروع التخرج عالمة .3
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 الدراسية واCcلقات ال��ائية األبحاث, الوظائف: الثاTي الفصل

 أعمال الفصل: 2.1

 .واليومية األبحاث الوظائف، التقار_ر،: lشمل الفصل أعمال 2.1.1

 )دراس�تtن حلقتtن( بحثtن بأداء دراستھ سنوات fo الطالب ُيلزم 2.1.2

 إرشاد وعليھ مساقھ، fo الطالب يقدمRا الm$ األبحاث مستوى  عن مباشر �ش^ل مسؤول محاضر )ل 2.1.3

 .عل%$ �ش^ل األبحاث كتابة طر_قة حول  الطالب

 الوظيفة كتابة مراحل جميع fo للطالب ذاlي عمل ي^ون  أن يجب الطالب يقدمھ بحث أو وظيفة )ل 2.1.4

 ...).البحث كتابة املعطيات، تجميع مراجع، عن البحث( البحث أو

 الوظيفة بموضوع الختباره الطالب استدعاء لھ يحق املادة vqاضر بحث أو/و وظيفة lسليم عند 2.1.5

. بنفسھ البحث أو/و الوظيفة بتحضt} يقم لم الطالب بأن اvqاضر شك حال fo وذلك البحث أو/و

fo بالغش الطالب قيام من التأكد تم حال fo {tاضر يقوم البحث، أو/و الوظيفة تحضvqبإلغاء ا 

 .الضبط ل�Wنة الطالب ضد ش^وى  وتقديم البحث أو/و الوظيفة

 .مساق من أك�} fo البحث أو/و الوظيفة نفس بتقديم Gُسمح ال 2.1.6

  فيعت�} البحث fo رسوب عالمة عNO الطالب حصل إذا 2.1.7
ً
 من املادة دراسة إعادة وعليھ املساق، fo راسبا

 .جديد

2.1.8 NOة االحتفاظ الطالب ع�þÆا يقوم بحث، أو وظيفة )ل من بRبتقديم rmيحصل ح NOوذلك تقييم، ع 

 
ً
يجب lسليم �þyة ألك�}ونية من الوظائف للموقع املرافق  .اvXاسوب fo عطب أو لضياعRا تحسبا

، ال تقبل )סמינריוניםاملودل، (ذلك Gشمل )افة الوظائف والتمار_ن واألبحاث واvXلقات الدراسية 

فة اvqاضر_نو/أو صندوق مراجعة طالب لم Gسلم املRمة fo املودل، و_منع وضع الوظائف fo غر 

   اvqاضر

 :واألبحاث الوظائف pسليم وسe-ورة مواعيد 2.2

 وعNO للمساق املرافق املوقع-املودل fo الفصلية والتقار_ر املRام lسليم مواعيد بتحديد اvqاضر يقوم 2.2.1

 بدون  اvqدد املوعد G foسلم لم ملن إداري  صفر يرصد. اvqدد املوعد fo ب�سليمRا االل�sام الطالب

 . عذر

 .الدرا·�$ الفصل IJاية قبل يتم ال وغt}~ا بورتفوليو إIJاء، أبحاث من ال�Iائية الفصل أعمال lسليم 2.2.2

2.2.3 fo االتvXاصة، ا�Xسليم تأجيل طلب تقديم للطالب يمكن اl اضر يومية/بحث/وظيفةvq ع�} املادة 

 اvqاضر حق ومن اvqدد، ال�سليم قبل أسبوع عن تقل ال مدة fo العذر إثبات مع ال�¬�$، ايميلھ

 . رفضھ أو الطلب قبول 

قب سكرتار_ة 2.2.4
َّ
 . وظائف lسليم تأجيل طلبات lعاñX ال الثاyي الل



 23صفحة  ،)2019( األ)ادي%$، الدليل

 

 

 

 سنة )ل من األول  pشر;ن ش ر  من األول  األسبوع أقصاه موعد حrm الدراسية اvXلقات أبحاث lسلم 2.2.5

fo ة بتقديم الطالب يقوم. املودل منظومة�þy ن وفق مطبوعة البحث من واحدةtطباعة قوان 

 .ذلك اvqاضر طلب إذا فقط العل%$ البحث

 .املساقات وفق املودل منظومة fo واليومية األبحاث الوظائف، ب�سليم الطالب يقوم 2.2.6

 إNg تدعو قRر_ة أعذار ~ناك تكن ولم اvqدد املوعد fo البحث أو/و الوظيفة الطالب Gسلم لم إذا 2.2.7

{tنة الطلب يحال ال�سليم، تأخWس ل�aباألمر للبت املتعلقة التدر. 

2.2.8 fo يومية/بحث/وظيفة كتابة بإعادة للطالب املوافقة تتم خاصة حاالت NOعالمة ~ا/لھ ترصد أن ع 

 fo املنتديات ع�} التوجھ يومية/بحث/وظيفة كتابة اعادة طلب عند الطالب عNO يÆبfû فقط، نجاح

 . بال�}نامج املتعلقة التدرaس WXنة إNg الطلب و_حال ، العليا الدراسات fo ال�}نامج سكرتار_ة

 . التخرج مشروع/بحث دليل أنظر: التخرج مشروع/بحث 2.2.9

 فحص و¡رجاع الوظائف واألبحاث: 2.3

 أو/و الوظيفة عNO مالحظاتھ Wþlيل مع وتقييمRا واألبحاث الوظائف بفحص املادة محاضر يقوم 2.3.1

 .البحث

 من الوظائف استالم تار_خ من شRر أقصاه موعد حrm املنظومة fo العالمات برصد اvqاضر يقوم 2.3.2

 .االمتحان موعد أيام من 7و�عد  الطلبة،

 مRما فصل   )ل fo النتائج إعالن تار_خ من أسبوعtن م¦�$ �عد عالمة أية عNO اع�}اض أي يقبل ال 2.3.3

 . العالمة عNO الطالب اطالع lعذر س¾ب )ان

 .lعبئIÀا �عد للمحاضر واالبحاث الوظائف عالمات عNO اع�}اض طلبات تقديم يتم 2.3.4

 عدم أو مساق، ضمن مRمة ألي عالمة أي ظRور  عدم او نقصان مسؤولية الطالب عاتق عNO تقع 2.3.5

 كشف fo عالمة أي نقصان عدم من التأكد طالب )ل عNO. )ان س¾ب ألي IJائية مساق عالمة ظRور 

 تتعدى ال ان عNO بذلك التوجھ ع�} منتدى قسم التحصيالت الدراسية الطالب عNO ي�}تب. عالماتھ

سبوع
ُ
 . العالمة رصد موعد من األ

 رسب أو املساق fo املطلو=ة املRام بجميع يُقم لم انھ �س¾ب للطالب ناقصة عالمات ُوِجدت إذا 2.3.6

 من املساق ل�Wþيل طلب وتقديم التحصيالت قسم lعليمات ِوفق العمل عليھ يتوجب باملساق

 .العليا الدراسات fo ال�}نامج سكرتار_ة عند جديد

2.3.7 fo اض تقديم الطالب أراد حال{� التواصل عليھ اليومية/البحث/املRمة/الوظيفة عالمة عNO اع

 �عد العالمة أن االعتبار �عtن األخذ مع. مراجعIÀا يود الm$ النقاط تفصيل مع اvqاضر مع مباشرة

والm$ يتم  فقط املمنوحة بالف�}ة االع�}اض تقديم يتم. أقل )انت لو حrm ال�Iائية العالمة fk االع�}اض

 تحديد~ا أوتوماتيكًيا بحسب املنظومة

 :مالحظات



 24صفحة  ،)2019( األ)ادي%$، الدليل

 

 

 

 .املنتديات ع�} التوجھ يÆبfû شفRية، طلبات معاWXة يتم ال §

 

 والش ادات اإل¢�اء تصديق سe-ورة: الثالث الفصل

 :املسار KL التعليم إ¢�اء شروط 3.1

 لقب عNO اvXصول  Gستحق حrm سنوات، 5 أقصا~ا مدة fo األ)اديمية املتطلبات جميع إIJاء الطالب عNO يجب

M.Ed.، ة ~ذه ضمن التعليم عن االنقطاع مدة وتح�سب{� .اللقب عNO ل�vصول  القصوى  الف

 

 :اللقب عno اCcصول  شروط اس�يفاء 3.2

 :اآلlي حسب املتطلبات إIJاء الطالب عNO يجب

 .املساقات جميع fo) األقل عNO 60( نجاح عالمة -

 .70 عن يقل ال بمعدل ا�qتلفة والورشات املساقات fo التعليم واجبات إIJاء -

- {tن تحضtصول  دراسية، حلقة بمستوى  وظيفتvXوا NO70 عالمة ع NOاألقل ع fo ما واحدة )لIم�. 

 .األقل عNO 70 عالمة عNO واvXصول  التطبيقي التخرج مشروع إIJاء -

 ).فصول  4( سÆتان fk األدyى، اvXد fo اللقب، عNO ل�vصول  التعليم مدة -

 قسط من 25% بدفع الطالب يلزم سÆتtن، عن يز_د ما إNg اللقب متطلبات إIJاء يتم ولم التعليم امتد إذا -

 .إضافية سنة )ل عن التعليم

 

 تصديق اإل¢�اء: 3.3

 لھ يحق منھ، املطلو=ة املتطلبات جميع وأتّم  بنجاح األ)اديمية املتطلبات جميع أنrÿ انھ الطالب يتأكد أن �عد -

 .إIJاء تصديق عNO اvXصول 

 .بذلك ا�Xاص املنتدى عNO التحصيالت قسم سكرتار_ة من االIJاء تصديق بطلب الطالب يقوم -

 .اإلIJاء لتصديق الطالب استحقاق بفحص التحصيالت قسم يقوم الطلب، استالم عند -

 .اإلIJاء تار_خ إNg باإلضافة ال^لية، fo الطالب خاللRا درس الm$ والسنوات التخصص اإلIJاء تصديق fo يظRر -

 .مسبق تÆسيق مع التحصيالت قسم من االلك�}وyي ال�}يد ع�} االIJاء تصديق استالم يتم -

 قسم ملنتديات التوجھ يمكن العالمات كشف أو اإلIJاء تصديق من مصّورة �þyة عNO للمصادقة -

 .التحصيالت
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 ش ادة اإل¢�اء: 3.4

 املعنية ل�RWات وتحو_لRا إIJاء، تصديق عNO حصل الذي للطالب إIJاء شRادة بطباعة التحصيالت قسم يقوم -

 . لتوقيعRا

 .التخرج حفلة حrm للطلبة توقيعRا و�عد اإلIJاء �شRادة االحتفاظ يتم -

- fo ادة الطالب منح يتم التخرج حفلةRاء، شIJعليمھ لسنوات بالعالمات وكشف إl. 

 شRادتھ، ل�سلم التحصيالت قسم سكرتار_ة إNg يتوجھ أن عليھ فيجب التخرج حفلة عن الطالب lغيب إذا -

 .التخر_ج حفل من أسبوع �عد وذلك

 

 اإل¢�اء بدرجة امتياز: 3.5

 ":امتياز" أو" تفوق  مع امتياز" درجة عNO اvXصول  شروط

 فوق، فما 95 بمعدل lعليمھ أنrÿ إذا تفوق، مع بامتياز ماجستt} شRادة عNO يحصل أن الطالب Gستطيع -

 . الفوج fo معدالت خمسة أعNO ضمن )ان و�ذا

 إذا وفقط فوق، فما 90 �عالمة lعليمھ أنrÿ إذا بامتياز، ماجستt} شRادة عNO اvXصول  الطالب Gستطيع -

 . الفوج fo عشرة  معدالت أعNO ضمن )ان

 معدالت اعNO اخذ يتم برنامج، )ل وفق الفوج fo ا�Xر_جtن �عدد يتعلق الشرف مراتب عدد : للتوضيح

 خر_ج 60 ،6 خر_ج 50 ،5خر_ج  40، 4خر_ج  30، 3خر_ج  20، 2خر_جtن  10معtن (مثال من  برنامج وفق

7 .( 
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قب الثاTي KL الدراسات العليا
َّ
 برامج التعليم لل

 برنامج التعليم والتعلم )1

 fo التخصصات التطبيقية:

 lعليم اللغة العر=ية وآداIhا  -

 lعليم الطفولة املبكرة -

 lعليم اللغة االنجلstية -

 الع�}ية وآداIhا lعليم اللغة -

 lعليم العلوم -

 

 التصّور الفكري، أ�داف وغايات ال¤-نامج

م التعليم fo الثاyي اللقب برنامج IÛدف
ّ
 ~اّمة lغيt}ات إجراء عNO قادر_ن وlعليم تر=ية وyساء رجال إعداد إNg والتعل

م املعلمtن، لدى التعليم عملّية fo وجذر_ة
ّ
 .الطالب لدى والتعل

 ~ذا fo التعليم وأن سيما ال العر�ي، التعليم جRاز إNg بالÆسبة خاص �ش^ل ~ام ال�}نامج، ~ذا وفق املعلمtن إعداد

 قبل من فاعل وغt} متلٍق  سل $ موقف عG NOعتمد كما التكرار، خالل من املعرفة عNO الغالب G foعتمد يزال ال اRWXاز

 املتدّنية التحصيل yسبة-جزµي �ش^ل ولو– وتوl âýّعكس أن شأIJا من املstات ~ذه. (التعليم عملية خالل الطالب

 ). املدارس fo التعليم مراحل )ل fo العرب الطالب لدى

ا
ً
- ال�}نامج ~ذا lعت�} فÿ$ العر�ي، اWqتمع fo والتعليم ال�}بية جRاز fo للتغيt} وكيلة نفسRا ترى  ال^لّية أّن  من وانطالق

م التدرaس عملّيات- تطو_ر fo يتمحور  الذي
ّ
 التغيt}، إلحداث إلزامية وسيلة-املعرفة حقول  �qتلف العصر_ة والتعل

 .العرب الطالب لدى التحصيل yسبة ورفع املعلمtن لدى األداء مستوى  تحسtن G foسRم أن شأنھ من الذي

ة lعكس
ّ
م التعليم fo الثاyي للقب املق�}حة ا�Xط

ّ
  فRًما والتعل

ً
ل التعليم، تخطيط fo متداخال

ّ
 املش�}كة باألرّضية يتمث

 والm$ تخّصص، ل^ل ا�Xاصة املعرفية اWqاالت lعليم وfo البحث طرق  وfo ال�}بية fo أساسًيا lعليًما تضّم  والm$ للتعليم

 .واملعرفية العملية ا��X}ة تمثل

fo طة ~ذه�Xيتّم  ا stك{� و_تم. مجموعات fo والعمل البحث كطر_قة املدارس fo اvXديثة التدرaس طرق  تطبيق عNO ال

fo تلفة املساقات�qن ال�}نامج يّزود. العصر_ة الطرق  ~ذه استخدام اtواألدوات باملعرفة املعلم $mم الIمن تمك� 

م التدرaس تخطيط
ّ
�Iم كما الطالب، بtن القائمة الفردّية الفروق مراعاة مع- مدمج نحو عNO والتعل

ّ
 جعل من تمك

م للتدرaس التخطيط من يتجزأ ال جزًءا البحث
ّ
 .املدرسة fo والتعل

 العمfO التطبيق بتجر=ة يمّروا أن املتعلمtن عNO يÆبfû فإنھ املرجّوة، األ~داف تحقيق أجل من أن ا�Xطة وتف�}ض

م ملضامtن
ّ
مtن تجر=ة يتضّمن ال�}نامج فإن عليھ و=ناءً . التعل

ّ
 التدرaس طرق  تفعيل وfo التعليم حقل fo املباشرة املتعل

 . اvXديثة
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 التدرaس مبادئ لتذو_ت )افًيا يكن لم و�ن إلزامي، شرط fk ال�}نامج، ملق�}fò واâý ~و كما العملية، التجر=ة ~ذه إن

fo بالتكنولوجيا غنية ب�ئة . 

ل
ّ
 الطر_قة مبادئ ضوء عNO يتم ال�}نامج ~ذا وفق التدرaس: بالتالميذ يتعلق األول : مستو_tن fo العملّية التجر=ة وتمث

ب. التجر_¾ّية
َ
د ووظائف تدر_بات وتطبيق بالقراءة، املتعلمون  يطال

ّ
 املستوى . واXّ�الق الناقد املستّقل، التفكt} عNO تؤك

 خالل من تخّصصھ، مجال حسب )ل يدرسون  ملا عمfOّ  بتطبيق ضمنھ املتعلمون  وُ_طالب: باملعلمtن يتعلق الثاyي

 . والتوجيھ اإلرشاد

ن التجر=ة مستوaي دمج إّن 
ّ

مtن يمك
ّ
 .ال�}نامج أ~داف لتحقيق واآللّيات األدوات واك�ساب تذو_ت فRم، من املتعل

 

 :ف§  خاص �ش�ل ال¤-نامج أ�داف أما

   fo والتعليم ال�}بية جRاز fo تÆتظر~م الm$ ال�}بو_ة التحّديات ملواجRة املناسبة باألدوات ا�Xر_جtن تزو_د .2

 .والعشر_ن اvXادي القرن 

 ومنحRم األول، للقب دراسIÀم خالل املتعلمون  اك�سبھ الذي والتطبيقي البح!$ النظري، األساس lعميق .3

م التعليم مجال fo وأ~مّيتھ للبحث عمًقا أك�} فRًما
ّ
 .والتعل

م، التعليم fo ا�qتلفة والطرائق املقار=ات fo ا�qتلفة املعرفة اك�ساب من الطالب تمكtن .4
ّ
 وتمكي�Iم والتعل

م التعليم فRم بلورة من
ّ
 .املدمج والتعل

 .االجتماعية واملفا~يم التعليم برامج بtن العالقة لطبيعة فRم اك�ساب من الطالب تمكtن .5

م التعليم طواقم تطو_ر وطرق  املعرفة اك�ساب من التمكtن .6
ّ
 .والتعل

م لعملّيات لسt}ورات التقو_م بأساليب املّعمقة املعرفة اك�ساب من التمكtن .7
ّ
 .ونتائجRا التعل

 .Ihا يلتحقون  الm$ ال�}بو_ة األطر fo القيادة عNO قادر_ن خر_جtن إعداد .8

 .املدارس fo للتالميذ واملتغtّ}ة املتنّوعة لالحتياجات lستجيب مدرسّية، lعليمية ووحدات برامج تطو_ر .9

م lعليم ب�ئات لتخطيط واألدوات املعرفة اك�ساب من الطالب تمكtن .10
ّ
 .تكنولو"f وثراء غrP ذات وlعل

ن أن شأIJا من املذ)ورة، األ~داف جميع إن
ّ

 الرا#f ال�}بوي  للعمل واستعداد فRم اك�ساب من ا�Xر_جtن تمك

سم Wqتمع الواسع السياق fo العمل عNO قادرة تر=و_ة قيادة وlعد واملتقّدم،
ّ
  الثقافات. وlعّدد والتغtّ} بالتطّور  ي�

  التدرaس fo تخّصًصا - فيھ للمتعلمtن ال�}نامج ي�يح
ً
 ~ذا خر_÷f إّن . بالتكنولوجيا وغنية متغt}ة ب�ئات fo وlعلما

م، سt}ورات مع ت�ناسب الm$ التفكt} وأنواع أساليب مجاالت، fo أ)اديمّية ثقافة رجال سي^ونون  ال�}نامج
ّ
 ومع التعل

 . ُدّرست الm$ املبادئ أساس عNO تقوم جديدة lعليم ووحدات برامج تطو_ر ومع اWXديدة التدرaس طرق 

 

PQالتعليم مب: 

 .اختيار_ة ومساقات إلزامية مساقات التدرaس خطة تتضمن

 : وحدتtن من تتألف) يfO فيما" التدرaس خطة الئحة" انظر( ا�Xطة

 .العل%$ البحث ومن©Wيات ال�}بو_ة العلوم fo أسس lعليم: األوNg الوحدة

 .التخصص lعليم: الثانية الوحدة

 



 28صفحة  ،)2019( األ)ادي%$، الدليل

 

 

 

 :التا�K التفصيل وفق يتم املواضيع حسب التدرuس ساعات توزuع

 ف/س 12  العل%$ البحث ومن©Wيات ال�}بو_ة العلوم fo أسس lعليم .أ

 س/ف l 28عليم التخصص .ب

 س/ف  4ورشة مرافقة ملشروع التخرج  .ت

 ساعة فصلّية –س/ف 

 

 :التعليم سنوات خالل الساعات توزaع يصف التاfg اWXدول  -التعليم برنامج جدول 

 .العل!  البحث ومن¨>يات ال.-بو;ة العلوم KL أساسيات الطالب يتعلم: األو�n الوحدة

 السنة األو�n-مساقات إلزامية

 الفصل اسم املساق

عدد 

الساعات 

 الفصلية

نقاط 

 تزكية

     f2 2 األول  طرائق البحث الكيفي النو� 

 2 2 األول  طرائق البحث الك%$

م
ّ
 2 2 الثاyي علم نفس التفكt} والتعل

 2 2 الثاyي fo ال�}بية اس�}اتيجيات التقو_م

 )التالية املساقات من مساقeن اختيار ( اختيار;ة مساقات

 2 2 األول/الثاyي اتجا~ات حديثة fo فلسفة ال�}بية

 2 2 األول/الثاyي مRارات العمل بمجموعات وكيفية  إرشاد~ا

 2 2 األول/الثاyي مساق متقّدم -التطّور اإلدرا)ي 

 2 2 األول/الثاyي معضالت fo ال�}بية للقيم

م التعليم KL التخصص: الثانية الوحدة
ّ
  والتعل

السنة األوNg-مساقات  إلزامية  

 2 2 الثاyي طرائق وسبل تدرaس متطورة

م وlعليم الطالب واملعلمtن
ّ
 2 2 الثاyي التوجيھ ال�¬�$ لتعل

 2 2 الثاyي املعرفة عند املعلمtن
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 السنة الثانية-مساقات  إلزامية

 حلقة( وثقاfo اجتما�f سياق fo وlعلم lعليم سt}ورات

 وثقافية اجتماعية عوامل بtن املعلم °�صية أو )دراسّية
 6 4 األول والثاyي

 2 2 األول  املعلم كباحث ومخطط

 2 2 الثاyي معاWXة مشا)ل انضباطية وسلوكية

 حلقة( وثقاfo اجتما�f سياق fo وlعلم lعليم سt}ورات

 وثقافية اجتماعية عوامل بtن املعلم °�صية أو )دراسّية
 6 4 األول والثاyي

 2 2 األول  التفكt} تنمية عNO التأكيد مع تر=و_ة أحداث تحليل

 )التالية املساقات من مساق اختيار( اختيار;ة مساقات

 2 2 الثاyي lعليم ينّ%$ التفكt} العل%$

 2 2 الثاyي والتعلم التعليم عمليfo $m والتغيt} القيادة

 الثانية السنة – تخصصية تطبيقات: الثالثة الوحدة

noتخصصھ حسب واحدة مجموعة يختار  أن الطالب ع KL موعات من األول  اللقب<Dل( التالية املق.-حة ا+ 

 )دراسية وحلقة مساقeن pشمل مجموعة

 الفصل اسم املساق
عدد 

الساعات 
 الفصلية

نقاط 
 تزكية

 العرªيpعليم اللغة واألدب 

 واألد�ي اللغوي  ال�}بوي، اWXانب اللغة، و�غناء األطفال أدب
 )دراسية حلقة(

 6 4 األول والثاyي

م lعليم ب�ئات �Iيئة
ّ
 2 2 الثاyي األدب fo غنية وlعل

 2 2 األول  تطو_ر القراءة والكتابة اإلبداعية
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 الفصل اسم املساق
عدد 

الساعات 
 الفصلية

نقاط 
 تزكية

 الطفولة املبكرةpعليم 

م التعليم fo اآلباء إشراك
ّ
 املبكرة الطفولة جيل fo والتعل

 (حلقة دراسية)
 6 4 األول والثاyي

 الطفولة اوالد لدى العاطفي االجتما�f التطور  سt}ورات
 املبكرة

 2 2 الثاyي

 2 2 األول  املبكرة الطفولة جيل fo تدخل برامج

 الفصل اسم املساق
عدد 

الساعات 
 الفصلية

نقاط 
 تزكية

 pعليم اللغة االنجلe»ية

Translating Children Literature (seminar) يy6 4 األول والثا 

Pedagogical Grammar يy2 2 الثا 

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

 pعليم اللغة الع¤-ية وآدا¬�ا

-הביניים בימי העברית השירה הוראת דרכי

 6 4 األول والثاyي )סמינריון(

 2 2 الثاyي שנייה כשפה העברית השפה רכישת

 והלשון העברית הלשון של ההדדית ההשפעה
 2 2 األول  החדש בזמן הערבית

 العلوم pعليم

 6 4 األول والثاyي (حلقة دراسية)من النظر_ة إNg التطبيق fo تدرaس العلوم 

 2 2 األول  اس�}اتيجيات lعليم وlعلم العلوم 

 2 2 الثاyي مRارات البحث العل%$

 الثانية السنة-الثالث للوحدات التطبيقي اإل¢�اء مشروع/بحث

افقة ملشروع التخرج  4 2 األول والثاyي ورشة مر
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 برنامج ال.-بية للر;اضيات )2

 التصور الفكري 

 االبتدائية فوق  املدرسة fo الر_اضيات ومعلمو عام �ش^ل الر_اضيات معلمو يواجRRا الm$ اvXقل تحديات

 املعلمون  ~ؤالء. وحد~م علIëا التغلب Gستصعبون  املعلمtن أن بحيث مركبة تحديات fk خاص �ش^ل

 املمكن من الm$ تلك الر_اضيات، lعليم fo اWXديدة والطرق  واالس�}اتيجيات النظر_ات fo التعمق ينقصRم

 عNO إيجا�ي �ش^ل تؤثر أن يمكن تطبيقRا حtن اWXديدة الطرق . القائمة التقليدية للطرق  بديال lش^ل أن

 واvqلية الدولية االمتحانات تري  الذي التحصيل ذلك العر�ي، التعليم جRاز fo املتدyي الطالب تحصيل

 إيجابا تؤثر أن يمكن الر_اضيات لتعليم اWXديدة الطرق  الوقت، بنفس). املعارف وزارة راما، موقع( ضعفھ

NOالر_اضيات تجاه الطالب مواقف ع fgو=التا NOم عIÀاملوضوع ~ذا لتعلم دافعي. 

 lعلمRم بتكملة املRتمtن املعلمtن ل�sو_د جاء االبتدائية فوق  املدرسة fo الر_اضيات تر=ية fo املاجستt} برنامج

fo ساعد~م بأدوات الر_اضيات تر=يةl NOم طرق  إثراء عRعليمl م الوقت و=نفسRدعم fo طرق  مع التالؤم 

 fo املوجودة العلمية التجديدات عNO أسا·�$ �ش^ل واملعتمدة التفكt}، بتطو_ر والغنية اWXديدة التعليم

 عNO س�ساعد~م والm$ متنوعة تقييم بأدوات املعلمtن ال�}نامج ستغP$ ذلك، إNg باإلضافة. البح!$ األدب

 .صفوفRم fo فIëا يقومون  الm$ ال�}بو_ة العملية وتحسtن امل�$ تطور~م

stك{� املضمون  جانب عNO ال�}كst جانب إNg يتم للر_اضيات والتعل%$ التعلي%$ اWXانب عNO ال�}نامج fo ال

 للمضمون  ال�}بو_ة ومعرفIÀم الر_ا$�$ للمضمون  معرفIÀم وaعمقون  Gغنون  سوف املتعلمون . الر_ا$�$

 يتغلب حrm الر_اضيات ملعلم ضرور_ان اWXانبان ~ذان. األول  للقب دراسIÀم خالل علIëما حصلوا واللتtن

NOالصعو=ات ع $mا الRRيواج rmعلم ألنماط نفسھ يالئم وحl تلفة، الطالب�qالعلمية األبحاث حسب وذلك ا 

 لتعليم ال�}بوي  اWXانب تقو_ة إNg تؤدي تقو_تھ أن الفرضية عG NOعتمد املضمون  بجانب اال~تمام. ال�}بو_ة

 fo مركز_ة lعت�} مواضيع عNO ال�}كst خالل من يأlي املضمون  جانب عNO ال�}كst. املعلمtن عند الر_اضيات

 مساق مثال. االبتدائية فوق  املدرسة l foعلم الm$ للمواضيع بالÆسبة املعلمtن معرفة lغP$ والm$ الر_اضيات

 ر_اضيات fo مRما جانبا lعت�} الm$ الRندسة fo للمعلمtن املضمون  معرفة GغP$ سوف العالية الRندسة

 lغP$ والm$ اvXديثة الر_اضيات fo مركزي  موضوع fk الطو=ولوغيا أخرى، ناحية من.  االبتدائية فوق  املدرسة

 .اWqموعات نظر_ة fo املتعلم

 اللغة دمج lعليمRا، fo الر_اضيات تار_خ دمج مثل الر_اضيات، لتعليم حديثة طرقا يق�}ح البح!$ األدب

 ال�}نامج fo يتعلمون  سوف الذين املعلمون . اإللك�}ونية التكنولوجيا واستخدام املشارaع بناء الطبيعية،

 ومن lعلم نظر_ات عNO التعرف خالل من وذلك اvXديثة، الر_اضيات lعليم طرق  fo معرفIÀم Gغنون  سوف

 استخدام عNO املتعلمtن WGعان سوف والتطبيق التعرف ~ذا. الصف fo الطرق  لRذه عمfO تطبيق خالل

. الصف fo عادة GستخدموIJا الm$ للطرق  مكملة األقل عNO أو أساسية lعليم كطرق  صفوفRم fo الطرق  ~ذه

 باملساق املش�})ون  يوسع حيث ،"للر_اضيات حديثة تدرaس طرق " املساق ضمن lعلم اvXديثة التعليم طرق 

 �عضRا ،"بحث بطرق  الر_اضيات وlعلم lعليم" مثل الزامي �عضRا أخرى، مساقات fo الطرق  Ihذه معرفIÀم
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 lعلم" مثل الدراسية اvXلقات ضمن يندرج و�عضRا ،"الر_اضيات صف خدمة fo واألدب اللغة" مثل اختياري 

 ".للر_اضيات محوسب lعاوyي

 الر_اضيات تر=ية وfo عام �ش^ل ال�}بية fo التكنولوجيا استخدام عNO مختلفة تر=و_ة مؤسسات تو��$

) NCTM الـ( املتحدة الواليات fo الر_اضيات ملعل%$ القطر_ة املؤسسة املؤسسات ~ذه ومن خاص، �ش^ل

$mتؤكد وال NOالتكنولوجيا استخدام أ~مية ع fo عليمl ،ش^ل التكنولوجيا أن ذاكرة الر_اضياتl جديد من 

 عNO الطالب lساعد التكنولوجيا. التأثt} ~ذا lعكس أن املدارس فعNO ولذلك املدرسة، fo الر_ا$�$ املشRد

 بواسطIÀا. للتكنولوجيا مالئم استخدام بواسطة وذلك أك�}، عميقة بصورة الر_اضيات من أك�} كمية lعلم

 األ~مية ~ذه. والتجر_د التعميم من عالية بمستو_ات وaعملوا فرضيات يفحصوا أن للطالب يمكن

 lعلم" الزامي مساق أحد~ما ال�}نامج، fo مساقtن fo تتمثل الر_اضيات صف fo التكنولوجيا الستخدام

 ".للر_اضيات محوسب lعاوyي lعلم" دراسية حلقة والثاyي ،"بالتكنولوجيا غنية ب�ئة fo الر_اضيات وlعليم

fo املعروضة املساقات fo يوجد ال�}نامج stترك NOعميق عl بو_ة، واملعرفة املضمون  معرفة{� الوقت و=نفس ال

 من بال�}نامج املش�}ك يتمكن و~كذا الر_اضيات، وlعلم لتعليم والعاطفية املعرفية باWXوانب املعرفة lعميق

 .للمتعلم ا�Xاصة واالحتياجات الر_اضيات طبيعة ترا�f تدرaس طرق  استخدام

 تتحقق ل^ي وذلك ال�}نامج مضامtن عمليا و_طبق يجرب أن املتعلم عNO أنھ fk ال�}نامج فرضيات إحدى

. اvXديثة التعليم وطرق  lعلمRم ملضامtن العمfO املتعلمtن تطبيق عNO ال�}نامج lشدد ولذلك. ال�}نامج أ~داف

âýوا fضروري  شرط ~و التطبيق ~ذا أن ال�}نامج لواض� – rmن لتذو_ت )افيا، يكن لم لو حtاملضام 

 سيجري  حيث كطالب، بداية مستو_ات، �عدة يتمثل سوف التطبيق ~ذا. واس�يعاIhا ال�}نامج fo ا�qتلفة

 املساقات fo املش�}كtن من سيطلب حيث التجر_¾ية، الطر_قة أسس حسب ال�}نامج مساقات fo التعليم

.  واإلبدا�f النقدي املستقل، التفكt} عl NOشدد ووظائف بمRام والقيام مختلفة، نظر_ة قراءات ا�qتلفة

 التطبيقtن دمج. املساق محاضري  بإرشاد وذلك صفوفRم، fo يتعلمونھ ما املعلمون  يطبق سوف كمعلمtن،

 عNO اvXصول  من وكذلك ا�qتلفة، املساقات مضامtن وتذو_ت فRم من ال�}نامج fo املش�}كtن يمكن سوف

 .ال�}نامج أ~داف تحقق أدوات

 

 :ال¤-نامج أساس KL ال  ال.-بو;ة واملصادر التوج ات

. االبتدائية فوق  املدرسة fo الر_اضيات lعليم عNO وآثار~ا تر=و_ة ومصادر توجRات عدة عNO ال�}نامج Gعتمد

 :fk واملصادر التوجRات ~ذه �عض

- NOن عtن ي^ونوا أن املعلمtديثة التعلم لنظر_ات واعvXا $mشدد والl NOالفعال الطالب دور  ع fo 

 .للر_اضيات طالبھ lعلم fo املعلم ووساطة ووساطIÀا األدوات دور  وعl NOعلمھ،

 النظر_ة البنائية، النظر_ة املعرفية، النظر_ة السلوكية، النظر_ة أسس عNO مبP$ ال�}نامج -

 Gعتمد ال�}نامج الصورة بنفس. اإلyسانية والنظر_ة الثقافية االجتماعية النظر_ة الوضعية،

 .البالد fo طورت والm$ الر_اضيات بتعلم املتعلقة اvXدسية األسس نظر_ة
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 طرق  fo ينوع أن عليھ ولذلك ا�qتلفة الطالب lعلم أنماط يرا�f أن يجب الر_اضيات معلم -

 lعليم طرق  عNO يركز ال�}نامج جعل التوجھ ~ذا. الر_اضيات صف G foستخدمRا الm$ التعليم

 مختلفة بطرق  lعتP$ الm$ ا�qتلفة باملساقات ~ذا وتمثل الر_اضيات، fo وحديثة مختلفة

 دمج املوجھ، و=االك�شاف بحثية بطرق  الر_اضيات وlعلم lعليم: الر_اضيات لتعليم ومتنوعة

 ودمج الر_اضيات وlعلم lعليم fo اللغة دمج الر_اضيات، وlعلم lعليم fo الر_اضيات تار_خ

 .الر_اضيات وlعلم lعليم fo التكنولوجيا

 الر_اضيات، بتعلم ومRتمtن فعالtن الطالب تجعل أن يمكن للر_اضيات اvXديثة التعليم طرق  -

 وجود عNO أثر التوجھ ~ذا. فيھ تحصيلRم يزداد و=التاfg للر_اضيات نظر�Iم تتغt} الطر_قة وIhذه

 اvXديثة بالطرق  خاص مساق وجود عNO أثر وكذلك بال�}نامج أعاله ذكرنا~ا الm$ املساقات

 املساقات مصادر fo مفصلة وfk متعددة ال�}نامج علIëا Gعتمد الm$ املصادر. الر_اضيات لتعليم

 اللغة بدمج يتعلق بما املاضية السنوات fo تجار=نا من أيضا استقينا~ا املصادر ~ذه. ا�qتلفة

 .الر_اضيات وlعلم lعليم fo والتار_خ

 GسRل الوقت نفس وl foعلمRا عNO الطالب WGع الر_اضيات صف fo التكنولوجيا استخدام -

 نحن ~ذا fo. أعمق بصورة و=التاfg تمثيالت �عدة الر_اضية واإلجراءات املصط�vات فRم علIëم

 البالد fo يروشاملي ميخال تجارب مثال العالم، وfo البالد fo آخر_ن تجارب وعNO تجار=نا عy NOعتمد

 .ا�Xارج Knuth (fo( نوث وتجارب

 واحد )ل إyساyي كعلم الر_اضيات رؤ_ة عNO الطالب Gساعد الر_اضيات صف fo التار_خ استخدام -

 Gعتمد ال�}نامج أيضا ~نا. صعو=ات مع ت�}افق قد املسا~مة ~ذه أن لو حrm بھ، Gسا~م أن يمكن

NOآخر_ن وتجارب تجار=نا ع fo البالد foوالر)ا�ي ورايز أفيطال مثال العالم، و fo وفوفل البالد 

)Fauvel (fo ارج�Xا. 

 يجب ال�}نامج ولذلك طالبھ، lعلم G foستمر وال عملھ G foستمتع ال مRنيا يتطور  ال الذي املعلم -

 نحن أيضا ~نا. مRنيا Ihا يتطورون  الm$ للطرق  واعtن يصبحوا أن عNO بھ املش�}كtن Gساعد أن

) Fessler( ف�سلر مثال ا�Xارج، وfo وآخر_ن، جال -ونt} اليكن مثال البالد، fo أبحاث عy NOعتمد

 )..Joubert et al( وآخر_ن وجو=t}ط

 عNO اWXانب ~ذا تأثt} �س¾ب وذلك املعرfo، اWXانب مثل الصورة بنفس مRم العاطفي اWXانب -

 GعتP$ مساق ال�}نامج fo. الر_ا$�$ تحصيلھ وعNO الصف y foشاطھ عNO ليتعلم، املتعلم دافعية

 تجارب وعNO تجار=نا عl NOعتمد اWXانب ~ذا مصادر. الر_اضيات وlعليم لتعلم العاطفي باWXانب

 ).Hodgen & Askew( وآس^و ~ودجن مثل العالم وfo وشر_^ي الfo مثل البالد fo آخر_ن

 الطالب بواسطة يتم أن التقييم لRذا يمكن حيث الر_اضيات، fo مركزي  موضوع ~و التقييم -

. الطالب lعلم ألنماط التعليم ومالءمة والتعلم التعليم تحسtن ~و التقييم ~دف. واملعلم
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 يتعلق �عضRا الر_اضيات صف fo للتقييم ا�qصص املساق fo ال�}نامج علIëا Gعتمد الm$ املصادر

 واملتعلقة املعارف لوزارة راما تقار_ر وكذلك وشر_^ي، حموطل إليفن، مثال البالد، fo جرت ببحوث

 عاملية ملؤسسات تا�عة التقييم ملساق املصادر �عض. الر_اضيات fo والعاملية اvqلية باالمتحانات

 ).NCTM الـ( املتحدة الواليات fo الر_اضيات ملعل%$ القطري  اWqلس مثل

 
 :ال¤-نامج KL التعليم ستمe» ال  ال.-بو;ة التوج ات

 ومن التعليم، عملية خالل lستغل أن يÆبfû مختلفة تمثيالت ذا موضوعا الر_اضيات يرى  توجھ -

 .الطبيعية واللغة التكنولوجيا استغاللRا وسائل بtن

 lساعد ~نا. ووساطتھ املعلم و=إرشاد بنفسھ الر_اضية للمعرفة كبان الر_اضيات دارس يرى  توجھ -

 ظوا~ر بحث طر_ق وعن عام �ش^ل بحثية بصورة للر_اضيات lعلمھ fo الطالب التكنولوجيا

 .خاص �ش^ل ر_اضية

 Gعطي و~ذا طرق، لعدة دمج خالل من يتم أن يجب وlعلمھ الر_اضيات lعليم أن يرى  توجھ -

 . الر_اضيtن وتحصيلھ إنجازه من يز_د أن يمكن و=التاfg الر_اضيات لتعلم دافعية للطالب

 امل�$ لتطوره علIëا Gعتمد الm$ القاعدة ال�}نامج ضمن إعداده وfo الدارس lعلم fo يرى  توجھ -

 .مستقل وكدارس كمعلم

 .الصف fo كمعلم لتصرفاتھ أساسا الدارس تجارب fo يرى  توجھ -

 .الر_ا$�$ وتحصلIëم طالبھ عNO تأثt} عامل الر_اضيات معلم معرفة fo يرى  توجھ -

 
K® وعليھ، أ�داف ال¤-نامج: 

 ~ذا. ال�}نامج fo للمش�}كtن الر_ا$�$ ال�}بوي  املضمون  ومعرفة الر_ا$�$ املضمون  معرفة توسيع .1

 والm$ ج اWqموعة مساقات وfo الر_اضيات تر=ية lعاñX والm$ ب اWqموعة مساقات fo يتمثل

ñXعاl الر_اضيات. 

 وlعلمھ الر_اضيات lعليم fo تطبيقھ وأ~مية ال�}بوي  للبحث وعميقة موسعة معرفة fo اإلسRام .2

foعلم عمليات تقييم وl دف ~ذا يتمثل. الطالبRال fo ال�}نامج fo املقاالت قراءة واجبات fo 

 .وعرضRا وتحليلRا ا�qتلفة املساقات

 جديدة lعليم لطرق  الفعال والتطبيق العميق التعرف من ال�}نامج fo املش�}كtن تمكtن .3

 تصميم مثال ا�qتلفة، املساقات واجبات من قسم fo ال�}نامج fo الRدف ~ذا يتمثل. للر_اضيات

 مطلوب مشروع خالل من كRذه دروس lعليم أو الر_اضيات لتعليم حديثة طرق  حسب دروس

fo ال�}نامج مساقات من قسم. 
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 .طالIhم وlعلم lعليمRم تقييم طرق  عNO العميق التعرف من ال�}نامج fo املش�}كtن تمكtن .4

 لتعليم حديثة طرقا lستخدم lعليمية مواد بناء تجر_ب من ال�}نامج fo املش�}كtن تمكtن .5

 تتعلق والm$ ا�qتلفة املساقات واجبات من قسم fo ال�}نامج fo الRدف ~ذا يتمثل. الر_اضيات

 .للر_اضيات حديثة تدرaس بطرق 

 حديثة بطرق  تتعلق مشارaع تنفيذ fo الفعال لالش�}اك ال�}نامج fo للمش�}كtن الفرصة إتاحة .6

 واجبات خالل من يتحقق أيضا الRدف ~ذا. الر_اضية ال�}بية fo و=التقييم الر_اضيات لتعليم

 بموضوع عالقة لھ تر=وي  مشروع ب�نفيذ املساق fo املش�}كtن قيام تحدد والm$ املساقات �عض

 .املساق

 

 lساعد~م وأدوات عميقا فRما يك�سبون  سوف ال�}نامج خر_÷f بأن القول  يمكن سابقا وصفناه ما )ل من

 مرنة بصورة يطبقوا أن يتوقع كذلك تالميذ~م، lعلم ألنماط أنفسRم مالءمة عNO قادر_ن يصبحوا أن

 lعلم عNO إيجابيا سيؤثر مما; لصفوفRم مالءمIÀا حسب اvXديثة والطرق  يتعلموIJا الm$ العلمية النظر_ات

 األبحاث مجال fo يجري  ما متا�عة ال�}نامج خر_÷f من يتوقع كما. مدارسRم l foعليمRا وعNO الر_اضيات

 . صفوفRم fo للواقع مالءمIÀا خالل من املالئمة والدراسات

 

 :التعليم سنوات خالل الساعات توزaع يصف التاfg اWXدول  -التعليم برنامج جدول 
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 .العل!  البحث ومن¨>يات ال.-بو;ة العلوم KL أساسيات الطالب يتعلم: األو�n الوحدة

 السنة األو�n-مساقات إلزامية

عدد الساعات  الفصل اسم املساق

 الفصلية

نقاط 

 تزكية

     f2 2 األول  طرائق البحث الكيفي النو� 

 2 2 األول  طرائق البحث الك%$

 الر;اضية ال.-بية KL التخصص: الثانية الوحدة

 2 2 الثاyي للر_اضيات ال�}بية fo التقو_م اس�}اتيجيات

 2 2 الثاyي/األول  التفكt} تنمية عNO التأكيد مع تر=و_ة أحداث تحليل

 2 2 الثاyي اإلدراك fo ال�}بية الر_اضية

 2 2 األول  الصف fo وتطبيقRا الر_اضيات lعليم fo نظر_ات

 2 2 األول  الر_اضيات lعليم fo حديثة طرائق

م
ّ
 2 2 األول  بالتكنولوجيا غنية ب�ئة fo وlعليمھ الر_اضيات lعل

 2 2 األول  ابتدائية الفوق  للمدارس الRندسة lعليم fo و=حثية عملية جوانب

 2 2 األول  ابتدائية الفوق  للمدارس اl {�WXعليم fo و=حثية عملية جوانب

 الثانية السنة KL وأخرى  األو�n السنة KL حلقة دراس`تeن، حلقتeن اختيار يiب¯K: دراسية حلقات

 6 4 الثاyي lعلم lعاوyي محوسب للر_اضيات

 6 4 الثاyي التالميذ من خاصة لفئات الر_اضيات

 6 4 الثاyي امل�$ الر_اضيات معل%$ لتطور  نماذج

 الثانية السنة- )التالية املساقات من مساقtن اختيار( اختيار;ة مساقات

 2 2 الثاyي/األول  بحث بمن©ñ وlعلمRا الر_اضيات lعليم

 2 2 الثاyي/األول  وlعليمRا الر_اضيات lعلم fo عاطفية جوانب

 2 2 الثاyي/األول  lعلم الر_اضيات بدمج التار_خ

 2 2 الثاyي/األول  تطو_ر التفكt} الر_ا$�$
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 :التخصص KL التطبيقي التخّرج مشروع

قب ملتطلبات استكماال يقدم شامل بحث ~و التطبيقي اإلIJاء بحث إن
َّ
 lعلم، عملية Gعكس بحيث ،.M.Ed الثاyي، الل

 .التعليم حقل fo تطو_ر أو /و بحث

 الناحية من سواء -دراستھ خالل lعلمھ ما تطبيق عl NOعليمھ أنrÿ من قدرة فحص إNg ال�Iاµي املشروع/البحث IÛدف

 .مرشد و=إشراف ذاlي بحث خالل من وذلك التعليمية، البحثية الناحية من أو والتطبيقية، النظر_ة

NOتص الطالب ع�qعرض أن اG fo اء مشروع/بحثIJر التطبيقي اإلRبيداغوغية معرفة و_ظ fo الذي التخصص مسار 

 ). ابتدائية فوق  /ابتدائية مدرسة( اختاره

 إرشاد البحث يرافق. منھ و=تصديق البحث مرشد مع بال�شاور  الطالب قبل من املشروع أو البحث موضوع اختيار يتم

 .إلزامية وورشة

 fo واجباتھ أتم إذا إال الثانية التعليمية السنة خالل تجرى  الm$ املشروع/البحث ورشة fo املشاركة للطالب يحق ال

 .نوعية بحث وطرق  كمية بحث طرق : ~ما lعليميtن مساقtن

 

 برنامج pعليم الدراسات االسالمية )3

 :اإلسالمية الدراسات pعليم برنامج وغايات وأ�داف ما�ية

 األجيال ع�} املتوارثة الشفRية التقاليد من ومنا&RWا مضامي�Iا إسرائيل fo للمسلمtن الديÆية الثقافة استمدت لطاملا

Ngأن إ {tغl ال ~ذاvXاملدرسة مسا~مة أما. سنوات بضع قبل ا fo ية الثقافة نقلÆاملنطو_ة الدي NOم عRوالتقييم، الف 

 االبتدائية وفوق  االبتدائية املدارس fo اإلسالمي الدين لتدرaس اvXالية املنا&ñ. للغاية متواضعة زالت وال )انت فقد

 مسار ~ناك سول� كما. والتعليم ال�}بية جRاز fo القائمة اvXديثة ال�}امج fo املتبعة للمعايt} مستوفية غt} زالت ال

 .املوضوع ~ذا مدر·�$ مRنية لتنمية منتظم

f÷_امعات وخرWXلقب حملة من ا B.Ed. fo عليمl قليلة بدورات يلتحقون  اإلسالمي الدين rPعl س بفنaالدين تدر 

  فIëا يتذوقون  حيث اإلسالمي،
ً
  و=صفIÀم ا�Xر_جtن ~ؤالء. وأسالي'Iا اإلسالمي الدين تدرaس مRنة من قليال

ً
 فعال

 تجارIhم fo التفكر و_نقصRم واالس�}اتيجيات، األساليب وfo النظر_ات fo التعمق ينقصRم اإلسالمي للدين مدرسون 

  lش^ل قد الm$ تلك وخاصة اإلسالمي، الدين تدرaس fo العملية
ً
 .التقليدية لألساليب بديال

عتمد الشاµع األسلوب أن الواâý من
ُ
 قديم، تقليدي أسلوب ~و العر=ية املدارس fo اإلسالمي الدين لتدرaس وامل

 وغt} املتلقtن دور  التالميذ يؤدي السياق ~ذا وfo. املباشر والتعليم اvXفظ أسلوب عNO جلھ Gعتمد فالتدرaس

ر حفظ م�Iم واملطلوب الفاعلtن،
ُّ

 ما إNg ا�Xروج او الفRم عWG NOع ال التدرaس ~ذا. فRمRا دون  املتلقاة املواد وتذك

دّرسة املادة لر=ط محاولة أي عNO ينطوي  وال املكتوب، النص حدود وراء
ُ
 Gع�شھ الذي والواقع اليومية باvXياة امل

 .التلميذ

foشأت األوضاع ~ذه ظل وy اجةvXا Ngس تطو_ر إaبھ واالرتقاء اإلسالمي الدين تدر Ngلقد. املواضيع سائر مصاف إ 

 الدراسات fo الثاyي اللقب لنيل مسار~ا األ)اديمية وlعت�} املRمة ~ذه إنجاز عاتقRا عNO القاس%$ أ)اديمية أخذت

  اإلسالمية
ً
 lعليم M.Ed. fo للقب اإلسالمية الدراسات برنامج. اإلسالمي الدين تدرaس fo املÆشود التغيt} لتطبيق من�}ا
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 تدرaس مجال fo دراسIÀم مواصلة fo الراغبtن للمعلمtن يوفر االبتدائية وفوق  االبتدائية املدارس fo اإلسالمي الدين

 املRنية األدبيات تق�}حRا حديثة تدرaس أساليب وتطبيق التدرaس fo أسالي'Iم إثراء عG NOساعد~م ما اإلسالمي الدين

م، التعليم لتقييم أدوات املعلمون  و_ك�سب كما. اWqال Ihذا ا�qتصة
ُ
 وتحسtن امل�$ لالرتقاء Ihا Gستعينون  والتعل

 . الصفوف داخل لي%$والتع ال�}بوي  عملRم
ً
 :ال�}نامج أ~داف أ~م فإن وتحديدا

ق�}ح الدراسة ل�}نامج األس%r الRدف -
ُ
 القادر_ن املعلمون  يتلقاه الذي التأ~يل lعز_ز fo يتمثل .M.Ed للقب امل

NOع: 

 املدارس؛ fo اإلسالمي الدين لتدرaس واملبتكرة اvXديثة التدرaس وأساليب طرائق تكييف -

م للتالميذ ت�يح دراسية وحدات وتطو_ر بناء -
ُ
 اvXال؛ بمقت¦�r والصلة الفRم عNO املؤسس التعل

 إNg يؤدي ما مبتكرة، تدرaس وطرائق وسائل خالل من اإلسالمي الدين تدرaس -

م تدرaس مجر_ات من وطالIhم املعلمون  يمارسھ ما fo بارز  lغيt} إدخال -
ُ
 .املدارس fo اإلسالمي الدين وlعل

  

. االبتدائية وفوق  االبتدائية العر=ية املدارس fo اإلسالمي الدين معمfO جمRور  خدمة عNO املق�}ح ال�}نامج سيعمل

 الدين Ihا يتمst الm$ املنفتحة اإلyسانية -األخالقية الطبيعة إبراز خالل من اإلسالمي الدين بتدرaس ال�}نامج وaعrP كما

�}زة املضامtن ~ذه شأن من. اإلسالمية واvXضارة اإلسالمي
ُ
 مع للتعاطي الالزمة األدوات ال�}نامج خر_÷f إكساب امل

 إNg املزعوم االس�ناد ب+Wة م�س�}ة م�f÷I �ش^ل وyشر~ا ب*Iا األطراف �عض تحاول  الm$ الRامشية التطرفية الظوا~ر

 .ديÆية مصادر

م lعليم fo املÆشود التغيt} ورعاية إطالق وألجل
ُ
) أ: (للطالب ال�}نامج سيوفر املدارس، fo اإلسالمي الدين وlعل

بتكرة التدرaس أساليب بtن العالقة عNO وتدلل ت�}ز تر=و_ة ومضامtن نظر_ة معارف اك�ساب
ُ
 اvqددة واملضامtن امل

 fo تجر_¾ية ممارسة) ب( ؛)ال�}بوي  اvqتوى  معرفة -Gُ Pedagogical content knowledgeس%r ما أو( مجال ل^ل

م العمfO االختبار) 3( املRنة؛ ملتطلبات املبتكرة التدرaس أساليب تكييف
ُ
 املق�}ح ال�}نامج Gشمل. األساليب Ihذه للتعل

 املشا)ل، وحل العل%$ والتفكt} اإلبدا�f والتفكt} الناقد التفكt} مثل مواضيع fo معرفية مجاالت Gشمل ما جملة من

 .املتجاyسة غt} للصفوف lعليمية ومواد تدرaسية وحدات و=ناء

م ضرورة بأن القائل األسا·�$ باملبدأ ال�}نامج Gس�}شد
ُ
 يخوض أن تقت¦�$ وتطبيقRا اWXديدة التدرaس أساليب lعل

 أحد يقت¦�$ وعليھ،.  طالب و=صفIÀم مشارaع ُمطوري بصفIÀم األساليب بتلك العمل تجر=ة بأنفسRم ال�}نامج طالب

 لتدرaس املناسبة التدرaس طرائق تطو_ر fo مباشرة تجر=ة بخوض الطالب يقوم بان ال�}نامج fo املركز_ة اWXوانب

  يخوضوا وأن اإلسالمي الدين
ً
م تجر=ة عمليا

ُ
 عNO الطالب يخوضRا الm$ التجر=ة وتنعكس. الطرائق بتلك التعل

 . صعيدين
ً
 الطالب عNO يتعtن حيث دراسية، حلقات fo التعليم أساس عNO ال�}نامج من قسم fo التعليم سيÆتظم: أوال

. واإلبدا�f والناقد املستقل التفكt} و_حفز Gستد�f مما تدرaسية، طرائق تطو_ر س¾يل fo اWXما�f والعمل القراءة

 
ً
 للطالب ي�يح الصعيدين ~ذين بtن الدمج. اإلسالمي الدين تدرaس مجال l foعلموه ما تطبيق الطالب عNO يتعtن: ثانيا

 .ال�}نامج أ~داف لتحقيق أدوات واك�ساب وتذو_ت فRم
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 االبتدائية وفوق  االبتدائية املدارس fo اإلسالمي الدين تدرaس fo الثاyي اللقب لنيل للدراسة املق�}ح ال�}نامج

 مختصtن محاضر_ن مع ال�}بو_ة العلوم مجال fo مختصtن محاضر_ن بtن اWXمع fo املتمثل الت^امfO املفRوم Gعكس

fo اضرون ~ؤالء عمل. اإلسالمية الدراساتvqن طيلة تجر_¾ية تدر_بات وتلقوا عمل فرق  ضمن اtتÆس fo مجال 

 التفكt} عNO تحث وأساليب مبتكرة تدرaس طرائق دمج خالل من اWXما�f والتدرaس التدرaس ملنا&ñ اWXما�f اإلعداد

fo اضرون تلقى. اإلسالمية الدراسات مجالvqا fo م ال�}نامجIن من مجموعة بإشراف تدر_با�tتص�qا fo العلوم 

 .البيداغوجية

م بح!$، lعلم تفكt}، مجموعات – مختلفة تدرaس طرائق تطو_ر fo ال�}نامج دورات مختلف تتمحور 
ُ
 جما�l ،fعل

 . إسالمية مضامtن مع ودمجRا -ذلك شابھ وما البّناء التعليم fo حديثة تكنولوجية وسائط ودمج
ً
م لطبيعة ونظرا

ُ
 التعل

fo تتمحور  دراسية حلقات fo س طرائق وتجر_ب تطو_رaاضر_ن من مجموعة فستقوم اإلسالمي، الدين لتدرvqا 

 .اإلسالمي الدين مجال من واآلخر ال�}بو_ة العلوم مجال من محاضر: التخصص ضمن املساقات �عض بتدرaس

 

:K® ددةCDأ�داف ال¤-نامج ا 

 املبتكرة؛ التدرaس طرائق باستخدام والتجر_ب التعليم .1

  التدرaس طرائق خالل من اإلسالمي الدين موضوع l foعليمية وحدات تطو_ر عNO العمل .2
ّ
 .املبتكرة

 .اإلسالمية واvXضارة اإلسالمي الدين دراسة مجال fo اvXاصلة للتطورات بالÆسبة حديثة معرفة اك�ساب .3

 lشRد~ا الm$ التغيt}ات ضوء عNO والRو_ة الدين و=tن واWqتمع الدين بtن القائمة املركبة العالقات فRم .4

 .العاملية اvXضارة

 املعقد الواقع ظل fo إسرائيل fo العر=ية املدارس fo اإلسالمي الدين بتدرaس تتعلق را~نة قضايا فRم .5

 .اإلسرائيfO اWqتمع داخل املش�}ك للتعاGش وص¨f سليم نموذج خلق س¾يل fo والRش

 ال�}بية جRاز fo اإلسالمي الدين تدرaس مجال fo ورعايIÀا التغيt}ات إطالق fo تتعلق مRارات اك�ساب .6

 .العر�ي والتعليم

 :اآلتية العمليات fo الفّعالة املشاركة نحو وميولھ قدرتھ وتنمية ا�Xر_ج، و�دراك فRم تنمية .7

 جديدة؛ سياقات داخل lعلمRا الm$ اWXديدة املعرفة تطبيق -

 ت^و_ن واستÆباط معلومات جديدة؛ -

 .القائمة املعلومات تحدي شأIJا من جديدة مشا)ل طرح -

 

 الدين تدرaس مجال fo وتطبيقRا اWXديدة التدرaس وطرائق أساليب فRم إجادة عNO املق�}ح ال�}نامج Gشدد

 أنفسRم عن التعبt} عNO الطالب Wlيع شأنھ من اإلسالمية املضامtن مع املبتكرة التدرaس طرائق دمج. اإلسالمي

م fo الفّعالة واملشاركة
ُ
 .اإلسالمي الدين lعل
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 س¾يل عNO وم�Iا العر=ية، املدارس fo اإلسالمي الدين تدرaس fo القائم الوضع lغt} قد مساقات ال�}نامج يقدم

 الشرaعة تدرaس fo تفكt} مجموعات" ومساق" مجموعات fo ونقاش الشرaعة fo جدلية قضايا" مساق اvXصر ال املثال

 مع التعاطي طرائق �qتلف املعلمtن و�l fعميق عG NOعمل األول  املساق". الفكر_ة للتيارات )اyع^اس اإلسالمية

 للمعلمtن يقدم فإنھ الثاyي املساق أما اإلسالمية؛ املفا~يم ضوء عNO اvXياة مناfò مختلف fo والتحديات القضايا

 شأIJا من املق�}حة املساقات ~ذه. املدارس fo املRنية اWqموعات داخل للتغيt} كرّواد للعمل GستخدموIJا طرائق

 .العر�ي والتعليم ال�}بية جRاز fo اإلسالمي الدين بتدرaس ال�Iوض fo املسا~مة

 
َ
 fo اإلسالمي الدين تدرaس مجال fo تطورات من يÆشأ ملا ومتا�عة راصدة ست^ون  املساقات مختلف فإن تقدم، عما فضال

  ومتا�عة األوسع العالم
ً
 خالل من العر�ي والتعليم ال�}بية جRاز fo اإلسالمي الدين تدرaس مجال fo القائمة لألمور  أيضا

 . اWqتمع لRذا والتار_خية اvXضار_ة ل�Wوانب التطرق 
ً
 الذي" اإلسالم fo واالبداع التقليد -التطبيق fo معضالت" مساق: مثال

 .واvXداثة التقاليد بtن القائم التوتر ي�ناول 

 .االبتدائية فوق  املدارس ملعل%$ والثاyي االبتدائية املدارس ملعل%$ أحد~ا املساقات؛ من مجموعتtن ال�}نامج Gشمل

،
ً
 وأش^ال أساليب مجاالت fo وعميقة واسعة وتر=و_ة أ)اديمية ثقافة اك�ساب ل��ر_جtن ال�}نامج ي�يح إجماال

{tم �عمليات املتصلة التفك
ُ
 باالعتماد وذلك جديدة، دراسية ووحدات برامج وتطو_ر اvXديثة التدرaس وأساليب التعل

NOاملبادئ ع $mعلمو~ا الl. 

PQالدرا��  لل¤-نامج العام املب 

 .اختيار_ة ومساقات إلزامية مساقات الدرا·�$ ال�}نامج Gشمل

Nس�l األساسية الدراسات fo بو_ة العلوم{� حقل fo العاملون  Ihا aس�}شدو  العل%$ البحث من©Wيات توسيع إNg ال

 للطالب ي�يح ما األوNg، السنة من فصلtن أول  fo األساسية املساقات تدرaس س�تم العام األساس ~ذا وعNO. ال�}بية

 التخرج مشروع إعداد. األوNg السنة منذ الدراس�تtن اvXلقتtن fo دراسIÀا fo بالتوسع يرغب الm$ املواضيع تحديد

  ي�ناول  الذي البحث كتابة أثناء الثاyي الفصل IJاية عند يبدأ قد التطبيقي
ً
  فيھ التوسع يتم موضوعا

ً
 ملشروع استعدادا

 املرافقة الورشة تنعقد التطبيقي، التخرج مشروع إعداد وأثناء الثانية الدراسية السنة خالل. التطبيقي التخرج

 .البحث كتابة ومتا�عة التخرج ملشروع ا�qصصة

 اWXانب وlعز_ز املشروع كتابة أثناء ومتا�عIÀم الطالب مساعدة إNg التطبيقي التخرج ملشروع املرافقة الورشة �Iدف

 . ومضبوطة مّوَجRة بطر_قة التطبيقي

 -"جـ" شعبة من والثاyي اإلسالمي الدين تدرaس -"ب" شعبة من واحد أ)اديميtن؛ بحثtن تقديم الدراسة خالل يتم

 البحثtن أحد توسيع باإلم^ان. فصلية ساعات 4 م�Iا واحد )ل ,Wم ي^ون  بحيث املعرفة، مجال fo دراسات

 .تطبيقي تخرج كمشروع وتطو_ره األ)اديميtن
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 الوحدة :التعليم سنوات خالل الساعات توزaع يصف التاfg اWXدول  -التعليم برنامج جدول 

nبو_ة العلوم مساقات : األو�{� العل%$ البحث ومن©Wيات ال

 السنة األو�n-مساقات  إلزامية

 اسم املساق

 

عدد  الفصل

الساعات 

 الفصلية

نقاط 

 تزكية

     f2 2 األول  طرائق البحث الكيفي النو� 

 2 2 األول  طرائق البحث الك%$

 2 2 الثاyي اس�}اتيجيات التقو_م fo ال�}بية

 -)التالية املساقات منمساق واحد  اختيار ( اختيار;ة مساقات

 2 2 الثاyي طرائق وأساليب تدرaس متطورة 

م التعليم
ّ
 2 2 الثاyي بالتكنولوجيا غنية ب�ئة fo والتعل

 2 2 الثاyي والتعلم التعليم عمليfo $m والتغيt} القيادة

 2 2 الثاyي إرشاد~ا  وكيفية بمجموعات العمل مRارات

 االسالمية الدراسات  KL التخصص: الثانية الوحدة

 السنة األو�n-مساقات  إلزامية

 2 2 األول  التعاوyي التعليم عNO التأكيد مع االسالم fo اWXندر_ة

 2 2 األول  تطبيقات عملية  –القضاء االسالمي 

 2 2 األول  عمfO تطبيق: االسالمية الدراسات l foعليمية برامج تطو_ر

 2 2 الثاyي  االبدا�f التفكfo {t كمن©ñ االسالم fo القياس نظر_ة

 2 2 الثاyي والطالب املعلم بtن العالقة: الكر_م القران وفق مركز_ة تر=و_ة قضايا

 2 2 الثاyي فلسفة التار_خ االسالمي 

 :  مجموعتeن من مساقات مجموعة الطالب يختار 

 مساقات ملعلمeن املدارس االبتدائية

 2 2 الثاyي الصبا جيل: الكر_م القران وفق مركز_ة تطور_ة قضايا



 42صفحة  ،)2019( األ)ادي%$، الدليل

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 2 الثاyي   االبتدائية املدارس fo القرآyي القصص تدرaس

 ابتدائية فوق  املدارس KL للمعلمeن مساقات

 حل طر_قة وفق قضايا دراسة: اسالمية غt} دولة fo مسلمة أقلية

 املشكالت

 2 2 الثاyي

 السنة الثانية-مساقات  إلزامية

 2 2 األول   وأخالق حياة كمن©ñ االسالم fo الصوفية

 2 2 األول   متغt} واقع fo األنظمة وأنماط اvXكم نظام

 2 2 األول  الوقف fo اWqتمع االسالمي 

 6 4 األول والثاyي . عمل مجموعات fo ونقاش عرض، الشرaعة fo ل�Wدل مثt}ة قضايا

 6 4 األول والثاyي وغر=ية اسالمية نظر وجRة من تر=و_ة قيادة

 االسالمية الدراسات تدرuس التخصص مساقات

 لتيارات كتمثيل – اإلسالمية األح^ام lعليم fo تفكt}ية مجتمعات

    اإلسالمي اWqتمع fo مختلفة أيديولوجية

 2 2 الثاyي

 الثانية السنة- )التالية اختيار مساق واحد من املساقات( اختيار;ة مساقات

 2 2 األول/الثاyي اvXرب والسالم fo االسالم 

 2 2 األول/الثاyي الوقف fo اWqتمعات االسالمية

 2 2 األول/الثاyي القدامى املسلمtن علماء نظر وجRة من: والثقافة ال�}بية

 2 2 األول/الثاyي اإلسالمية التقاليد fo والسالم الصالة عليھ محمد الن $ ~يئات

 2 2 األول/الثاyي  واWqتمع الديÆية الطقوس, الدين مبادئ: االسالم fo الشيعة

    سنو_ة ساعة  21  - اc]طة لساعات االجما�K العدد
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  M.Teach التدرuس KL ثان لقب )4

 :ال¤-نامج وغايات أ�داف الفكري، التصّور 

 ُG سِعّد برنامجuالتدر KL -eاملاجست )M. Teach(  مRس كما يؤ~لaنة التدرRالتخصصات مل rmش fo اللقب األول f÷_خر

 ل�vصول عNO شRادتtن fo نفس الوقت ~ما: اللقب الثاyي وشRادة التدرaس وذلك fo مدة سÆتtن.

 لل¤-نامج:األ�داف املركز;ة 

 التخصصات B.A. (fo الب^الور_وس( األول  اللقب شRادة حملة من ،العاملtن fo حقل ال�}بيةو  املعلمtن تدر_ب  .1

 التعامل عNO القدرة واك�ساب املبتكرة التدرaس أساليب دمج خالل من التخصصات ~ذه وتدرaس املتنوعة،

 . والعشر_ن اvXادي القرن  fo التعليم جRاز fo املنتظرة التحديات مع

 يتالءم بما التدرaس ملRنة امل�$ التحو_ل Ihدف املطلو=ة والتطبيقية البحثية النظر_ة، باألسس الطالب تزو_د  .2

 ). .M.Ed( الثاyي اللقب مستوى  متطلبات مع

 التدرaس عNO القدرة الك�ساب الالزمة األدواتالعاملtن fo حقل ال�}بية وتزو_د~م باملعارف و و  املعلمtن تدر_ب  .3

fo عددية ذات ب�ئةl fo الطالب، وخلفيات معطيات stك{� والذين املRّمشtن والشب�بة األطفال تطو_ر عNO وال

 . خاص �ش^ل و=يçية اجتماعية مخاطر من Gعانون 

م مجال fo واملRارات املعارف اك�ساب من الطالب تمكtن  .4
ّ
 ومشبعة غنّية ب�ئات fo التدرaس وتصميم التعل

 .بالتكنولوجيا

م.  .5
ّ
 توفt} الفرص الك�ساب معرفة محّدثة ومواكبة fo شrm أساليب تقييم سt}ورات ومنتجات التعل

 

NOبرنامج رسالة تتج {tاملاجست fo سaالتدرM.Teach   إعداد معلمات fo $%أ)اديمية القاس fo قسم الدراسات العليا fo

:fo اب رسالة تر=و_ة، علمية ومجتمعيةvÔم أRن يرون أنفسtومعلم 

 التدرaس،  -

 التعامل مع املرا~قtن ومرافقIÀم fo مراحل بنا.Iم الRاّمة fo ~ذه الف�}ة العمر_ة،  -

 تثقيف جيل قادر عNO مواكبة وقيادة التغيt}ات العلمية اvXاصلة، -

نة تناسب العمل مع الطالب املبدعtن والطالب املRمشtن ودفعRم جميعا لاvXصول عNO أدوات مRنية محت -

 العاطفي واالجتما�f ورفع مستوى أدا.Iم ال�¬�$ والنف�è$،للنجاح الدرا·�$، 

م وlعمل fo ب�ئة lستخدم التكنولوجيا Ihدف تطو_ر اللقاء التعلي%$ والعالقات  -
ّ
إعداد طواقم مRنّية lعل

 بtن املدرسة والطالب والب�ت.
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عدد  اسم املساق

الساعات 

 الفصلية

نقاط 

 تزكية

 العلوم ال.-بو;ة

 2 2 ال�}بية فلسفة fo عاّمة اتجا~ات

 2 2 اس�}اتيجيات التقو_م fo ال�}بية

 2 2  املرا~قة جيل fo والتعلم النفس علم

م الذاlي الRدي
ّ
 2 2 واملعلمtن الطالب لدى والتعليم  للتعل

 4 4 وتحسي�Iا دراسة العملية التعليمية

 2 2 املدرسة وfo متجاyس غt} صف تدرaس fo االتصال

 2 2 معاWXة مشا)ل انضباطية وسلوكية

 2 2  محبطة ب�ئة أم lعز_ز_ة ب�ئة: املدرسة

 2 2 ) اختياري ( والتعلم التعليم عملية fo والتغيt} القيادة

 2 2 املعرفة عند املعلمtن (اختياري)    

مية التعليمّية العملية fo واجتماعية ثقافية جوانب
ّ
 4 4 التعل

 من¨>ية البحث العل! 

 2 2 طرائق البحث الك%$

 2 2 طرائق البحث الكيفي 

 2 2 عملRم fo يبحثون  معلمون :  ال�}بية fo اإلجراµي البحث

 2 2 حاالت ودراسة ال/}اتيف دراسة: مRنية اوتو=يوغرافية

 التخصص pعليم KL عامة ومن¨>ية بيداغوجية

 2 2 متجاyسة غt} صفوف fo والتعليم محوسبة بيداغوجية نماذج

 2 2 منا&ñ وطرائق تدرaس حديثة 

 :التعليم سنوات خالل الساعات توزaع يصف التاfg اWXدول  -التعليم برنامج جدول 
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ñ&معرفة و=ناء مبادئ: التعليمية املنا fo ñ&2 2 نقدية رؤ_ا من املنا 

 2 2 )اختياري ( ابتدائية الفوق  املرحلة fo طالب لدى التعلم صعو=ات

 2 2 )اختياري ( التفكt} تنمية عNO التأكيد مع تر=و_ة أحداث تحليل

 فقط واحد تخصص اختيار  -التدرuس KL التخصص

 اللغة العر0ية

 2 2 وأدبية ولغو_ة تر=و_ة جوانب اللغة، و�ثراء األطفال أدب

ñ&عليم مناl أم )لغة العر=ية اللغة fo 2 2 ابتدائية الفوق  املرحلة 

 2 2  العر=ية اللغة lعليم fo حديثة بيداغوجيا

 2 2 تر=ية لغو_ة

 الر;اضيات

 2 2 متجاyس غt} صف fo وتطبيقRا الر_اضيات تدرaس fo حديثة وطرائق نظر_ات

rPاملب foاملعر {tوالتفك fo عليمl م
ّ
 2 2 الر_اضيات وlعل

 2 2 الر_اضيات fo الطالب لدى من�شرة تفكt}ية اخطاء
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م fo تر=و_ة قضايا
ّ
 2 2 الر_اضيات lعل

 علم اCcاسوب

rPاملعرفة مب ñ&عليمية ومناl fo اسوب علمvX2 2 ا 

 2 2 أساليب تدرaس علم اvXاسوب

 2 2 املشارaع وتطو_ر ال�}مجة تدرaس fo أساليب

 2 2  وlعليمية اجتماعية تكنولوجية، جوانب: املعلومات وتأمtن ادارة

 اللغة االنجلe»ية

Linguistics and Education 2 2 

Literary Genres in English and Their Roles in Teaching English Literature   2 2 

Integrating Higher-Order Thinking Skills (HOTS) 

with the Teaching of Literature 

2 2 

SLA (Second Language acquisition) Methodology and Technology in an Arab School Context 2 2 

 اللغة الع¤-ية

 2 2 ערבית לדוברי העברית הלשון הוראת

 2 2 הביניים בימי העברית השירה הוראת דרכי

 2 2 שנייה כשפה העברית השפה רכישת

 החדש בזמן ערבים של עברית ספרות  הוראת

 

2 2 

   دراسات اسالمية

 2 2 عمfO تطبيق:  االسالمية الدراسات l foعليمية برامج تطو_ر

 2 2 املرا~قة جيل: الكر_م القرآن وفق مركز_ة تطور_ة قضايا

 2 2 االسالمي الدين lعليم fo تطو_ر~ا وسبل تفكt} أساليب

 2 2 االسالم fo تر=و_ة منا&ñ ونقد تقو_م

 ال.-بية KL واCcوسبة التكنولوجيا أو  خطر  KL شب`بة: التالية اCDاور  من واحد اختيار  يجب

 شب`بة KL خطر

 2 2 الشب�بة بtن لل�سرب خطر وعوامل االجتما�f االنحراف
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 فوق  املدارس KL عملية تطبيقات والثانية األو�n للسiتeن سنو;ة ساعات 8 ا�n باإلضافة

    والثانية األو�n للسiتeن العملية للتطبيقات اجمال ورشة سنو;ة ساعات 2 وايضا االبتدائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 2 ضائقة fo طالب تدرaس fo تر=و_ة جوانب

 2 2 العر�ي والتعليم ال�}بية جRار fo الطالب مع املعلم عالقة

 التكنولوجيا KL ال.-بية

 2 2  التعليم fo التكنولوجيا دمج fo قضايا

 2 2 والتعددية الثقافيةالتكنولوجيا وال�}بية 

 2 2  ال�}بوي  السياق fo االجتما�f التواصل شب^ات

 2 2 أنظمة املعلومات للمؤسسات التعليمية  
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 برنامج ال.-بية الشمولية لطالب KL ضائقة وخطر  )5

 

 :ال¤-نامج ما�ية وأ�داف وغايات

. اإللزامي التعليم قانون  علIëم و_نطبق سنة 18-6 سن fo وشب�بة أطفال ~م" وا�Xطورة اإلقصاء دائرة fo تالميذ"

). يfO فيما" التعر_ف" انظر( ا�Xطورة دائرة fo الواقعtن الشب�بة شر_حة ب+WمRا lعادل التالميذ من الشر_حة و~ذه

 يقعون  الذين الشب�بة عدد ~و و~ذا. أدناه املق�}حة ا�Xطة لطرح وجيھ م�ّ}ر 344,438 عن يقل ال ما ~ناك فإن وعليھ

fo طورة دائرة�Xا fo البالد  
ً
 ~ؤالء Gش^ل". 2011 – إسرائيل fo األطفال" �عنوان السنو_ة الÆشرة fo الوارد للتقر_ر وفقا

 fo ال¾شر_ة للموارد محتمل إ~دار أك�} ~و ~ذا فإن و=تقديرنا والشب�بة، األطفال مجموع من y %17س¾تھ ما األطفال

 العر�ي اWqتمع fo ا�Xطورة تIÀدد~م الذين والشب�بة األطفال yسبة فإن عامة، البالد fo اvXال ~و ~ذا )ان و�ذا. البالد

 .  33% تبلغ حيث بكثt}، أك�}
ً
 مجموع من y %45س¾تھ ما Gش^لون  العرب الشب�بة فإن ذاتھ التقر_ر ملعطيات ووفقا

 فقد املسألة، ~ذه مع امل�$ وغt} املنقوص والتعاطي اإل~مال من سنوات و=فعل. ا�Xطورة دائرة fo الذين الشب�بة

 جعلت لدرجة خاص �ش^ل العر�ي اWqتمع وfo عام �ش^ل ا�Xطورة دائرة fo الذين والشب�بة األطفال مجموعة ك�}ت

 املش^لة ~ذه مع التعاطي فإن وعليھ. للغاية ~امة وقومية ومجتمعية و�yسانية تر=و_ة مش^لة lش^ل اآلن الشر_حة ~ذه

  بات
ً
 الRيئات WXميع الواâý من بات لقد. ناâ0 �ش^ل ملعاIÀWXا مRنية أساليب Gستد�f و=ات خطور�Iا بقدر م�vا

 خاص �ش^ل ا�Xطورة دائرة fo والتالميذ عام �ش^ل ا�Xطورة دائرة fo الشب�بة مسألة مع التعاطي أن ا�qتصة

 مدرسtن إNg حاجة ~ناك. كمدّرسtن وظيفIÀم مفRوم lغيt} عNO قادر_ن مدّرسtن إNg يحتاج ناâ0؛ �ش^ل ومعاIÀWXا

 . ممstّة وعالجّية تر=وّ_ة مRارات ولدIÛم ومتعمقة؛ ومناسبة واسعة أ)اديمية بثقافة و_تحلون  تر=و_ة غاية يÆشدون 

قب للدراسة ~نا املق�}حة ا�Xطة إن
ّ
 القطري، املستوى  عNO جزµي �ش^ل ولو اvXاجة ~ذه لتلبية محاولة fk الثاyي لل

 . العر�ي اWqتمع fo وخاصة

 : Wqموعتtن بالÆسبة والدراسة للتأ~يل طبيعية تتمة ا�Xطة ~ذه ت^ون  أن املف�}ض من

قب الدراسة مسار خر_جو .1
ّ
 عن يقل ال ما اك�سبوا ممن ال�}بو_ة االس�شارة وfo ا�Xاّصة ال�}بية fo األول  لل

 اإلقصاء دائرة fo الذين للتالميذ االحتوائية ال�}بية fo بالتخّصص و_رغبون  العملية التجر=ة من سنوات 3

 . وا�Xطورة

 والتعليم ال�}بية مجال fo التجر=ة من سنوات ثالث عن يقل ال ما اك�سبوا ممن واملعلمtن املدراء جميع .2

 لاللتحاق االستعداد لدIÛم لكن ال�}بو_ة، االس�شارة أو ال�}بية مجاfg غt} مجال fo األول  اللقب و_حملون 

 . تكميلية بدراسة

Nس�lة و
ّ
 ووجRة رسالة عNO ينطوي  عال تأ~يل ذات �شر_ة قوى  إعداد إNg الثاyي اللقب لنيل ~نا املق�}حة الدراسة خط

 ب�ئة fo واالنخراط البناء عNO وقدرة عاليا؛ °�صيا وعيا lشمل كما املعلم، وظيفة lعر_ف إعادة lشمل ممstة تر=و_ة

 .  جديدة تلميذ و=�ئة جديدة معلم و=�ئة جديدة مدرسية
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 خلفية: 

 : pعر;ف – واc]طورة اإلقصاء دائرة KL تالميذ .أ

fo لIÀديث مسvXشمل أدناه التعر_فات بأن التوضيح من لنا بّد  ال اl اتstا وتصرفات سلوكية مRاألطفال يمارس 

 الذين واملعلمات للمعلمtن مخّصصة املق�}حة الدراسية ا�Xطة أن حtن fo حيا�Iم، مناfò مختلف fo والشب�بة

 دائرة KL تالميذ مع املنطبقة اvXاالت fo التعامل سي^ون  وعليھ. املدارس fo والشب�بة األطفال ~ؤالء يصادفون 

 . وا�Xطورة اإلقصاء دائرة fo شب�بة عن لتميst~م واc]طورة اإلقصاء

 ورصد lعر_ف لزوم خلفية عNO" وا�Xطورة اإلقصاء دائرة fo شر_حة" بصفIÀا مجموعة lعر_ف إNg اvXاجة yشأت وقد

 تركst وإلتاحة. ~نا املق�}حة ا�Xطة غرار عNO مناسبة وعالجية وقائية برامج و=ناء مساعدة إNg تحتاج الm$ الشر_حة

  اإلسرائيلية اvX^ومة تبÆت فقد مقبول، �ش^ل والعمل النقاش
ً
  lعر_فا

ً
  اصطالحيا

ً
 fo وشب�بة أطفال" لعبارة واحدا

 ): 2006( شميد WXنة توصيات عNO بناء" ا�Xطورة دائرة

 وfo أسر~م fo ل��طر وlعّرضRم �Iدد~م حاالت G foع�شون  وشب�بة أطفال ~م ا�Xطورة دائرة fo وشب�بة أطفال

 fo األطفال vXقوق  الدوfg امليثاق بموجب حقوقRم تحصيل عNO قدر�Iم من االنتقاص إNg بالتاfg يؤدي ما محيطRم،

 من واvXماية اآلخر_ن من اvXماية املRارات؛ واك�ساب التعلم والنمو؛ ال{vة املادية؛ املع�شة: وم�Iا عدة، مجاالت

  lش^ل الm$ ال�صية تصرفا�Iم
ً
 . أنفسRم علIëم خطرا

 بدون  مجال ال حيث عملية، لغة إNg اvXقوق  عNO االعتداء عNO املؤسس الرس%$ التعر_ف ~ذا ترجمة كثt}ون حاول 

  اvX^ومة قرار fo القومية ا�Xطة ذكرت وقد. ا�Xطورة دائرة fo الواقع الطفل معرفة إNg اللغة ~ذه
ً
 اvXاالت من عددا

$mطورة من تز_د قد ال�Xرة األسر_ة واألزمات االقتصادية الصعو=ات مثل اW©والع�ش وال fo ة ب�ئة{tوما خطرة أو فق 

Ngشبھ و~ذه. حاالت من ذلك إl Ngصائص ما حد إ�Xوالتعر_ف ا $mا الR1996( ورزنيك برت وضع Burt & Resnick, (

  وضعا حيث
ً
 : مركبات أر�عة عNO بناء" خطورة" ملصط�l âعر_فا

  عليھ وتؤثر القر_ب الطفل محيط نطاق fo تقع عوامل ثالثة وRisk Factors :fk)( ا�Xطورة عوامل )1
ً
: سلبا

 .اإلجرامية اWqتمعية والب�ئة العاجزة األسرة الفقر،

ل طبيعية غt} تصرفات وfk: (Risk Markers) ا�Xطورة عالمات  )2
ّ
  ا�Xطورة عوامل وجود مع lش^

ً
 إنذارا

 .السلبية السلوكيات وملمارسة األطر من لل�سرب كبt} احتمال وجود �شأن

 اليافع أو الطفل إيذاء شأIJا من سلوكيات fk ا�Xطورة سلوكيات): Risk Behaviors( ا�Xطورة سلوكيات  )3

 تتجسد فقد الذكر، آنفة ا�Xطورة وعالمات عوامل مع ائتالفRا وعند. مباشرة غt} أو مباشرة بطر_قة إما

 fo اÆWXس وممارسة وا�qدرات الكحولية املشرو=ات وlعاطي والتدخtن املدرسة عن بالتغيب السلوكيات

 .العدوانية اWqموعات ومعاشرة مبكرة سن

 مثل املذ)ورة العوامل جميع ائتالف عن الناجمة ا�Xطورة نتائج): Risk Outcomes( ا�Xطورة نتائج )4

 عن واالنفصال وال�سرب واالنتحار القانون  ومخالفة ا�qدرات وlعاطي والدعارة وال�شرد املبكرة األبوة

 . اWqتمع وعن ال�}بوي  اRWXاز

 نجد فإننا عملية، وقاµع إNg ا�Xطورة دائرة fo الواقعة الشب�بة مصط�â ترجمة ا�Xصائص تلك لنا ت�يح حtن لكن

 ،)2000 رازر  املثال س¾يل عNO انظر( للمصط�â مختلفة lعر_فات وجدنا لقد. اإلقصاء مصط�l âعر_ف fo أك�} صعو=ة
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{tا غIJعر_فات أl ضيقة {tعر_ف تّم  فقد بصدده نحن فيما اما. وافية وغl ا اإلقصاءIJم�ش عملية بأI� 

)marginalization( شأ ديناميكيةÆا يIموعة أو الفرد لدى ع�Wqأو بقصد ا {tاملشاركة وعدم باالقصاء شعور  قصد �غ 

 حياتية ب�ئات fo تÆشأ قد متحركة إقصاء دوامة G foع�شون  اإلقصاء výايا والشب�بة األطفال. والنبذ االنتماء وعدم

 أزمة GعاGشون " شب�بة" بصفIÀم بتميst~م رازر  ميخال الدكتورة قامت وقد. واملدرسة واWqتمع )األسرة مختلفة

ف fo صعو=ة و_جدون   العل%$ تحصيلRم فإن ذلك ومع سليمة إم^انيا�Iم ؛)2010( العادي ال�}بوي  اRWXاز مع التكيُّ

  يتغيبون  اإلقصاء حالة fo التالميذ. بالفشل الشعور  و_الزمRم األحيان أغلب fo متدن
ً
 وaشعرون املدرسة عن كثt}ا

  ب�ئة والتعليم املدرسة fo يرون ال إIJم. م�Iا لل�سرب ومعرضون  ع�Iا باالغ�}اب
ً
 عNO للنجاح فرصة لRم يخلق وyشاطا

  Gشكالن ال التعليم fo النجاح وعدم ال�سرب فإن ولRذا البعيد، املدى
ً
  خطرا

ً
 . لRم بالÆسبة وجوديا

 لم و�ن. وlعليمية ومجتمعية °�صية ازمة Gع�شون  تالميذ ~م واإلقصاء ا�Xطورة دائرة fo التالميذ فإن إذن 

 املعلمtن طاقم عNO و_تعtن مسؤوليا�Iا نطاق fo باتت املش^لة ~ذه فإن األسا·�$، الس¾ب fk املدرسة تكن

 . معRا التعاطي

 الظا�رة ²>م – واc]طورة اإلقصاء دائرة KL تالميذ. ب

 النIÀاج أك�} احتماالت ا�Xطورة عوامل ذوي  التالميذ يبدي حtن سنة 18-13 سن fo ا�Xطورة سلوكيات معظم تحدث

 نصف أن Gعتقدون  من ~ناك مقابل صعيد وعGross & Capuzzi ,2004  NO).( الشب�بة �عامة مقارنة خطرة سلوكيات

  ور�عRم ا�Xطر دائرة fo يقعون  سنة 17-10 سن fo فقط الشب�بة
ً
 ;,Granero, Ezpeleta عالية خطورة تIÀدد~م تقر_با

de la Osa,; Doménech, 2009)  .( 

 

 وfo. وا�Xطورة اإلقصاء دائرة fo الواقعtن التالميذ W1Xم مباشرة قياسات عن معطيات ~ناك ل�ست أسلفنا وكما

 دائرة fo لتالميذ خفي ل�سرب تقديرا سوى  نجد لم وا�Xفي العلP$ ال�سرب تناول  الذي) 2002( غوجاyس^ي WXنة تقر_ر

 تقديرات عNO اvXصول  كذلك بوسعنا. الIëودي واWqتمع العر�ي اWqتمع بtن ما توزaع دون  30%-10% بÆسبة ا�Xطورة

{tالشب�بة �شأن املعطيات خالل من دقيقة غ fo طر دائرة�Xال�سرب وعن ا $Pاملعطيات تحليل خالل ومن. العل $mال 

 مراحل fo األطفال من y %16سبIÀم ما أن) 2011( وحسtن الل-سابو الباحثتان وجدت ا�Xطورة مع ال�سرب تدمج

" متقار=ة أحيان fo املدرسة عن يتغيبون " ا�Xطر دائرة �l foيصRم تّم  الذين الشب�بة من 36% و االبتدائية الدراسة

 العمل fo أو التعليم G foشار)ون  ال" ا�Xطر دائرة fo الشب�بة من 47% و االبتدائية املرحلة تالميذ من19% وأن

" ا�Xطر دائرة fo تالميذ" و=tن" ا�Xطر دائرة fo شب�بة" بtن كبt} تداخل مزدوج؛ مغزى  ذات املعطيات و~ذه". املدر·�$

 دائرة fo التالميذ yسبة" بأن احتمال يوجد أنھ 2002 عام منذ غوجاyس^ي WXنة قالت لقد. الواسع الظا~رة و,Wم

  والشب�بة التالميذ ~ؤالء ظل حtن fo م�vوظ �ش^ل ك�}ت قد" ا�Xطر
ً
 تلبية دون  ولكن املدرسة داخل رسميا

 كذلك انظر( ملموسة وغt} ضçيلة اRWXاز ~ذا من استفاد�Iم وyسبة ال�}بوي  اRWXاز fo اندماجRم وأن احتياجا�Iم،

  اWXائز فمن البالد fo التالميذ وحضور  أداء معطيات ضوء وعNO). 2011 وحسtن، الل-سابو
ً
 عند أنھ االعتقاد جدا

 ال فإIJا رازر  و=تقدير الIëودي؛ اWqتمع fo م�Iا بكثt} أك�} العر�ي اWqتمع fo األعداد أن سنجد مجتمعات عNO التوزaع

 ). 2011 ساديھ، و=ار فارشافس^ي( الضعف عن تقل

 مRمة fk ا�Xطر دائرة fo التالميذ مع والتعاطي ومعاIÀWXا ا�Xطورة عوامل مع التعامل فإن االجتما�f املنظور  ومن 

 fo والشب�بة لألطفال القطري  املشروع من األوNg املرحلة بتطبيق 2007 عام fo اvX^ومة بدأت فقد و=الفعل. قطر_ة

  ا�Xطر دائرة
ً
 ونّية توّجھ مع بتقديرنا س�توافق ~نا املق�}ح املشروع عNO واملصادقة. شميد WXنة لتوصيات وفقا
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 وا�Xطر اإلقصاء دائرة fo الذين العرب والتالميذ عامة وا�Xطر اإلقصاء دائرة fo الذين بالتالميذ للعناية اvX^ومة

NOصوص وجھ ع�Xا. 

 

 التأ�يل و0رنامج اc]طر  دائرة KL بالتالميذ العناية. ج

زة العناية تقديم س¾يل fo كبt}ة خطوات اآلن حrm ُتتخذ لم
ّ

 )انت فيما واإلقصاء؛ ا�Xطر دائرة fo الواقعtن للتالميذ املرك

 حاولت وقد ا�Xطر، دائرة fo شب�بة lشمل الm$ األك�} الفئة fo والشب�بة األطفال ظا~رة مع للتعاطي محاوالت ~ناك

  االجتما�f اإلyعاش وأجRزة ال�}بو_ة األجRزة
ً
 األعمال fo واملتورطtن وامل�}وكtن املRّمشtن بالشب�بة العناية سابقا

  )ان اWqال ~ذا fo نجاحRا لكن ال�}بوي، اRWXاز من التالميذ lسرب منع إNg سعت ولقد بل اWXنائية،
ً
 تّم  وقد. محدودا

 األساليب تلك أحد و)ان. ا�Xطر دائرة fo الواقعtن الشب�بة ظا~رة مع التعامل محاولة fo أساسية أساليب ثالثة تطبيق

  التالميذ GسIÀدف
ً
 وذلك التالميذ، ل^افة بالÆسبة املدرسة أداء وتحسtن التعلم لتحسtن مختلفة برامج وشمل تحديدا

 
ً
 ومنع الفجوات سّد  إNg بالتاfg وتؤدي ا�Xطر دائرة fo الواقعtن التالميذ أحوال تحسtن fo ال�}امج ~ذه lسRم أن fo أمال

 شمل فقد الثاyي األسلوب أما. املدرسّية اvXياة fo أفضل �ش^ل التالميذ ~ؤالء انخراط باتجاه والدفع ا�Xفي ال�سرب

 ا�Xطورة دائرة fo والشب�بة لألطفال برامج الثالث األسلوب شمل حtن fo ا�Xطر؛ دائرة fo للشب�بة مخصصة برامج

 تحّدٍ  صفوف أو) بجروت( التوجيÿ$ لشRادة العادي املسار مثل خاصة أطر وfo الصفوف fo تطبيقRا يتّم  واإلقصاء

 مدارس fo متفاوتة بدرجات الثالثة األساليب من مشتقة برامج تطبيق تّم  لقد. املدارس من الكثfo {t املوجودة كتلك

 ال حtن fo" أنھ ومفاده) 2003( نافوت -)و~tن كت¾تھ ما fk ال�}امج تلك مختلف استعراض محصلة )انت وقد مختلفة،

 داخل بناؤ~ا تّم  الm$ االس�}اتيجيات تقدير  دراسات فإن ا�Xارجية، التدخل برامج لتقدير دراسات  تقديم عادة يتّم 

 أنجع fk ما �عد yعرف ال نحن واالس�ثمار اRWXد ~ذا )ل فبعد أخرى، و=^لمات). 9 ص" (معدومة ت^ون  ت^اد املدرسة

 ناجعة تكن لم ال�}امج مختلف أن يبدو الكبt} الفئة ~ذه ,Wم ضوء وعNO ا�Xطورة، دائرة fo بالشب�بة للعناية الطرق 

 .ال^اfo بالقدر

 لألطفال برامج ~ناك ل�ست( ا�Xطورة دائرة fo بالشب�بة ال�Iوض مجال fo للعمل �شر_ة قوى  لتأ~يل برامج كذلك يوجد

  وlسIÀدف قليلة أعداد~ا لكن ،)واإلقصاء ا�Xطورة دائرة fo والشب�بة
ً
 اRWXاز من امل�سر=tن والشب�بة األطفال أساسا

 عNO موجودون  أIJم من الرغم عNO الرس%$ ال�}بوي  اRWXاز fo مدّرسtن وتأ~يل إعداد غايIÀا ل�ست ال�}امج ~ذه. ال�}بوي 

 فقط واحد برنامج ~ناك. االحتياجات متعددي والتالميذ ا�Xطورة دائرة fo الواقعtن التالميذ مع األمامي التعامل خط

 توfò كما وغايتھ" اإلقصاء دائرة fo للتالميذ وlعليم تر=ية" وعنوانھ) 2007 سنة منذ( أورانيم )لية fo القبيل ~ذا من

 اإلقصاء مع فّعال �ش^ل التعامل عNO قدرات وذوي  عال ومبدµي اجتما�f بو�f يتمتعون  معلمtن إعداد" l fkسميIÀا

fتم�Wqا fo بية{� تالميذ مع للتعامل تأ~يلRم و_ق�}ح الرسمية، ال�}بية fo العاملtن املعلمtن جمRور  ال�}نامج GسIÀدف". ال

 ال�}نامج ~ذا fo الدراسة. ال�}بوي  اRWXاز من ال�سرب خطر و_IÀدد~م مختلفة خطورة خلفيات من االحتياجات متعددي

fk ي اللقب لنيلyعليم برنامج و~ناك. الثاl مناسب آخر fo ل، ب�ت )لية{tأن بيد األول، اللقب لنيل دراسة برنامج و~و ب 

  2011 عام fo قدمت قد بt}ل  ب�ت )لية
ً
 ال�}امج تلك من والRدف. الثاyي اللقب لنيل كذلك lعليم برنامج لفتح طلبا

 واألزمة وا�Xطورة اإلقصاء دائرة fo بالتالميذ لل�Iوض ما~رة �شر_ة قوى  تأ~يل ~و) املطلوب وال�}نامج القائم ال�}نامج(

fo بو_ة األطر{� .الرسمية غt} ال
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 واالستجابة التحدي – واc]طورة اإلقصاء دائرة KL العرب التالميذ .أ

 اWqتمع بحاجة تفي ال أIJا املؤكد ومن امليدان، أرض عNO باالحتياجات تفي ال أعاله املذ)ورة ال�}امج جميع إن

. وا�Xطورة اإلقصاء دائرة fo عرب تالميذ مع للتعامل وأدوات مRارات املعلمtن ُيكسب تأ~يل برنامج ~ناك ل�س. العر�ي

 ال�}بوي  اRWXاز عNO كبt} حد إNg يؤثر البالد fo العر�ي اWqتمع Gع�شھ الذي املركب الواقع فإن األوسع املنظور  ومن

 ثقافتھ جانب إNg وسرaعة متالحقة اجتماعية lغt}ات من إسرائيل fo العر�ي اWqتمع لھ يتعرض ما أن حيث. العر�ي

  يخلقان املمstّة
ً
 امليل بtن وما العر=ية والتقاليد اvXضارة عNO اvXفاظ fo الرغبة بtن ما أفراده لدى دائما صراعا معا

 العر=ية ال�}بية نتاج أنفسRم ول^وIJم والتطور، التغيfo {t رغبIÀم و=رغم و~كذا. غر=ية وقيم مبادئ وتبP$ لالنفتاح

 مفا~يم تبfo $P صعو=ة و_جدون  الدراسة، مقاعد عNO اك�سبوه ما باستعادة يقومون  املعلمtن من كثt}ا فإن التقليدية،

 التقليدية ال�}بو_ة األساليب استخدام يواصلون  العرب املعلمtن فمعظم. املعلمtن مر=Iëم مفا~يم عن تختلف تر=و_ة

 عالقات عNO واإلبقاء) الوظيفة لنطاق ضيق ومفRوم الصارم االنضباط املتواصل، النفس ضبط املباشر، التعليم(

{tن متناسقة غtم يصّعب الصراع و~ذا). للردع كطر_قة الوظيفة بحكم صالحيات ممارسة( واملعلم التلميذ بIëعل 

 fo عالية yسبة التالميذ ~ؤالء Gش^ل حيث ا�Xطر، دائرة fo التالميذ تمst الm$ للنواقص متفRمة تر=و_ة مواقف بلورة

 . العر�ي ال�}بوي  اRWXاز

  القائمة ال�}امج
ً
 واألسرة العر�ي اWqتمع خصوصية ترا�f ال ا�Xطورة دائرة fo تالميذ Gعلمون  معلمtن إلعداد حاليا

 املنظومة لبناء مر=tن إعداد فإن وعليھ. العر�ي للمجتمع ُمعدة غt} ال�}امج تلك فإن ذلك العر=ية، واملدرسة العر=ية

 الغاية لRذه مرصود برنامج خالل من يتم أن يجب واإلقصاء ا�Xطورة دائرة fo العرب للتالميذ الوقائية/ال�}بو_ة

 شّق  يحاول  برنامج خالل من فقط تتأlى املطلوب التغيt} خلق واحتماالت. أوسع ثقاfo/اجتما�f منظور  من و_نطلق

 للتجر=ة فرصة الثانية الناحية من و_وفر الثقافية العر�ي اWqتمع مقومات بحفظ األوNg الناحية من Gسمح طر_ق،

 االحتوائية ال�}بية" برنامج مقومات fk و~ذه. والقبول  واملرونة االنفتاح fo املتمثل الفكري  والتحدي ال�صية

 . ~نا املعروض" واإلقصاء ا�Xطورة دائرة fo للتالميذ

 :ال¤-نامج أ�داف

 العمود القوى  ~ذه lش^ل حيث الثاyي، للقب دراسة بمستوى  �شر_ة قوى  إعداد ~و ال�}نامج من العام الRدف إن

 :و=التحديد Ihم، واالعتناء واإلقصاء ا�Xطورة دائرة fo العرب التالميذ تر=ية لتحدي الدولة الستجابة امل�$ الفقري 

1. Nس�G ن إلعداد ال�}نامجtللعمل فيھ املشارك fo تنّوع {tالنجاح ألجل املطلو=ة الوظائف من كب fo مة إنجازRم 

 إعداد وأولRا العمر_ة؛ فئا�Iم مختلف عIh NOم واالعتناء واإلقصاء ا�Xطورة دائرة fo العرب التالميذ تر=ية

 . والتوجيھ اإلرشاد بوظائف للقيام إعداد~م وكذلك املدارس fo للتعليم املعلمtن

2. Nس�G كذلك ال�}نامج Ngأ)ادي%$ )ادر إعداد إ stنة ~ذه ملأسسة ُمتمRن وتطو_ر~ا، املtتطو_ر بمقدور~م وأخصائي 

 .   واإلقصاء ا�Xطورة دائرة fo التالميذ وlعليم ل�}بية وتدرaس و=حث ومعارف معلومات
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 :ومبادؤه ومسوغاتھ لل¤-نامج الفكري  اإلطار 

 مختلفة نظر وجRات ~ناك توجد الواقع وfo نظري،/فكري  إطار من املتماسك التعليم برنامج مبادئ تن¾ثق أن بّد  ال

âستخدم ألن تص�
ُ
l  

ً
 اvqتملة النماذج تلك جملة فمن ا�Xطر، دائرة fo لتالميذ معلمtن و�عداد lعليم ل�}نامج مسوغا

 للقب للدراسة )إطار) Bronfenbrenner, 1992(  برونفن�}نر نموذج اعتماد عNO القاس%$ أ)اديمية fo االختيار وقع

 االحتواµي ال�}بوي  واملفRوم االتجاه fo وتطبيقھ) Ecological System Theory( البي2$ اRWXاز نظر_ة نموذج و~و الثاyي،

 ). 2010 مور،(

 اإلطار الفكري ل¤-نامج التعليم:

 الذي الشموfg/البي2$ النموذج تطبيق و=tن االحتواµي التوجھ بtن الدمج ~و ~نا املق�}ح التأ~يل برنامج بھ يتمst ما إن

 دائرة fo يfO ما ل�شمل ال�}بو_ة اRWXات WXميع املزدوج االل�sام عNO االحتواµي التوّجھ يركز). 1992( برونفن�}نر وضعھ

 ال�صية( املناسبة اWqاالت جميع) ب( و مسؤوليIÀم نطاق fo الواقعtن التالميذ جميع) أ: (ومشاركIÀم مسؤوليIÀم

 . املدرسة fo الطفل ألداء) ذلك إNg وما والعائلية واالجتماعية

 وتحليل ل��يص املتبعة النماذج أك�} ألحد النظر_ة القاعدة Gش^ل) 1992( برونفن�}نر اق�}حھ الذي البي2$ اRWXاز

 توجھ إنھ Gross & Capuzzi, 2008).( البالغtن أوساط fo ا�Xطورة ظا~رة وكذلك واجتماعية، °�صية ظوا~ر

بة التفاعالت مع التعامل خالل من ممارستھ و_تّم  األ�عاد متعّدد
ّ

 القر_بة بيçتھ ومعطيات اإلyسان معطيات بtن املرك

 واألسرة الزمالء يخص فيما محيطية -بيçية -نظر_ات و=tن اليافعtن تطّور  نظر_ات بtن ما التوجھ ~ذا و_جمع. والبعيدة

 ت�بلور  الMicrosystem ($m( الصغرى  الب�ئة أو األسر_ة /القر_بة الب�ئة وكذلك لليافع، األوسع واWqتمع واملدرسة

 G foعاGشRا الm$ ال�صية التبادلية والعالقات واألدوار األyشطة منظومة وlشمل وأ~لھ اليافع خصائص بواسطة

 Ihا يحتك الm$ القر_بة اWqتمعية الب�ئة وMesosystem)(، fk الوسيطة الب�ئة وfk أخرى  بيçية دائرة و~ناك. أسرتھ

 الب�ئة ~ذه وlشمل. أسرتھ خارج GعاGشRا الm$ ال�صية والعالقات واألدوار األyشطة الب�ئة ~ذه وlشمل اليافع،

 الب�ئة ثم ومن). رس%$ غt} نطاق( بأصدقائھ وعالقاتھ) الرس%$ النطاق( باملدرسة عالقتھ نطاق fo اليافع تجارب

  بالضرورة فIëا اليافع ي^ون  ال ب�ئة و~ذه. األ�عد البيçية الدائرة lعكس الExosystem) ($m ا�Xارجية
ً
 لك�Iا كفرد شر_^ا

 . كبt} حد إNg عليھ تؤثر قد

 مثل( إyسان ل^ل والثقافية االجتماعية-االقتصادية ا�Xلفية lعر_ف خاللRا من يتّم  الm$ البيçية املتغt}ات fk ~ذه

 عNO أسرتھ وقدرة قدرتھ ومدى اWqتمع fo املتوفر والدعم ا�Xدمات ومستوى  االقتصادية واألزمات واألعراف الديانة

 fo األطر ~ذه بجمع التعليم برنامج و_قوم برونفن�}نر حدد~ا الm$ الثالثة األطر fk ~ذه). ا�Xدمات تلك من االستفادة

 . للعمل عمfO نموذج لبناء االحتواµي النموذج

 برنامج التعليم وأ�دافھ:

 
ً
 الب�ئة عوامل: محاور  ثالثة حول  التعليم برنامج ي�بلور  فسوف أعاله، استعراضھ تّم  الذي الفكري  اإلطار من انطالقا

 وعوامل) والقر_ب البعيد واWqتمع املدرسة( الوسيطة الب�ئة وعوامل) واألسر_ة ال�صية ا�Xصائص( الصغرى 

 مجموعة فIëا وتتمركز العوامل تلك من واحد )ل fo الدراسة وس�تمحور ). واWqتمع والدين الثقافة( ا�Xارجية الب�ئة

 
ً
 الذي التوجھ اعتماد fk املعلمtن وتأ~يل إعداد برامج من العديد تحقيقRا إG Ngس�N الm$ الن�يجة )انت و�ذا. معا

 نواتج عNO اvXصول  إNg التوقعات بحسب بالتاfg يقود محدد بمسار يمّر  أن يجب °�ص" بصفتھ التلميذ مع يتعامل

fo بية" برنامج فإن ،)33 ص ،2011 ساديھ، و=ار فرشافس^ي رازر،" (املتكيفة والسلوكيات العل%$ التحصيل مجال{� ال
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 التذبذب وfo. التالميذ أداء ومع الصف مع التعامل عNO والطفل الفرد مع التعامل تفضيل عNO سt}كز" الشمولية

  القائم
ً
 صراع ~ذا أن فكرة عNO ال�}نامج س�شدد ال�}بوي، اRWXاز تجاه وال�sامھ التلميذ تجاه املعلم ال�sام بtن ما أحيانا

 التعليم سيقوم. الطرفtن تر$�$ بطر_قة الصراع ~ذا حّل  إNg بالضرورة حاجة وال فقط املفRوم املستوى  عNO يظRر

  الفرد مع التعامل تفضيل يظل بحيث اvXدث صياغة يمكن كيف الطالب بتعليم الشموfg التوجھ وفق
ً
 Gُعت�} وال قائما

" 
ً
 أسلوب fo جو~ري  lغيt} خلق ~و ال�}نامج إليھ يصبو الذي الRدف. ال�}بوي  اRWXاز تجاه باالل�sام" إخالال

 تر=وي  طاقم و�عداد تأ~يل fk املÆشودة الغاية فإن و=التاfg. التعامل fo طر_قتھ وfo ال�}نامج fo التالميذ/املعلمtن

fOم تداخs�  .وللمعلمtن للتالميذ جديدة lعليمية ب�ئة بخلق ومل

م ب`ئة
ُ
  ®K للتالميذ اc>ديدة التعل

ً
 :يKo بما يمتاز  املعلمeن من طاقم عن عبارة عمليا

 . الضّيق العل%$ التحصيل منظور  خالل من التلميذ مع التعامل مقابل التلميذ مع وفردي وشامل موّسع lعامل -

 . العل%$ بتحصيلھ املشروط التلميذ تقّبل مقابل شروط دون  التلميذ تجاه ال.»ام -

 منخفضة. تحصيلية معايt} وضع مقابل للتالميذ عاٍل  عل!  لتحصيل توقعات -

 والIÀديد. االنضباط عG NOعتمد نظام مقابل pعاطف مع واvýة سلوكية حدود تطبيق -

 الفشل. إبراز مقابل والنجاح الفخر  مشاعر وlعز_ز تنمية -

 و�قصاµي. وlغر_ $ نقدي lعامل مقابل ومحتوٍ  متقّبٌل  lعامٌل  -

  ثناµي. بمنظور  النجاح رؤ_ة مقابل التقدم pسلسل و�براز �lيص -

 

 :يKo بما يتمeّ»  مدر��  ج از  ®K للمعلم بالiسبة اc>ديدة العمل ب`ئة

 العل%$. التحصيل عNO باألساس املبP$ التعامل مقابل احتياجاتھ ومع املعلم مع شمو�p Kعامل -

 التجا~ل. مقابل املRنية املعلم °�صّية تنمية KL كبt} اس�ثمار -

 واإل~مال. التجا~ل مقابل وكرامتھ املعلم تجاه ال.»ام -

  املنفر. النقد مقابل واحتواء حساسية -

 التوقعات. سقف خفض مقابل عالية م نية بمعايe-  للوفاء توقعات -

 التعامل مقابل التالميذ أ~اfg ومع تجاه اvXقيقي وال�شارك واملتعاطف الشمو�K التعامل ي�يح مناخ خلق -

 .والفوقية اال�Iام عNO املؤسس

 التعامل مقابل تحديات وتخلق اc]الص عp noساعد متغe-ات بصفIÀا العر=ية الثقافة متغt}ات مع التعامل  -

  ومعيقة. مقيدة كمتغt}ات معRا
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 غايات تحقيق �غية ال.-بوي  للعمل املناسبة الثالثة برنفن¤-نر  أطر  مع أعاله املوصوف التوّجھ �ذا بدمج قمنا لقد

 :التالية ال¤-نامج

 . ال�¬�$ األطفال عالم من التقرب .أ

 ومالءمة الس^انية، الشر_حة خصائص من مشتقة تر=و_ة – lعليمية أ~داف وضع .ب

 . ال�صية األطفال وملstات الصف ملstات التدر�èa$ امل�Iاج

 . السلوكية األطفال مشا)ل مع التعامل مرجعيات توسيع .ج

 . ا�Xطورة دائرة fo األطفال مع املؤسسة مستوى  عNO العمل .د

 .ا�Xطورة عوامل مع التعامل fo اvXقيقية للشراكة األسرة استقطاب .ه

 

NOام ~ذه ضوء وعRكز امل{tال�}نامج س NOم املعرفة تطو_ر عRتاج والفÆكيفية �شأن واالست {tتمع خصوصية تأثWqا 

 ال�}نامج سt}كز كما. تالميذه مع املعلم وعالقات األسرة مع املدرسة وعالقات املدر·�$ واRWXاز العر=ية واألسرة العر�ي

 أن ~و األسا·�$ واالف�}اض. ال�}نامج fo املشاركtن للمعلمtن العالجية -بو_ةال�}  ال�صية تطو_ر عNO كبt} �ش^ل

 وخلق املطلو=ة واvXكمة البصt}ة بلوغ بمقدوره سي^ون  العاطفية الناحية من واملتطور  والناñý البالغ ال�ص

 .البعيد املدى عNO ا�Xطر دائرة fo التالميذ مع النافع التعامل تجاه االل�sام

 دائرة fo لتالميذ الشمولية ال�}بية" موضوع fo)  (.M.Ed – القاس%$ أ)اديمية fo الثاyي للقب التأ~يل برنامج: ا�Xالصة

 والقابلية االستعداد ولدIÛم والتعليم؛ ال�}بية fo العمل مارسوا معلمtن وتأ~يل إعداد إG Ngس�N" واإلقصاء ا�Xطورة

 وlعاملRم كمعلمtن لدور~م واسع ومفRوم اجتما�f وال�sام وانفتاح °�صية بصt}ة عNO املشتمل والتعليم للتعلم

fgالتالميذ مع الشمو.  

PQالدرا��  العام املب 

 : يصف ال¤-نامج أدناه توزuع الساعات عno امتداد سنوات الدراسة

 اD>ال
الفصل 

 األول 

الفصل 
 الثاTي

الفصل 
 الثالث

الفصل 
 الرا�ع

مجموع 
الساعات 
 الفصلية

نقاط 
 أ+اديمية

 6 6 - - 2 4 من¨>يات البحث

 13 13 - 3 4 6 دراسات عامة

: تخصص دراسات
 ال.-بية KL اإلقصاء

4 8 2 4 18 20 

 - التدخل ال.-بوي 

 

- 5 3 8 - 

 الساعات مجموع
 النقاط/الفصلية

 األ+اديمية

14 14 10 7 45 39 
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 مبPQ ال¤-نامج الدرا��  بحسب املساقات

 ن.أ س.ف ثانية سنة سنة أو�n اCDاضر املوضوع

   ب أ ب أ  : من¨>يات البحث1الفصل 
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 العلوم ال.-بو;ة

 تخصص الطفولة املبكرة

 معلمات الروضة، من سن الوالدة حP السادسة

 اإلعداد للتدرuس KL القسمالتصور الفكري، األ�داف والنقاط امل مة p KLعليم 

Gعمل تخصص معلمات الروضة من خالل وعيھ بأ~مية السنوات الست األوfo Ng حياة اإلyسان fo صقل 

الثقاfo fo تطور األطفال. ولRذا يتألف التعليم fo -عاملھ وتطوره fo حياتھ وكذلك بأ~مية اWXانب اللغوي 

للغة العر=ية وآداIhا. ملعلمات الروضة أ~مية قسم جيل الطفولة املبكرة وقسم ا –القسم من قسمtن 

قصوى وذلك ل"طراوة" األطفال fo ~ذا اWXيل، أل~مية ف�}ة الطفولة املبكرة بحد ذا�Iا وأل~ميIÀا fo خلق 

أرضية ألداء اإلyسان fo حياتھ، وكذلك ل^ون املعلمة °�صية مركز_ة ترافق الطفل fo تجارب حياتية 

Ng جانب العائلة الG $mع�ش Ihا. ولRذا ~نالك أ~مية كبt}ة fo تأ~يل معلمات متنوعة تصقل وتبلور تطوره، إ

روضة يدمجن بtن النوعيات اإلyسانية، املRنية واأل)اديمية. وعليھ فمن املRم إعطاء الفرصة و�فساح اWqال 

مرنة، أمام طالبات قسم الطفولة املبكرة لعملية تطور ونمو ليكّن مRنيات ذوات رؤ_ا تر=و_ة ناWýة و 

كفاءات lعلم وتفكt} عالية وقدرة عNO رعاية األطفال وlعليمRم fo مجاالت متعددة وواسعة. إن اWXانب 

التعلي%$ املركزي واvXيوي لتأ~يل شامل و)امل fo القسم ~و خلق و=ناء صلة مت�نة بtن املركبات ا�qتلفة 

داIhا، lعليم ال�}بية والتدرaس وكذلك قسم الطفولة املبكرة وقسم اللغة العر=ية وآ –ل��طة التعليمية  

 التطبيقات العملية. 

إن ~دف القسم ~و تأ~يل معلمات روضة واعيات لثقافIÀن وللمجتمع اإلسرائيfO، ذوات تفكt} مستقل 

وفRم عميق ملstات ومتطلبات األطفال fo ~ذا اWXيل، وكذلك خلق جو تر=وي Gسا~م fo تجارب حياتية 

إNg  8إNg  3وكذلك نمو من أحسن ما يمكن. إن االنتقال من تأ~يل لألطفال من  متنوعة، lعلم فعال وممتع

 rmجيل الوالدة ح NOع stك{�يبtن و_وâý أ~مية معرفة fo املراحل املبكرة من التطور وكذلك أ~مية معرفة  6ال

فولة املبكرة طرائق تر=و_ة تالؤم ~ذه األجيال. إن الطرق ال�}بو_ة وأساليب التدرaس الm$ تناسب جيل الط

lشدد وتؤكد عNO أ~مية توافق وتناسق التجارب اvXياتية وأحداث التعلم مع مstات األطفال التطور_ة 

والثقافية، Wlع التدخل العاطفي والتفكt} لدى األطفال fo فعاليات الروضة، واعية للفروقات بtن 

لك f�l أ~مية العالقة بtن معلمة األطفال، مstات )ل طفل، ولالحتياجات ا�Xاصة لقسم من األطفال، وكذ

الروضة وآباء األطفال. تدمج أساليب التدرaس الm$ تالئم التطور �ش^ل واع وواâý بtن yشاط حر، تدرaس 

.$Pس مخطط ومبaعلم بطر_ق الصدفة وتدرlو 

 إن تخصص اللغة العر=ية وآداIhا Gعكس األ~مية الكبt}ة الy $mعلقRا عNO معرفة )املة وعميقة لتقاليد

اإلسالم والثقافة العر=ية fo بلورة ن©ñ تر=وي يجمع بtن القيم الثقافية التقليدية  وطرق تر=و_ة متقدمة وقيم 
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 fo سن الطفولة املبكرة fo مجاالت اللغة والثقافة ~ام جدا وخاصة لألطفال NOع stك{�إyسانية عاملية. .إن  ال

األم والتنور القراµي Ihذه اللغة (معرفة القراءة والكتابة)  اWqتمع العر�ي fo إسرائيل نظرا أل~مية الثقافة ولغة

االجتماعية واإلدراكية. لذلك تم تخطيط من©ñ درا·�$ -fo بلورة °�صية الفرد وأداء وظيفتھ العاطفية

 اللغة العر=ية وآداIhا والطفولة املبكرة. –للقسم مع ال�}كst عNO العالقة بtن املواضيع الm$ تدرس fo القسمtن 

ت�} lعليم ال�}بية والتدرaس خطوة إضافية fo تأ~يل مر=tن ذوي ثقافة واسعة، تفكt} ذاlي وو�f مدyي Gع

 fo ن التعليم النظري والتطبيقtع�} عن العالقة بlعزز وl ،عزز التطبيقات العمليةl .مت^امل ومبلور f#وأخال

 Rنية ملعلمات الروضات.اvXقل، وت^ون عنصرا مركز_ا fo بلورة ال�صية ال�}بو_ة والكفاءة امل

(نقصد ب^لمة "معلمات/ معلمات الروضة" ال�صية الl $mعمل مع األطفال من سن الوالدة وحrm سن 

 الثالثة. fo أسماء املساقات )لمة "روضة" نقصد Ihا جميع األطر ال�}بو_ة لسن الوالدة حrm السادسة). 

د الطالبات fo قسم الطفولة املبكرة للتعامل مع Gعت�} قسم جيل الطفولة املبكرة اvqور املركزي fo إعدا

الرضع، األطفال الصغار واألوالد من سن الوالدة حrm السادسة وكذلك fo توفt} قاعدة للوحدة الm$ ت�}كز 

 الثاyي.-fo التدرaس fo صفوف األول 

ة لرعاية إن ~دف القسم املركزي ~و إكساب الطالبات معرفة وفRم عميق ملواضيع متنوعة ولقضايا حيو_

األطفال ونطور~م لي^ونوا فعالtن، مح $ استطالع، مبدعtن، يتعلمون وسعداء Gع�شون �ش^ل )امل وتام 

جيل الروضة و=اإلضافة إNg ذلك يصبحون ناtWýن ومستعدين لالنتقال إNg املدرسة. ولذلك يتطلع القسم 

ع التطور والنمو ال�¬�$. lعكس إNg إكساب الطالبات تجر=ة وخ�}ة lعليمية ~امة lعزز التفكt}، اإلبدا

شاملة ومت^املة، وفقا لRا، Gعت�} الطفل املتطور كيانا )امال -ا�Xطة التعليمية fo القسم رؤ_ا تر=و_ة تطور_ة

مع وجود صلة مت�نة بtن التطور fo اWqاالت ا�qتلفة، ت^ون العائلة محورا مركز_ا fo عاملھ وfo تطوره، و_تأثر 

fانب االجتما�WXالذي ينمو بھ.ا-من ا foلثقا 

يتم ال�}كfo st القسم عNO جوانب متمstة لألطفال fo اWqتمع العر�ي، مثل: طرق تر=و_ة تقليدية، جوانب  

 لغو_ة (عNO س¾يل املثال ظا~رة ثنائية اللغة) ومstات األسرة واWqتمع العر�ي. 

فعاليات وlعامل معلمة الروضة مركب حيوي fo عمل معلمات الروضة ~و معرفة عالم األطفال ومالءمة ال

ملstا�Iم التطور_ة، لالحتياجات ال�صية ا�qتلفة لألطفال ولل�سلسل القائم بtن تطور سليم و=tن تطور 

عسt} واحتياجات خاصة. ولذلك، lعت�} معرفة عمليات التطور املركز_ة fo جيل الطفولة املبكرة جانبا 

املساقات التطور_ة الm$ تصف عملية التطور السليمة من أساسيا fo عملية اإلعداد. fo القسم عدد من 

خالل ال�}كst عNO التجارب اvXياتية fo الطفولة وطرائق ال�}بية والتدرaس الl $mساعد عNO ~ذا التطور، 

و=اإلضافة إNg ذلك، يتم البحث fo الفروقات الفردية بtن األطفال وfo عوائق وصعو=ات ممكنة. تدرس ~ذه 

ملساقات fo مجاالت مختلفة، مساقات fo طرق تدرaس تناسب التطور، ومساق fo البحث  املساقات )أساس
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$�èvXالتطور ا fo م. فمثال، مساقRون صعو=ات وتقديم املساعدة لRر)ي الذي -عن األطفال الذين يواجvXا

ي والتعلم Gعلم fo السنة األوNg )أساس ملساق fo اvXركة WXيل الطفولة املبكرة، مساق fo التطور اإلدرا)

ي^ون أساسا ملساقات تتعلق بتطور اللغة وlعز_ز~ا، براعم التنور القراµي ورعاية التفكt}. ومساق fo تطور 

االجتماعية )أساس ملساقات fo مجاالت املسرح، الفنون، املوسيقى واإلبداع fo -وlعز_ز الكفاءة العاطفية

صلة مت�نة بtن املساقات الm$ تدرس fo القسم و=tن جيل الطفولة املبكرة. باإلضافة إNg ذلك، ~نالك عالقة و 

مساقات ~امة تدرس fo إطار التعليم لإلعداد للتدرaس تالئم جيل الطفولة املبكرة من أ~مRا: أسس التدرaس 

والتقييم fo جيل الطفولة املبكرة، دمج الطفل ذي االحتياجات ا�Xاصة fo إطار التعليم النظامي وتخطيط، 

 &l ñعليمية.تطو_ر وتنفيذ منا

 rmترتبط التطبيقات العملية باملساقات التطور_ة النظر_ة وت�بع تطور الرضع واألطفال من سن الوالدة ح

 fo سن السادسة. ي^ون التعرض ألطر تر=و_ة لألطفال من أعمار مختلفة تدر_جيا، بحيث تزور الطالبات

.Ngالسنة األو 

ولألطفال الصغار. وfo السنة الثانية والثالثة يك�س�ن خ�}ة fo و_ك�س�ن ا��X}ة fo األطر املعدة للرضع 

الروضات ما قبل اإللزامية واإللزامية حسب اvXاجة. باإلضافة إNg ذلك،  تك�سب الطالبات بصورة تدر_جية 

 خ�}ة fo بناء عالقة مع طفل واحد وتفعيلھ، مع مجموعات صغt}ة، )املة وlعامل مع أطفال يواجRون صعو=ة.

~مية lعز_ز )افة اWXوانب fo تطور األطفال fo جيل الطفولة املبكرة ونظرا للدور املركزي ملعلمة نظرا أل 

الروضة l foعز_ز التفكt} واملRارات اإلدراكية إNg جانب تجارب حياتية عاطفية واجتماعية وWlيع تجارب 

مجاالت املعرفة عNO أ~مية حركية، فإن التعلم fo القسم Gشمل مساقات fo مجاالت معرفة متنوعة. ترتكز 

اWXانب اللغوي، أرضية للتنور اvXسا�ي والعل%$ ومجاالت fo الفنون واإلبداع. lعكس املساقات أ~مية ال�}وة 

وlعدد طرق التدرaس والتعلم fo جيل الطفولة املبكرة، و_تم ال�}كst عNO خلق ب�ئة ووسط WGعان التعلم 

_ة وتفاعالت متنوعة بtن األطفال و=ي�Iم و=tن الكبار. تتعرف الطالبات املبP$ وغt} املبP$، تمثيل، إبداع، عفو 

عNO منا&ñ التعليم القائمة fo مجاالت معرفة متعددة، و_ؤ~لن لتطبيق منا&ñ ووحدات lعليمية حسب ما 

يرون مناسبا و=صورة عقالنية، يقمن بتخطيط وحدات lعليمية وتطبيقات ل�ست جزءا من املن©ñ الدرا·�$ 

 تناسب االحتياجات التطور_ة لألطفال ومجاالت ا~تمام األطفال وا~تمامRن عNO حد سواء.ولك�Iا 

 $mالثقافة ال fo علم الطالبات ونمو~نl القسم و~و إدخال اإلعداد وعملية fo و~نالك جانب آخر ذو أ~مية

IJا محورا مركز_ا fo يÆتمtن إلIëا وaعملن داخلRا. تناقش جوانب ثقافية fo معظم املساقات، باإلضافة إNg )و 

 األعياد واملناسبات fo جيل الطفولة املبكرة، املوسيقى وتطور الطفل fo أسرتھ. –عدد من املساقات، مثل 

إن التحدي املركزي أمام القسم ~و الوصول إNg توازن بtن مجاالت املعرفة الكثt}ة  الالزمة إلعداد معلمات 

الRامة الm$ تتعلق بالعمل مع أطفال fo جيل الطفولة املبكرة،  الروضات و=tن lعز_ز وفRم اWXوانب والقضايا
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وكذلك تطو_ر كفاءات ومRارات تفكt} وقدرة مRنية للتعامل مع حاالت جديدة ومعقدة أثناء عمل ا�Xر_جات 

كمعلمات روضة. يطمح القسم fo أن يوفر للطالبات تجارب حياتية مت^املة ومRمة للنمو ال�¬�$، مRنية 

لذلك ن^ون طرق التدرaس متنوعة، وlشمل، أيضا، خ�}ة بحثية بأ,Wام مختلفة (كجزء من وأ)اديمية. 

متطلبات �عض املساقات واألبحاث fo اvXلقات الدراسية)، lعلم فعال وlعلم fo الورشات. نحن نصبو 

لك لتعز_ز التحفst واالل�sام لدى ا�Xر_جات لدفع جيل الطفولة املبكرة قدما fo اWqتمع العر�ي، وكذ

 االستمرار fo النمو والتقدم وال�}اء خالل سنوات خدمIÀن وتطور~ن امل�$ واأل)ادي%$.

 

 العالقة بeن التصور الفكري، األ�داف والنقاط الرئ`سية وe0ن اc]طة التعليمية ومضامينھ

ال�}بية قسم الطفولة املبكرة، قسم اللغة العر=ية وآداIhا، lعليم  –يتضمن املن©ñ الدرا·�$ عدة مركبات 

والتدرaس، تطبيقات عملية، lعليم أسا·�$ و�ثراء. إضافة إNg ال�}كst عNO النواfò املمstة والفر_دة Wqاالت 

 املعرفة ا�qتلفة،

Gعت�} الدمج بtن ~ذه املركبات وال�}كst عNO العالقة الدائمة واملستمرة بtن املادة املدرسة fo املساقات 

ل الطالبات أ)اديميا ومRنيا. ~ذه العالقة ذات أ~مية خاصة لطالبات ا�qتلفة جانبان مركز_ان fo تأ~ي

االجتما�f واإلدرا)ي -الطفولة املبكرة، أل~مية ~ذا اWXيل I� foيئة وخلق أرضية للتطور وللنمو العاطفي

لإلyسان fo حياتھ، وكذلك �س¾ب مرافقة معلمات الروضة لألطفال fo تجارب حياتية وخ�}ات خالل ساعات 

من م^وI3م fo الروضة، فإن معلمات الروضة Gعت�}ن العامل املركزي واألسا·�$ fo إتاحة الفرصة  طو_لة

 . و�فساح اWqال لألطفال للتعرف عNO مجاالت معرفة متعددة، و_كّن باتصال يومي مع آباء~م

ولتنمية الرؤ_ا )انت االعتبارات الرئ�سية fo بناء ا�Xطة التعليمية مدى قابلية املساقات ا�qتلفة لتعز_ز 

ال�}بو_ة واألخالقية، الRو_ة الثقافية واملRنية، كفاءات أ)اديمية ومRنية ملعلمات املستقبل وكذلك إسRام 

fبلورة العالم االجتما� fo من -مواضيع التعليم {tادف والتفكRعز_ز وتنمية التعليم الl foالعاطفي لألطفال و

أساسيا fo ا�Xطة التعليمية و_تمحور fo مجال املعرفة  سن مبكرة. Gعت�} قسم الطفولة املبكرة محورا

الذي Gعت�} أساسا لعمل املعلمة. يقدم قسم اللغة العر=ية وآداIhا أسسا  –جيل الطفولة املبكرة  –املركزي 

االجتما�f الذي Gعت�} مركز_ا fo ال�صية املRنية ملعلمة الروضة وfo تطور األطفال -و�ثراء fo اWXانب اللغوي 

الل ال�}كst عNO أدب األطفال، و توسع علوم ال�}بية املعرفة، الفRم وكفاءات التفكt} املطلو=ة من رجال من خ

 .ال�}بية ومن وكالء التغيfo {t جRاز ال�}بية

تم تصميم من©ñ التعليم مع األخذ �عtن االعتبار ال�سلسل األمثل للمساقات الm$ تتضمن تركيبات التأ~يل 

 .ساقات الm$ تدرس fo املقابل fo تركيبات التأ~يل األخرى وكذلك العالقة بtن امل
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 Ngعلم مساقات ت^ون أساسا ملساقات مستقبلية، وذلك بالتطرق إl fo للتعليم fgينعكس ال�سلسل الطو

امل^ونات العرضية للعالقة بtن املساقات fo م^ونات التأ~يل ا�qتلفة و=ي�Iا و=tن التطبيقات العملية. وذلك 

يل معلمات يتعاملن مع الطفل )وحدة مت^املة و_فRمن أ~مية العمل الذي Gعتمد عNO معرفة من أجل تأ~

 وفRم عميقtن Wqاالت املعرفة املالئمة لعملRن وكذلك للعالقة والدمج بtن ~ذه اWqاالت.

إن الدمج بtن مساقات تتعلق بجوانب مختلفة fo مجال اللغة والتنور اللغوي، مثال، تنعكس fo مساقات 

أساسية fo النحو والصرف العر�ي fo إطار قسم اللغة العر=ية وكذلك مساق fo علم التدرaس fo إطار ال�}بية 

)أساس ملساقات تتعلق بتطور اللغة وlعز_ز~ا و=راعم التطور fo جيل الطفولة، وكذلك مساقات fo أدب 

جوانب لغو_ة  –قا كثt} اWXوانب األطفال جنبا إNg جنب مع التطبيقات العملية. إن دمج املساقات يمكن تطر 

 foالعر=ية و fo اصة الك�ساب اللغة والتنور�Xات اstامل NOع stك{�وتنو_ر_ة، ثقافية، تطور_ة وتر=و_ة. مع ال

مركز~ا االنتقال املمst من العامية للفص¨N. ومن ~نا تÆبع األ~مية fo توفt} أرضية لRذا االنتقال fo مرحلة 

ر للعالقة بtن املواضيع الm$ تدرس ضمن م^ونات املن©ñ ا�qتلفة والm$ تقوي وlعزز الطفولة املبكرة. مثال آخ

العمل ال�}بوي للمعلمة fo الثقافة العر=ية وكذلك fo طرائق تر=و_ة وأخالقية إyسانية عاملية ~و الدمج بtن 

 fo بية األطفال{�اإلسالم fo إطار قسم املساقات املتعلقة باألعياد و=املناسبات WXيل الطفولة املبكرة و=

 fo قسم اللغة العر=ية ومساقات متعددة fo الطفولة املبكرة، مساقات تتعلق باملسرح و=أدب األطفال

 .الفلسفة، علم االجتماع، ال�}بية للنقد ومساقات أخرى fo إطار lعليم ال�}بية

 تعليميةال -رؤ;ا القسم لنموذج التطبيق العمKo وعالقتھ بالدراسات النظر;ة وال.-بو;ة

Gعت�} التطبيق العمfO محورا مركز_ا fo برنامج التأ~يل بحيث ي�يح و_مكن الت^امل والدمج بtن اWXوانب 

النظر_ة والعملية fo عمل املعلمة. ~ذا الن©ñ الت^امG fOعد الطالبات ملراقبة ومعاWXة مRنية وعاطفية تجاه 

Oيل الطفولة املبكرة وعWX أطر تر=و_ة NOا. تلتقي الطالبات الطفل، للتعرف عRعليمية وكيفية تطبيقl برامج N

fo إطار التطبيقات العملية بالرضع و_تعاملن معRم، مع األطفال الصغار وأطفال fo جيل الطفولة املبكرة 

و_تعرفن عNO أطر تر=و_ة، °�صيات تر=و_ة وطرائق عمل تتالءم مع األطفال fo ~ذا السن، وكذلك يبلورن 

 IÀن املRنية.رؤ_IÀن ال�}بو_ة و~و_

لضمان عالقة وصلة مت�نة بtن التعليم النظري والتطبيقات العملية، Gعلم املرشدون ال�}بو_ون أيضا دروسا 

نظر_ة fo قسم الطفولة املبكرة، تقام جلسات بصورة منتظمة للتعاون وللتÆسيق بtن اvqاضر_ن 

عملية fo تطبيقات الطالبات وfo عمل واملرشدين، وكذلك تجرى دروس دامجة تدمج بtن النواfò النظر_ة وال

 fo جيل الطفولة املبكرة والذي يبحث fo {tعز_ز التفكl ن املساقات الدامجة مساق حولtاملعلمة. من ب

الطرق لتطبيق ن©ñ ير�N التفكfo {t الفعاليات واألحداث املتنوعة fo جيل الطفولة املبكرة، ومساق تحليل 

 االت متنوعة تالئم عمل معلمة الروضة.أحداث Gعتمد عNO معرفة وفRم fo مج
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 يخلق النموذج ~ذا وفق. والدامج التقليدي النموذج بtن يدمج العملية للتطبيقات الرس%$ النموذج إن

 املعرفة اك�ساب خاللھ من الطالب Gستطيع م^انا املدرسة جعل Ihدف املدارس مع شرا)ات القسم مرشدي

 وعلم التدرaس ال�}بية، مواضيع fo نظر_ات عNO وللتمرن  للتدر_ب م^انا فقط ول�س والنظر_ة، العملية

 للموضوع، ومالءمIÀن تقدمRن وتقييم الطالبات مرافقة عن مسئولون  القسم fo املرشدين إن حقا. النفس

 fo التعاون  ~ذا من الفائدة �س¾ب الروضة، معلمات مع مت�نة عالقة بناء عNO ك�}ى  أ~مية Gعلق القسم لكن

 lعز_ز fo أ~مية ذا عامال وجعلھ اWqتمع fo املساق تدخل لز_ادة و)وسيلة كتعبt} وكذلك الطالبات إعداد

 مساق بتعلم مدر=ة معلمة )ل ال^لية تلزم مثال،. العر�ي التعليم جRاز fo املبكرة الطفولة جيل fo التعليم

 وتجارب lعلم لقاءات وfo ال^لية fo متنوعة استكماالت fo املدر=ات املعلمات lشارك. مدر=ة ملعلمة تحضt}ي 

 معدة ت^ون  عمل وورشات دراسية أيام ال^لية fo وتجرى  كما والطالبات، املعلمات بtن مش�}كة حياتية

 روضات مف�شات مع بالتÆسيق لRا يخطط بحيث املبكرة الطفولة قسم من وللطالبات املدر=ات للمعلمات

 كبt} جزء. الطالبات وتقييم إرشاد fo للمشاركة املدر=ات املعلمات ال�}بو_ات املرشدات وWlع كما األطفال،

لتطو_ر " بدايات"املر=يات والطالبات fo التعلم املش�}ك تقام fo مركز  تجمع بtن الm$ والفعاليات املساقات من

 .الطفولة املبكرة بالتعاون مع قسم الطفولة واملف�شات

للعمل مع األطفال من سن الوالدة حrm سن السادسة تحديا تضع خطة املن¨N اWXديد الl $mعد الطالبات 

جديدا وذا أ~مية للمساق. fo حtن أن عدد روضات األطفال لسن الوالدة حrm سن السادسة fo منطقة 

ال^لية وfo الدولة كثt}، فإن عدد األطر العر=ية املعدة لألطفال من سن الوالدة حrm سن الثالثة أقل من 

لذلك (وأحيانا الن�يجة لRذا الوضع) ~و اvXفاظ عNO اطر عائلية لرعاية الرضع  ذلك. إن أحد األسباب

واألطفال، فكثt} من الرضع واألطفال ي^ونون تحت رعاية األم أو اWXدة. إن lعرف الطالبات fo قسم الطفولة 

نب خدمات املبكرة عNO أطر تر=و_ة وعالجية معدة للرضع ولألطفال Gشمل التعرف عNO أطر تقليدية إNg جا

أخرى، الm$ تقدم ل�WمRور، مثل: مراكز رعاية األم والطفل و�رشاد األمRات، حضانات، مراكز رعاية IJار_ة 

 ومراكز للطفولة املبكرة.

 تخصص اللغة العر0ية وآدا¬�ا

 تصور فكري 

إن اللغة، عموما، تصقل °�صية اإلyسان، بحيث يمكن صقل و=لورة °�صية املعلم بصورة شاملة 

fo اWqال اإلدرا)ي، السي^ولو"f والثقاfo بواسطة lعلم اللغة واألدب العر�ي. و~ذا ي�ناسب والرؤ_ا  – و)املة

 األساسية لل^لية، الm$ ترى باإلyسان وحدة متمstة تندمج fo اWqموعة بصورة مت^املة.

�Iا ا�qتلفة تزود الفرد إن العالقة الوثيقة بtن اللغة والتفكt} معروفة fo األبحاث العلمية. واللغة بمستو_ا 

بآليات تفكt}، وعمليا ل�ست ~نالك إم^انية للتفكt} بدون اللغة وقواعد~ا. باإلضافة إNg ذلك،  تزود اللغة 

اإلyسان بآليات لكشف و�ظRار العمليات الm$ تدور fo عاملھ الداخfO واس�يعاب الرموز واإلشارات من ا�Xارج 

 والm$ ترشده لالندماج fo العالم. 
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للغة السليمة للطفل fo الوسط العر�ي ت^ون أحيانا سطحية ومشو~ھ �س¾ب العامية. إن و�f املعلم، ا

حساس�تھ ومRن�تھ fo ~ذا اWqال من شأIJا lعز_ز أداء الطفل واندماجھ بصورة م�vوظة. Gستطيع الطفل 

للغة تكسبھ أيضا بواسطة اللغة أن يفكر بصورة عميقة أك�} صفاء وaع�} عن احتياجاتھ ال�صية. إن ا

 القدرة عNO التعرف عNO القيم الثقافية الG $mع�شRا وكذلك الشعور باالنتماء القوي إNg مجتمعھ.

Gعت�} األدب فنا ينعكس من خالل اللغة، وIhذا يرتبط �ش^ل قوي مع lعليم اللغة. يتعرف معلمو املستقبل 

وف�}اتھ ا�qتلفة، ثقافات اثÆية مختلفة وأديان عNO عصوره  –عNO ثقافية مجتمعRم والعالم اvqيط Ihم 

متعددة. ~ذه العملية من شأIJا أن lسا~م fo ال�سامح وfo ن©ñ أي )ان يح�}م اآلخر، مما Gسمح للطالب تقبل 

االختالف وا�qتلف بصورة  حقيقية وصادقة. و~ذا األمر ~ام �ش^ل خاص للمعلم الذي سيعمل fo املدرسة 

~ناك ا�qتلف سائدا، والقبول ~و أداة العمل األساسية. باإلضافة إNg اWXانب  االبتدائية، حيث ي^ون 

االجتما�f الثقاfo،يحتل اWXانب السي^ولو"f م^انة مرموقة وفعاال. ت�يح وتمكن  القصة وأك�} من ذلك 

القصيدة االتصال مع أجزاء داخلية حساسة �ش^ل خاص و=صورة آمنة yس¾يا من خالل استعمال  آليات 

 اع �عيدة املدى.دف

إن ممارسة األدب تطور أيضا القدرة عNO إجراء حوار تحليfO من خالل التدخل ال�¬�$ وlعز_ز ن©ñ ناقد 

 غt} مس�سلم تجاه الواقع. إن ~ذا حيوي لعمل املر=tن واملعلمtن fo املدارس االبتدائية fo الوسط العر�ي.

 KL قسم الطفولة املبكرة .B.Edإطار التعليم للقب 

 0يات أطفال اختصاص اللغة العر0ية وآدا¬�امر 

 مجموع را�عة ثالثة ثانية أوNg املواضيع 

  مواد إلزامية

 2     2 سنو_ة ساعات 6 حrm العر=ية اللغة أساسيات

 2     2 اإلعفاء ملستوى  اإلنجلstية اللغة

 1    1 الع�}ية باللغة والتعبt} اللغة

 1     2  محوسبة lعلم ب�ئة fo تكنولوجية آليات استخدام

 1     1 مبتدىء علمية كتابة

 1    1 كتابة علمية متقدم
 1    1 العبادات فقھ

 1    1 باإلسالم األسرة نظام

 1    2 للديمقراطية وال�}بية والثقافة اWqتمع

 1   1  اإلسالمية اvXضارة fo دراسات

 1   1  اإلسالمية العقيدة

 1   1  إسالمي تصوف

 ال^لية خطة حسب  األوfg اإلسعاف

 ال^لية خطة حسب الطرق  عNO األمان

 ال^لية خطة حسب التعليمية املؤسسات fo واألمان األمن

 ال^لية خطة حسب التعليمية الرحالت
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 ال^لية خطة حسب م�f÷I ال وyشاط تر=و_ة فعاليات

 16   3 13 اWqموع

      مواد تر0و;ة

 1    1 تطوري نفس علم

 1    1 ال�}بية fo فلسفية أسس

 1    1 ال�}بية fo اجتماعية أسس

 2   2  املبكرة الطفولة جيل fo التدرaس أسس

 1   1  الكيفي البحث طرق 

 1   1  الك%$ بحث طرق 

 1   1  املوسع التفكt} تنمية

    1  تر=وي  نفس علم

 2   2  االبتدائية fo العر=ية اللغة تدرaس أساليب

 1   1  محوسبة تطبيقية نماذج

 1  1   التعليم برامج وتطبيق تطو_ر تخطيط

 1  1    وتقو_م قياس

 :واحدة مادة اختيار

 lعدد لطر_قة ال�}بية fo مبادئ أو للنقد تر=ية

 الثقافات

  1  1 

 التعليم إطار fo ا�Xاصة اvXاجات ذو الولد دمج

 العادي
  1  1 

 تر=وي  قائد املعلم

 
  1  1 

�lيص قضايا تنظيمية وتر=و_ة fo  -بال�}بية حلقة
أو �lيص مشا)ل تنظيمية  املدارس ومعاIÀWXا

وlعليمية fo روضة األطفال ومعاIÀWXا fo السياق 
 ال�}بوي.

   2 4 

 1 1    أحداث تحليل

 16   8 6 2  عملية تطبيقات

 36 3 13 15 5 اD>موع
      اللغة العر0ية

 2     2 1 نحو

{t1     1 والشفوي  الكتا�ي التعب 

 1     1 و=¾يلوغرافية مرشدة قراءة

 1     1 الكالسي^ي الشعر

 2     2 علم النطق واألصوات
 2    2 تحليل لغوي لنصوص أدبية

 2    2 استخدام اللغة ال{vيحة fo املدرسة
 1     1  األطفال أدب
 1      1 شع $ أدب
 2    1   2 نحو

 2    2     ورواية حديثةقصة قصt}ة 

 1   1    حديث شعر 

 1   1   أطفال مسرح

 1   1   الصرف علم
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 2  2   العر�ي األدب تار_خ 

 1  1   عر=يات أديبات

 1 1    كالسيكية أدبية أنواع

 1 1    القرآن fo البالf5 التعبt} أو إسالمية ثقافة

 2 2       العر�ي األدب fo دراسات: دراسة حلقة

 26 4 6 3 13  اD>موع

      تخصص طفولة مبكرة

 1    1 اختيار مادة: مسرح دمى أو دراما إبداعية

 1    1 اللعب وأ~ميتھ fo تطور الطفل

 1    1 إعداد مواد fo الروضة

 1     1 موسيقى إيقاعية WXيل الطفولة

 1    1 تطور ح�è$ وحر)ي  

 1   1  تر=ية للفن fo الروضة

 1     1 تطور اللغة وتحسي�Iا

 1     1   الطفولة fo تر=و_ة طرق 

 1   1  براعم التنو_ر اللغوي 

 1   1  الر_اضيات fo مركز_ة مواضيع

 2   2  والنبات اvXيوان

 1   1  وlعلم ذ~P$ تطور 

 1   1  واجتماعية حسية موا~ب وتطو_ر تنمية

 1   1  لألطفال موسيقية خصائص

 : واحدة مادة اختيار

 أو املبكرة الطفولة fo وتدرaسھ األطفال أدب

 األطفال أدب fo وسي^ولوجية ثقافية عاملية جوانب

 1   1 

 2  1    الروضة fo وتدرaسRا بالعلوم أساسية مواضيع

 1  1   الطفولة fo ومناسبات أعياد

 1  1   التطور  مع بالتناسب واللغة التفكt} تنمية

 1  1   الروضة fo للر_اضيات تر=ية

 1  1   املبكرة الطفولة fo اvXركة

 : واحدة مادة اختيار

 الطفولة جيل fo واملساواة االختالف أو عال"f أدب

 املبكرة

   1 1 

 1 1    املبكرة الطفولة fo تر=و_ة أطر إدارة

 أو الطفل حياة fo والثقافة واWqتمع العائلة

  الطفل وعائلة الروضة بtن العالقة

   1 1 

 fo ال�صية املسئولية تطو_ر دراسية حلقة

 املايند نظر_ة أو التدرaس

   2 2 

 26 5 5 10 6 اD>موع

      متطلب خاص

 2   1 1 القرآن من جزئيtن حفظ -قرآن

      حديثا 20 حفظ
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 الثاTي-األول  صفوف KL للتدرuس إضاKL تأ�يل

عدد  أسماء املساقات     

 الساعات

 1 الثاyي-تدرaس القراءة والكتابة fo صفوف األول 

 1  األساسية الصفوف fo اللغو_ة ال�}بية

 2 الثاyي-األول  صفوف fo وتدرaسھ اvXساب

 2 الثاyي-األول  صفوف fo وتدرaسRا والقياسات املثلثات

 1 الثاyي-األول  صفوف fo حسابية أحداث تحليل

 2 الثاyي-األول  صفوف fo وتدرaسRا والتكنولوجيا العلوم

 1 التعليم  fo وصعو=ات lعلي%$ عسر

 4 الثاyي-األول  صفوف fo عملية تطبيقات

 14 اD>موع
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 د. قسم ال.-بية اc]اصة 

 تصور فكري 

) وكذلك لغة عر=ية 21-6برنامج التعليم fo قسم ال�}بية ا�Xاصة معد إلعداد معلمtن لل�}بية ا�Xاصة (جيل 

 28(بمعدل السادس). يتعلم الطالب موضوعtن: تر=ية خاصة  -للمدرسة االبتدائية العادية (صفوف األول 

ساعة سنو_ة) باإلضافة إNg مواد ال�}بية واإلرشاد ال�}بوي  26ساعة سنو_ة) ولغة عر=ية وآداIhا (بمعدل 

والتطبيقات العملية. يتأ~ل ا�Xر_جون كمعلمtن لل�}بية ا�Xاصة fo )افة املراحل، وكذلك معلمtن لتدرaس 

 ة االبتدائية العادية.اللغة العر=ية وآداIhا fo إطار ال�}بية ا�Xاصة وfo املدرس

ما يمst خر_ج القسم ~و قدرتھ عNO استغالل وتطبيق املادة واملعرفة fo )ل مجال لصاâX اWqال اآلخر. 

Gستطيع ا�Xر_ج fo عملھ كمعلم لل�}بية ا�Xاصة أن يالئم مضامtن التعليم ملستوى الطالب ا�Xاص من خالل 

يحلل مواد التعليم املركبة و_درسRا �ش^ل متواصل فRم عميق للموضوع. Ihذه الطر_قة Gستطيع فقط أن 

بما يالئم املعطيات ا�Xاصة للطالب ذي االحتياجات ا�Xاصة. fo التعليم  االبتداµي العادي Gستطيع املعلم 

أن يواجھ و_تعامل بنجاعة أك�} مع الطالب ذوي االحتياجات ا�Xاصة fo صفھ وأن يالئم مضامtن التعليم 

 م�$  الحتياجا�Iم.   وطرائق التدرaس �ش^ل

اختيار اللغة العر=ية وآداIhا كموضوع تخصص fo القسم ل�س صدفة. فطالب ال�}بية ا�Xاصة بحاجة 

إNg تنمية مRارا�Iم األساسية: اللغة، القراءة، الكتابة والفRم. لذلك فاملوضوع الذي اختt} ذو أ~مية 

 الحتياجا�Iم األساسية ا�Xاصة.  

 عر0ية وآدا¬�اتخصص تر0ية خاصة ولغة 

 أ. تصور فكري لتخصص ال.-بية اc]اصة

 NOافظة عvqا واRن والضعاف بداخلtمشRدمج امل Ngإ Nس�l $mال fk تمعات القو_ة واملتماسكةWqإن ا

 NOاصة ع�Xتمع. فئات ذوي االحتياجات اWqا fo 
ً
 فعاال

ً
ك�}يا.Iم وتقبلRم ومد يد العون إلIëم ليصبحوا جزءا

عيقا�Iم، ~م جزء ال يتجزأ من شرائح اWqتمع العر�ي اfOvq، و=التاG fgستحقون مختلف إعاقا�Iم وم

اvXصول عNO أعNO فرصRم لالندماج واملشاركة اWqتمعية. ومن أجل القيام بذلك، فRناك حاجة أخالقية 

ئات ومسؤولية وطنية ملقاة عNO اWqتمع بمختلف مؤسساتھ الرسمية وغt} الرسمية للعمل من اجل توفt} ب�

وأطر lعليمية داعمة، lس�N إNg تطو_ر °�صيا�Iم وتحقيق طموحا�Iم وذلك من خالل lعليمRم بأفضل 

 الوسائل، وتزو_د~م بأدوات االتصال والتأقلم لظروف اvXياة والعمل واالندماج. 

إن قسم ال�}بية ا�Xاصة fo أ)اديمية القاس%$، معد لتأ~يل معلمtن ومعلمات، للعمل مع فئات ذوي 

سنة). إن نجاح ال�}بية ا�Xاصة  21حتياجات ا�Xاصة ألجيال ما قبل املدرسة الرسمية ولغاية البلوغ (جيل اال 

Gعتمد fo األساس عNO ال�صية واإلعداد امل�$ ملن اختار ~ذه الرسالة. كمعلم، عليھ أن يفRم ا�qتلف 

لم ال�}بية ا�Xاصة متعدد اWXوانب وaسt} بطر_قة تمنحھ الطمأن�نة fo اvXياة. لRذا يجب أن ي^ون إعداد مع

 Gعتمد عNO خطوات ومراحل مدروسة. و_تمثل lعدد اWXوانب fo عملية اإلعداد �عدة نواح، وم�Iا:

 .خاص �ش^ل ا�Xاصة ال�}بية جوانب وfo عامة ال�}بية مجال fo للمعلمtن نظري  وتأ~يل إعداد -
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 .مرتدة lغذية تفعيل خالل من اvXقل fo عمfO تأ~يل  -

 .النواfò جميع من للطالب ال�¬�$ اWXانب وتطو_ر تنمية -

 .الذاتية التعلم ومRارات التفكt} عمليات تحسtن -

  . الذاتية واملعرفة اvXسية اWXوانب و�براز lعميق -

 .اإلyساyي والن©ñ املساعدة عNO قدرة ذات سلوكية ووسائل طرق  وتنمية إيجاد -

 معوقاتھ ما~ية حسب ا�Xاصة االحتياجات ذي للتلميذ وخاص مرن  lعليم برنامج ملالءمة القدرة تطو_ر -

 .ا�Xاصة

 :بي�Iا من عدة بنواح تتمثل اإلعداد عملية فإن أخرى  ناحية ومن

م -
ّ
 خر_طة"  متطور  مصط�vات مبrP حسب التعليم سنوات طوال ومتعاقبة متتالية نظر_ة مساقات lعل

 ".مصط�vات

 األ°�اص بtن واWXوانب األ�عاد عNO ال�}كst يتم ثم ومن للطالب ال�صية بالناحية تتعلق ذاتية تطورات  -

foتمع وWqالداخل من خطوات أي ، ا Ngارج إ�Xا. 

 للطالب املعدة التدرaس ووسائل التعليمية املضامtن استعمال عNO البداية fo الطالب قدرة تطو_ر -

 .طر_قتھ حسب )ل ا�Xاصة، االحتياجات ذوي  لألوالد مالءمIÀا املستقبل وfo العاديtن،

 أ�داف قسم ال.-بية اc]اصة:

 ¶سnµ قسم ال.-بية اc]اصة إ�n تحقيق األ�داف التالية:

صقل ~و_ة معلم ال�}بية ا�Xاصة الm$ تؤمن بالقيم اإلyسانية واWqتمعية الl $mس�N للمحافظة عNO ت^امل 

 واندماج أعضاء اWqتمع �ش^ل م�ساٍو وفّعال. 

الطالب من ناحية أ)اديمية ومRنية لعملRم ال�}بوي والعال"f مع أوالد ذوي احتياجات خاصة بأجيال إعداد 

 و�عاقات مختلفة.

 إعداد معلمtن قادر_ن عNO إدراك اآلخر_ن ضمن منظومة مفا~يم lعتمد عNO الرؤ_ة اإلyسانية لآلخر.

رة عNO تحليل مRارات لتخطيط وتطبيق بحث تطو_ر املقدرة عNO التفكt} االرتدادي الناقد لدى الطالب، والقد

 ميداyي.

تطو_ر أفق تر=و_ة ذات رؤ_ة تنظيمية واسعة، والقدرة عNO العمل fo إطار طاقم م�$ وتطو_ر برامج lعليمية 

 مالئمة للب�ئة، ومRارات lعلم واس�}اتيجيات تقييم.

واملساعدة من اجل تطو_ر وتحسtن تطو_ر مقدرة املعلم عNO االستعمال اvXكيم لتقنيات التعلم اvXديثة 

 مRارات أداء مختلفة ومساعدة األوالد fo مجال صعو=ا�Iم.

 تصور فكري لتخصص اللغة العر0ية وآدا¬�ا

 $�èوالنف fOال العقWqا fo fgسان عموما، وتصقل °�صية املعلم �ش^ل شموyاللغة تصقل °�صية اإل

·�$ الm$ ترى اإلyسان كفرد مكتمل ومتمst يندمج fo اإلطار والثقاfo. ~ذه املقولة تتالءم ومفRوم ال^لية األسا

 الكfO العام. 
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العالقة الوثيقة بtن اللغة والتفكt} معروفة fo األبحاث العلمية حيث أن اللغة بطبقا�Iا وأقسامRا ا�qتلفة 

 ل�ست ~نالك إم^انية للتفكt} بدون اللغة وقواعد~ا). باإل 
ً
ضافة إNg ذلك (تزود الفرد بآليات تفكt}، فعمليا

 fo ترشده $mارجية ال�Xم اإلشارات اRولف ،fOعاملھ الداخ fo ار ما يدورRسان بآليات إلظyفإن اللغة تزود اإل

 اندماجھ fo العالم.

أحيانا ت^ون لغة الولد ذي االحتياجات ا�Xاصة ضعيفة ومشو~ة �س¾ب اللغة العامية. معرفة املعلم، 

ھ أن Gساعد الولد ذي االحتياجات ا�Xاصة fo أداء وظيفتھ واندماجھ إحساسھ ومRن�تھ fo ~ذا اWqال تمكن

fo اWqتمع. Gستطيع الطفل أن يفكر �عمق و=صفاء من خالل اللغة وأن Gع�} بصورة أوâý عن احتياجاتھ 

ال�صية وأن يدافع عن نفسھ. و~كذا Gستطيع اWqتمع أن يتعامل معھ بصورة مناسبة. كما وأن اللغة 

عNO التعرف عNO قيم الثقافة الG $mع�شRا والشعور أك�} باالنتماء إNg مجتمعھ بالرغم من  lعطيھ القدرة

 NOا. يتعرف معلمو املستقبل عRبتعليم 
ً
 وثيقا

ً
شذوذه. إن األدب عبارة عن فن يتمثل fo اللغة و_رتبط ارتباطا

دة وديانات متعددة. ~ذه بف�}اتھ ا�qتلفة، ثقافات متعد –ثقافة مجتمعRم  وثقافة العالم اvqيط Ihم 

 )ان، وIhذا نمكن الطالب من تقبل 
ً
العملية من شأIJا أن lسا~م fo تفRم اآلخر_ن وfo ن©ñ يح�}م اآلخر أيا

وجود ثقافات أخرى مختلفة. إن ~ذا ~ام خاصة ملعلم سيعلم fo مجال ال�}بية ا�Xاصة حيث أن ا�qتلف 

ال�}بوي فالنصوص  -ة. باإلضافة إNg اWXانب االجتما�f~و السائد ~ناك والتقبل ~و أداة العمل الرئ�سي

األدبية املتنوعة تنطوي عNO انفعاالت نفسية، وتؤثر بدور~ا fo نفوس القراء، وقد lست�} ~ذه االنفعاالت 

 تحت الصياغة األدبية والبالغية.

ال�¬�$ ودعم الن©ñ  يطور التعامل مع األدب املقدرة عNO النقاش fo املعاyي واملفا~يم من خالل التداخل 

 
ً
 اجتماعيا

ً
الناقد الغt} خاضع للواقع. إن ~ذا حيوي لعمل معل%$ ال�}بية ا�Xاصة الذين يقودون عادة صراعا

من أجل مساواة ذي االحتياجات ا�Xاصة مع اآلخر_ن العاديtن.  يجب عNO رجال ال�}بية أن يقفوا، كما ذ~ب 

 fo الضعفاء. أو ضد ميول الضعفاء (فر_رة)، ضد امليول االجتماعية لألقو_اء NOم الدائمة عIفرض سيطر�

 لتقبل ~ذه الوظيفة االجتماعية.

:fk طة التعليم�X إن األ~داف األساسية 

  . معرفة تامة fo قواعد اللغة العر=ية نحوا وصرفا.1

 . تحسtن  القدرة عNO التعبt} والقدرة عNO الكتابة األ)اديمية.2

3tالتعب NOن القدرة عtالشفوي بلغة عر=ية سليمة.. تحس { 

 . معرفة نصوص أساسية ومركز_ة fo األدب (شعرا ون�}ا).4

 . معرفة  أنواع التيارات الناقدة fo األدب.5
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 KL قسم ال.-بية اc]اصة .B.Edإطار التعليم للقب 

  تخصص تر0ية خاصة

 اD>موع را�عة ثالثة ثانية أو�n املواضيع

 إلزامية مواد

 2    2 سنو_ة ساعات 6 حrm عر=ية لغة أساسيات

 2    2 اإلعفاء ملستوى  االنجلstية اللغة

 1     1 الع�}ية اللغة fo والتعبt} اللغة

 1     1  علمية كتابة

 1     1 عبادات فقھ

 1     1 باإلسالم األسرة نظام

 lعلم ب�نة fo تكنولوجية آليات استخدام 

 محوسبة

2      1 

 1      1  للديمقراطية وال�}بية والثقافة اWqتمع

 1    1  إسالمي تصوف

 1   1  اإلسالمية اvXضارة fo دراسات

 2   1  إسالمية عقيدة

 ال^لية خطة حسب األوfg اإلسعاف

 ال^لية خطة حسب الطرق  عNO األمان

 ال^لية خطة حسب التعليمية املؤسسات fo واألمان األمن

 ال^لية خطة حسب التعليمية الرحالت

 ال^لية خطة حسب الم�f÷I وyشاط تر=و_ة فعاليات

      

 14     3 11 اD>موع

 تر0و;ة مواد

 عامة تر0و;ة مواد

 1     1 تطوري نفس علم

 1      1 ال�}بية fo فلسفية أسس

 1     1  ال�}بية fo اجتماعية أسس

 1     1 القراءة lعلم

 1     1 اvXساب lعلم

 1      1 متجاyس غt} صف fo اتصال

 1   1  املوسع التفكt} تنمية

 1     1   الك%$ البحث طرق 

 1     1   الكيفي البحث طرق 

 1    1  تر=وي  نفس علم

 1    1   املرا~قة جيل نفس علم

 1   1   تر=وي  قائد املعلم

 1   1    مش�}كة مواطنھ أو للنقد تر=ية

 1  1   وتنفيذ تخطيط التعليم برامج

 1  1   والتقو_م القياس

 تنظيمية قضايا �lيص-ال�}بية fo حلقة

 ومعاIÀWXا املدارس fo وتر=و_ة

    2 2 

 تطبيقية مواد

 1      1 التدرaس علم

 2    2  وآداIhا العر=ية اللغة تدرaس طرق 

 1    1   خاصة lعليمية خطة بناء
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 1     1  محوسبة تطبيقية نمذج

 2   1    ا�Xاصة ال�}بية fo وتطبيقRا تدرaس اس�}اتيجيات

 1   1   برامج و�عداد صفي مستوى  بناء

 1   1   الصف fo أحداث تحليل

 25 2 7 9 7 اD>موع

        عملية تطبيقات
 10  4 4 2  ا�Xاصة ال�}بية fo عملية تطبيقات
 8  4 4   العر=ية اللغة fo عملية تطبيقات

 18   8 8 2 اD>موع

 اc]اصة ال.-بية -التخصص مواد
 أساسية مواد

 1     1  ا�Xاصة لل�}بية مدخل

 1      1 اللغة تطور 

 1      1 والكتابة للقراءة م{â1 تدرaس

 1      1 ل�vساب م{â1 تدرaس

 الفنون  دمج أو العالج وطرق  سلو)ي lشوaش

 ا�Xاصة بال�}بية

 1   1 

 1    1   ومتعسر سليم حر)ي تطور 

 1     1  النف�è$ ال��يص وسائل

%$ عسر
ّ
 l   1    1عل

 تخلف،الصم اتصال، معضالت-صعبة معضالت

 والع%r والبكم

 1     1 

 والعالقة مركبة جسدية إعاقات ذو الولد عائلة

 املدرسة مع

 1    1 

 جRاز fo ا�Xاصة االحتياجات ذوي  الطالب دمج

 التعليم

  1    1 

 2  2    عالج وطرق  أنواع،�lيص -اللغة معضالت

 1   1      ا�Xاصة ال�}بية fo تدخل طرق 

 �l    1 1يص امتحانات

 1 1     الطفولة fo املر$�$ النفس علم

 2 2    عائلتھ fo الشاذ الولد: دراسية حلقة

 18 4 3  7 4 اD>موع

  التاليeن التخصصeن أحد اختيار

      صعبة معضالت

 2   2  عالج وطرق  �lيص -عقfO تخلف

 1    1  ومساند بديل اتصال

 2    2  عقليا املتخلف للولد واجتما�f ح�è$ تطور 

 1   1    مركبة جسدية إعاقات مع التعامل

 2   2     و=صر_ة سمعية حسية، إعاقات ذوو  طالب

 1   1    أوتstم ذ~P$ شلل عالج طرق -صعبة معضالت

 1    1    ا�Xاصة االحتياجات ذو الولد أو اvXياة مRارات

 10   5 5   اD>موع

!  عسر
ّ
      pعل

 1      1  تركst اس�يعاب عسر

 2     2   اvXساب بتدرaس مرافقة ورشة

 2     2  القراءة بتدرaس مرافقة ورشة

 2   2    األعصاب نفس علم
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%$ عسر
ّ
 1  1   كالمي غl {tعل

 1  1   العادي بالصف التعلي%$ العسر ذو الولد دمج

 1  1   ا�Xاصة لل�}بية معلمtن lعز_ز �سيخودراما

 10   5 5   اD>موع

 اللغة العر0ية

 2     2 1 نحو

{t1     1 والشفوي  الكتا�ي التعب 

 1     1 و=¾يلوغرافية مرشدة قراءة

 1     1 الكالسي^ي الشعر

 2     2 علم النطق واألصوات
 2    2 لغوي لنصوص أدبيةتحليل 

 2    2 استخدام اللغة ال{vيحة fo املدرسة
 1     1  األطفال أدب
 1      1 شع $ أدب
 2    1   2 نحو

 2    2     قصة قصt}ة ورواية حديثة

 1   1    حديث شعر 

 1   1   أطفال مسرح

 1   1   الصرف علم

 2  2   العر�ي األدب تار_خ 

 1  1   عر=يات أديبات

 1 1    كالسيكية أدبية أنواع

 1 1    القرآن fo البالf5 التعبt} أو إسالمية ثقافة

 2 2       العر�ي األدب fo دراسات: دراسة حلقة

 26 4 6 3 13  اD>موع

      خاص متطلب

 2   1 1 الكر_م القرآن من جزئtن حفظ -قرآن

      حديثا 20 حفظ -أحاديث

 2     1  1 اD>موع

 113 10 33 36 34 العام اD>موع

 

 املمتاز;ن برنامج

تدأب أ)اديمية القاس%$ عNO تأ~يل معلمtن fo التخصصات: الدين اإلسالمي، لغة وأدب عر�ي fo القسم  

االبتداµي وفوق االبتداµي، ر_اضيات وحاسوب، لغة انجلstية والعلوم fo القسم فوق االبتداµي، تر=ية خاصة 

 ومعلمات WXيل الطفولة.

نواكب التغيt}ات الكثt}ة الm$ حدثت fo جRاز ال�}بية والتعليم fo الوسط العر�ي منذ قيامھ إذ تتعامل 

ال^لية مع ~ذا الواقع آخذة �عtن االعتبار تمst اWqتمع العر�ي اإلسالمي الذي يمتاز بأنماط سلوك تقليدية 

نخراطھ وlعاملھ اليومي مع األغلبية الIëودية ذات األنماط الثقافة و_ود اvqافظة عNO قيم ديÆية بالرغم من ا

الغر=ية. ن�يجة لRذه لظروف والرغبة fo االنخراط fo حياة اWqتمع اإلسرائيfO فقد رأت ال^لية أن من واج'Iا 

Æم تقاليده ومرتبطا بجذوره الدي{� يح
ً
 fo عملية تأ~يل املعلم بحيث تؤ~ل معلما

ً
 خاصا

ً
 ية.تبP$ أسلو=ا
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lس�N أ)اديمية القاس%$ كمؤسسة رائدة ومتمstة fo الوسط العر�ي ملواجRة التحديات اWXمة ومن أ~مRا 

إن إعداد معلمtن داخل مجتمع تقليدي والبحث عن طرق وأساليب لتعليم الدين fo مدارس الوسط العر�ي. 

عداد معلمtن yشيطtن ومبادر_ن، يندمج مشروع lعليم املمتاز_ن مع الرؤ_ا ال�}بو_ة لل^لية حيث Gساعد fo إ

 ذوي قدرات متجددة وعلمية Gستطيعون التعامل مع اvXاضر وقيادة جRاز ال�}بية.

 

 ال�لية KL املمتاز;ن مشروع من األساسية األ�داف

 .عال مستوى  عNO تر=و_ة  رؤ_ا ذوي  معلمtن إلعداد وذلك التعليم RWXاز وقيادي ممst نو�f، )ادر تجنيد. 1

 . القادم اWXيل يخدم تر=وي  جRاز لصقل املدارس fo ومختلفة بديلة تر=و_ة ب�ئة إيجاد. 2

 حياة fo واالنخراط إسرائيل fo العر�ي ال�}بية جRاز قيادة عNO املستقبل fo قادرة تر=و_ة قيادة إعداد. 3

 .املتحضر اWqتمع

 سواء والتعليمية اWqتمعية املستجدات مع التفاعل عNO قادرا ي^ون  بحيث الطالب لدى شاملة رؤ_ا خلق. 4

NOتمع مستوى  عWqا ،fOvqالعاملي أو القطري  ا. 

  لتعليم خاص �ش^ل اvXاسوب مجال fo اvXديثة التكنولوجيا واستغالل ترسيخ. 5

 رائدا وجعلھ تخصصھ ميدان fo املعلم أداء مستوى  من يرفع أن شأنھ من الذي األمر. التخصص مواضيع

 .ومبدعا

 .واأل)ادي%$ ال�}بوي  اإلثراء مجال fo وممst خاص برنامج حسب للتعلم  الطالب أمام الفرصة إتاحة. 6

 . وخارجRا ال^لية داخل التطوع روح عNO الطالب Wlيع. 7

 

 مبPQ اc]طة الدراسية

 )القبول  شروط( املر°tvن اختيار

 سنة حسب الشروط التالية: 40يتم قبول املر°tvن حrm سن 

 عNO األقل 630الدمج (القياس النف�è$+ البجروت) . عالمة 1

. مقابلة °�صية: فحص مدى مالئمة املر°â لل�}بية وللتدرaس ومدى ال�sامھ با�Xطة و=املشروع وذلك من 2

قبل WXنة خاصة تضم رؤساء أقسام:  ال�}بية، القسم الذي يود الطالب االن�ساب اليھ ومركز قسم 

 املمتاز_ن.
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 الدراسية اc]طة

 أ. عام

fk السنة السا�عة عشرة  النضمام ال^لية اNg برنامج املمتاز_ن. يتم  2019-2018إن السنة الدراسية 

 إرشاد املر°tvن الذين تم قبولRم fo بناء خطة lعليمية فردية خاصة مد�Iا ثالث سنوات وذلك حسب

املمتاز_ن بالتÆسيق مع التخصص والقسم الذي يتعلم بھ الطالب. تبrP ~ذه ا�Xطة من قبل مركز قسم 

رؤساء االقسام والتخصصات بحيث تتضمن املساقات الm$ س�تعلمRا الطالب بصورة وجا~ية، ذاتية/ 

كما ~و معلوم فإن التعليم fo  املساقات وتقديم الواجبات ا�Xاصة ال ي^ونان  فردية  أو  عNO ش^ل  توجيھ.

fkسبة التع بصورة عامة حسب أسلوب التعليم الوجاy طة الدراسية ال تتعدى .إن�Xا fo fkليم الوجا

 الثلثtن من مجموع ما يتعلمھ الطالب.

 من أر�ع  (B.Ed). إن مدة الدراسة ل�vصول عNO لقب أول fo ال�}بية1
ً
" وشRادة تدرaس fk ثالث سنوات (بدال

 .سنوات). fo السنة الرا�عة يبدأ الطالب بالتدرaس الفعfO (ستاج) باإلضافة إNg ورشة الستاج

 . إن برنامج التعليم ~و °�¬�$ و_تالءم مع أ~دافھ ومع االل�sام بتعلم اللقب وشRادة التدرaس.2

 ساعة فقط.  22. إن عدد ساعات lعلم املساقات ا�Xاصة بطالب قسم املمتاز_ن ~و 3

 فعليا.. س�تا�ع القسم أثناء و�عد التعليم بحث طوfg ملواكبة األداء خالل التعليم و�عد االنتقال للعمل 5

 اc]طة الدراسية

 ذاتية دراسة تخصص مواد خاصة مواد موج ة دراسة 

ساعات  

 سنو;ة

نقاط 

 تزكية

ساعات 

 سنو;ة

نقاط 

 تزكية

ساعات 

 سنو;ة

نقاط 

 تزكية

ساعات 

 سنو;ة

نقاط 

 تزكية

n2 2 24 24 3 3 6 6 سنة أو� 

 4 4 22 24 8 8 9 7 سنة ثانية

 3 3 19 21 10.5 10.5 3 3 سنة ثالثة

 9 9 65 69 21.5 21.5 15 13 مجموع

 

 األقل، عNO سنو_ة ساعة 22 بمعدل متمstة إثراء مواد ال�}نامج ~ذا يتضمن: متمp «eعليم برنامج. ب

 تتعلق أخرى  نواfò ومن ال�}بو_ة الناحية من الذاlي التفكt} عNO تحفزه عامة بمواد الطالب إثراء يتم حيث

 ال^لية تق�}ح. عام �ش^ل اإلسرائيfO اWqتمع و=قيم خاص �ش^ل إسرائيل fo العر�ي اWqتمع و=قيم بالثقافة
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 اvqاضر_ن كبار قبل من lعلم عالية مستو_ات ذات عدة مساقات املمتاز_ن قسم fo طالIhا عNO الغرض لRذا

  تطو_ر عNO وقادر_ن واإلبداع التدرaس fo خ�}ة ذوي  خارجRا ومن ال^لية من

 طالب جميع Gش�}ك ذلك إNg باإلضافة. ال�}بو_ة والقيادة اإلبداع املبادرات، الطالب، لدى التفكt} مRارات

 .ال^لية l foعليمRم سنوات خالل خاصة ورشة fo املمتاز_ن برنامج

 

 يتعلموا أن بإم^اIJم. التخصص fo الطالب سائر مع املمتاز_ن قسم طلبة يتعلم: القسم p KLعليم.  ج

  التعليم ي^ون  بحيث ،)مساقtن أو واحد مساق( متقدمة سنوات من مساقات
ً
 جRد بذل و_تطلب ذاتيا

{tكب. 

 سنة املواضيع

nأو� 

 سنة

 ثانية

 سنة

 ثالثة

 مجموع

          

 1     1 صفي خارج lعلم

 2     2 إسالمي منظور  من ال�}بو_ة القيادة

 1    1 االحتواء

 1     1 السليمة التغذية

 1    1 للسالم تر=ية

        

 التكنولوجيا عNO ال�}كst مع والتعليم ال�}بية جRاز fo املبادرة

  املتطورة

  1  1 

 1   1   إبداعية كتابة

 1   1  والتدرaس ال�}بو_ة املسؤولية

 1   1   التدرaس مRنة fo واألخالق القيم

 1  1   املدارس fo العنف معاWXة

 1 1       التعليم fo قضائية مسائل

ñ&2 2     متقدمة بحث منا 

 2 2     متطورة تكنولوجيا lعليمية ب�ئة

  1 1     مجموعات توجيھ

 1 1     التفكt} وتنمية أحداث تحليل

        

 4  2 2 اWqتمع داخل وتطوع للممتاز_ن مرافقة ورشة  

   ال^ليات بtن الطالب منتدى  

   

2  2 

 24 7 9 8 اD>موع  
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 إيجاد من الطالب يمكن ~ذا التعلم أسلوب طالب أمام محاضر: °�¬�$ ~و الذاlي التعلم: ذاpي pعلم. د

 :الذاlي التعليم من نوعان ~نالك. متواز_tن بمساقtن االش�}اك لھ لي�سrP ال�}نامج fo فراغ

. يتعلم الطالب مادة املساق �ش^ل فردي، يلتقي مع اvqاضر لل�شاور واإلرشاد، وIJ foاية الفصل يتقدم 1

 Ngاالمتحان.إ 

 ما من مواضيع املساق بحيث يدرسھ الطالب �ش^ل جذري ومركز. 2
ً
. يختار الطالب واvqاضر موضوعا

يقوم اvqاضر بتوجيھ الطالب من النواfò األ)اديمية والعلمية و_رافقھ fo طر_قھ إNg اإلبداع والتعمق 

 fo ~ذا  اWqال.

 أك�} وذلك بمصادقة بحث ممتاز وشامل أك�} من املطلوب fo مساق مواز يم
ً
كن أن Gعطي الطالب نقاطا

 اWqلس األ)ادي%$ واملسؤول من قبل وزارة املعارف.

: طالب برنامج املمتاز_ن ~م من تخصصات عدة fo قسمات مختلفة، pعليم موجھ KL إطار التخصص~ـ. 

اvXصول عNO و~م ملزمون باالش�}اك fo الدروس و=تقديم جميع الوظائف أسوة �سائر الطالب من اجل 

 شRادة تؤ~لRم fo مجال التخصص.

~نالك حاالت خاصة تج�} الطالب عl NOعلم مساقtن fo آن واحد. fo ~ذه اvXاالت ~نالك إم^انية 

بان Gش�}ك  الطالب fo مساق واحد و_درس �ش^ل ذاlي وفردي مادة املساق اآلخر وذلك بموافقة 

o يتعلم الطالب ،
ً
 –f الفصل األول مع سائر الطالب وfo الفصل الثاyي اvqاضر. إذا )ان املساق سنو_ا

طالب) حسب  3-2يتعلم بطر_قة التوجيھ. بإم^ان اvqاضر أن يقسم الطالب إNg مجموعات صغt}ة (

، و=tن )ل لقاء وآخر Gستطيع الطالب العمل سو_ة 
ً
تخصصا�Iم بحيث يلتقي مع )ل مجموعة مرة شRر_ا

vqاضر )ل طالب أو )ل مجموعة IJ foاية  املساق حسب وجRة fo غرفة املشروع املعدة لذلك. يقيم ا

 نظره املRنية.

و. مساقات أساسية عامة : يلزم جميع طالب ال^لية وخاصة fo السنة األوNg والثانية بتعلم عدد من املساقات 

فاء) ملن لم يحصل عNO إع –العامة من مجاالت: العلوم، ال{vة، ال�}بية البدنية واللغات (االنجلstية 

 من ~ذه املساقات �ش^ل فردي/ ذاlي، �ش^ل موجھ أو بطرق 
ً
بحيث يتعلم طالب قسم املمتاز_ن قسما

 أخرى تالئم الطالب واvqاضر.

: Gش�}ك طالب قسم املمتاز_ن fo عدد من اWXوالت، الز_ارات واللقاءات املعدة جوالت، ز;ارات ولقاءاتز. 

لRم و~م ملزمون باالش�}اك fo لقاءات مع محاضر_ن ضيوف من تخصصات متعددة وكذلك fo مؤتمرات 

تنظم من قبل جRات مختلفة: وزارة املعارف (fo إطار مشروع املمتاز_ن)، ال^لية و/ أو مؤتمرات دولية 

Xاجة. حسب اv 

: تجرى التطبيقات العملية مع الطالب "العاديtن" بإشراف املرشد ال�}بوي التطبيقات العمليةح. 

و=مسؤولية مركز اإلرشاد. ي^ون ~نالك ان�باه خاص وممst الحتياجات الطالب وتقدمRم. عندما يرى 
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 ما امتاز وحصل عNO نتائج عاليھ، يتوجھ إNg مركز اإل 
ً
رشاد و_قرر االثنان طرق املرشد ال�}بوي أن طالبا

 تطبيقات أخرى ت�ناسب مع قدرات الطالب ومRاراتھ.

طالب ~ذا املشروع ~م القياديون بحيث يقودون جميع الطالب الذين يتدر=ون fo املدرسة، ي^ونون 

حلقة وصل مع طاقم املدرسة لتنظيم مشارaع مختلفة، كما يت¾نون مبادرات عدة fo املدرسة. يلتقي 

ناس مركز_tن fo القيادة ال�}بو_ة، يتعلمون و_ك�سبون ا��X}ة fo تطو_ر قيادة تر=و_ة. إن الطالب مع أ

~دف ~ذه اللقاءات ~و معرفة احتياجات القيادة ال�}بو_ة، من جRة و�عطاء الفرصة للمسؤولtن 

 للتعرف عNO الطالب ورعايIÀم من جRة أخرى.

 ساعة تطوع fo خدمة اWqتمع.  G60سا~م  عNO )ل طالب أن :مسا�مة KL خدمة اD>تمع وال�ليةط. 

: fo مشروع املمتاز_ن يتم ال�}كst عNO تنمية وتطو_ر ا�Xصائص القيادية لدى مسا�مة KL خدمة اD>تمع

 اWqموعة. عNO الطالب أن يمتاز بتطوعھ �Xدمة اWXمRور.

 fo ،اإلرشاد fo ون صعو=ةRيواج 
ً
تحضt} الوظائف البي�ية عNO الطالب من السنة الثالثة أن Gساعد طالبا

 لطالب مبتدئ من 
ً
أو األبحاث fo اvXلقات الدراسية اØX... ي^ون )ل طالب من السنة الثانية والثالثة مرشدا

السنة األوNg وخاصة fo التطبيقات العملية. إضافة إNg ذلك يقوم أعضاء اWqموعة بإرشاد طالب يواجRون 

لدمجھ fo حيا�Iم اليومية. كما و=استطاعIÀم مساعدة صعو=ة fo استعمال اvXاسوب أل~داف خاصة أو 

 محاضر_ن fo بناء موقع °�¬�$ fo االن�}نت وfo تطو_ر مواقع ملساقا�Iم. 

 fo من األشياء التالية: تطوع 
ً
~نالك إم^انية ملسا~مة الطالب fo خدمة اWXمRور. علIëم اختيار واحدا

تياجات ا�Xاصة، مر$�fo r املس�شفى، تطو_ر ر_اض أطفال، مدرسة. مساعدة مسنtن، تالميذ ذوو االح

 ...ØXبرامج تر=و_ة للشباب، ا 

: طرق التعليم ا�qتلفة واملتمstة الm$ يك�سب الطالب ا��X}ة م�Iا مسا�مة ال¤-نامج KL خدمة ال�لية

 fo طرق التعليم اvqبذة لسائر الطالب fo ال^لية. كما أن طرق العم
ً
 وتجعلنا نفكر مجددا

ً
ل lعت�} تحديا

 fo طور~ا الطالب من املمكن أن ت^ون بمثابة نموذج تقليد للتعليم $mال stاإلبداعية ونتائج التعلم املتم

 ال^لية..

 سائر الطالب 
ً
بإم^ان طالب قسم اvXاسوب املساعدة fo تطو_ر مساقات fo االن�}نت lساعد مستقبال

 fo ال^لية. 

قسم املمتاز_ن سt} تقدم الطالب. يتم فحص تحصيل : تتا�ع سكرتار_ة الطلبة بالتعاون مع مركز متا�عة

 الطالب ومدى اندماجRم fo املشروع fo )ل فصل عNO ثالثة مراحل:

 أ. تقر_ر lعلي%$

 ب. تقر_ر كتا�ي عن التطبيقات



 80صفحة  ،)2019( األ)ادي%$، الدليل

 

 

 

fالتطو� /fشاط االجتما�Æج. تقر_ر كتا�ي عن ال 

 د. وحدة األبحاث fo ال^لية ترافق املشروع وتقييمھ.

 املمتاز;ن ل¤-نامج  التوجيھ c>نة أعضاء

 املمتاز_ن مشروع مركزة – عبt} وتد. د

 األ)ادي%$ العميد – Ihاء زع $. د

 ال�}بو_ة العلومرئ�س قسم  – خالد عصبة. د

 الر_اضيات قسم رئ�س – عfO عثمان. د

 العر=ية اللغة قسم رئ�سة   – محمد حمد. د

 املبكرة الطفولة قسم رئ�سة –   ~الة حبايب. د.

 اإلنجلstية اللغة قسم رئ�س – ايمان علوش. د

r�èرئ�س قسم العلوم -د. نائل ع� 

 رئ�س قسم اvXاسوب -د. جمال ر_ان
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 االستكماالت والتأ�يل 

 ~نالك عدة مشارaع و=رامج fo اطار التعليم  املكمل والتأ~يل:

NOر_ج ع�Xحيث يحصل ا {tادة معلم مؤ~ل كبRش fOن حامtاول ( أ. برنامج يالئم املعلم fلقب جام�B.Ed. .( 

ب. مشروع يالئم ذوي اللقب اال)ادي%$ ومعلمtن بصورة فعلية. يحصل ا�Xر_ج عNO شRادة تدرaس. ي^ون 

 التعليم fo املسارات التالية:

 املسار االبتداµي fo تخص¬�$ الدين االسالمي واللغة العر=ية. -

االسالمي، االنجلstية، الر_اضيات  املسار فوق االبتداµي fo تخصصات اللغة العر=ية، الدين -

 واvXاسوب.

 مسار مر=يات اطفال منذ الوالدة وحrm ست سنوات. -

 مسار ال�}بية ا�Xاصة. -

 املبPQ الدرا�� 

:NOصول عvXاالطر التالية ا fo لية القاس%$  الطالب الذين يتعلمون( fo ن قسم االستكماالت
ّ

 يمك

 fo ال�}بية. .B.Ed. شRادة 1

 يل باضافة مسار أو تخصص.. شRادة تا~2

 . شRادة تدرaس �Xر_÷f اWXامعات.3

 . شRادة تا~يل.4

 . تصديق الستحقاق نقاط استكمال.5

 تصور فكري 

استكماالت املعلمtن fo اسرائيل عامة وfo الوسط العر�ي خاصة fk أساس عمل )لية القاس%$ بحيث تأ~ل 

 fo أداء وظيفتھ NOع 
ً
 قادرا

ً
ظروف تر=و_ة متغt}ة وعNO التعامل مع مشا)ل اWqتمع ~ذه االستكماالت إyسانا

 املتحضر.

 fo العاملtن استكمال fo ا)اديميا الرائدة اال)اديميات من وlعت�} ناشئة، ا)اديمية )لية القاس%$، أ)اديمية

 .ال�}بوي  امليدان fo الدائم والتجدد الكبt}ة، والتحديات املتغt}ة، للظروف م�Iا استجابة والتعليم ال�}بية حقل

 استجابة علمية بمن©Wية وال�}امج ا�Xطط تطو_ر عNO القاس%$ ا)اديمية fo االستكمال قسم Gعمل

 املRارات وتطو_ر املعارف، املRنية، الثقافة اثراء اNg ~ادفا العر�ي، الوسط fo والتعليم ال�}بية جRاز الحتياجات

 .والتعليم ال�}بية ميدان G foعمل من ل^ل
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 الطر_قة االستكمال lعت�} الm$ لال)اديمية، املستقبلية للرؤ_ة تلبية االستكمال لقسم الÆشاط ~ذا يأlي

 lغيt} اجل من ومتنوعة مستمرة بصورة والتعليم ال�}بية ميدان fo العاملtن ل^وادر املRنية للتنمية الناجعة

،ñ©واالنظمة املفا~يم الن fo بو_ة املؤسسة{� .فIëا االفراد وظيفة من جزء باعتباره ال

 التعليمية وال�}امج املشارaع، من متنوعا يق�}ح القاس%$ ا)اديمية fo االستكمال قسم فان ، سلف مما انطالقا

NOالنحو ع fgالتا: 

 BE.d -التدرaس fo خر_ج .1

 اWXامعات �Xر_÷f تدرaس شRادة .2

 ال^لية شRادة عNO ل�vصول  الدراسة .3

 مختلفة دورات .4

 وتبعا. والتعليم ال�}بية ميدان fo للعاملtن امل�$ النماء جو~رة ~و وأ)اديميا مRنيا تأ~يال، بان منھ إيمانا

 اإلدارة التدرaس، ال�}بية، fo نظر_ة معلومات تحتtن: ومختلفة متعددة، التعليم مضامtن فان لذلك

 .و�ثراء ثقافة تأ~يل، املتغt}ات، مع للتعامل وتقنيات مRارات التنظيم، التعليم، مRنية واإلرشاد،

 جوالت تطبيقية، ورشات نظر_ة، مساقات ش^ل عNO لت^ون  التدرaس أساليب تنوع التعددية ~ذه

 ملساعدتھ ا�qتلفة األ)اديمية مرافق من التام االستعداد املستكمل فIëا يجد إبداعية، ومشارaع lعليمية،

 اvXاسوب مخت�}ات ال�}بوي، املركز ا�qت�}ات، املكتبة،: املوارد )افة مستخدما الغاية، تحقيق اجل من

 .وغt}~ا

 .B.Ed –استكمال ل\Cصول عno اللقب األول KL ال.-بية 

 شروط القبول 

 عNO إحدى الشRادات التالية: -1
ً
 عNO الطالب أن ي^ون حائزأ

 أ.  شRادة معلم مؤ~ل كبt} �عد lعلم مدتھ ثالث سنوات متتالية.

معلم مؤ~ل كبt} بحيث ال تقل ساعات التعليم عن ب. شRادة معلم مؤ~ل �عد أن استكمل lعليمھ للقب 

 ساعة. 720

 ج. شRادة معلم مؤ~ل أو مر=ية مؤ~لة.

 د. شRادة مؤ~ل كبt} بواسطة جمع نقاط.

 حاصل عNO شRادة بجروت (توجيÿ$) )املة. -2

 اجتياز املقابلة ال�صية.  -3

 اc]طة الدراسية  
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 lعتمد ا�Xطة الدراسية عNO مجالtن:

fo ا أ. مساقاتIÀ_بو_ة والعملية وتذو{� حسب املسار املطلوب. ال�}بية وذلك الثراء اWXوانب ال

 وfo التخصص املطلوب.  ب. مساقات إختصاص الثراء املعلومات fo املسار

 مدة الدراسة

-  r�¬د األقvى  وثالث سنوات ل�yد األدvسنة واحدة ل� 

 ساعة 18-16حسب برنامج بما Gعادل سنة واحدة ل�vد األدyى وثالث سنوات ل�vد األق¬�r وذلك  -

 ساعة 45سÆتان عNO األقل وثالث سنوات ل�vد األق¬�r وذلك حسب برنامج بما Gعادل   -

 ساعات  8-6ساعة fo ف�}ة تز_د عن سنة. يفضل أن ت^ون fo )ل سنة  18-16برنامج درا·�$ بما Gعادل  -

 متطلب إلزامي

فما فوق fo امتحان "أمt}".  234غة االنجلstية أو عالمة عNO )ل مستكمل أن يحصل عNO درجة إعفاء fo الل

 Ngخمس مستو_ات. ال يرفع أي طالب من مستوى إ fo مستوى مبتدئ فعليھ أن يتعلم fo إذا صنف طالب

 آخر إال إذا انrÿ بنجاح lعليمھ fo املستوى السابق.

 

 عناصر اc]طة الدراسية  وعدد ساعات التعليم

يفصل اWXدول أدناه عدد الساعات املطلو=ة ل^ل خطة دراسية مالئمة للشRادة الm$ تم قبول املستكمل 

عNO أساسRا . ومركبات ا�Xطة الدراسية مضافا الIëا املتطلب االلزامي (اvXصول عNO درجة االعفاء باللغة 

 )אנגלית פטורاالنجلstية 

 عدد م�ان التعليم الش ادة

 الساعات

 اc]طة مركبات مالحظات

    كبt} مؤ~ل معلم

 

38-40 

 ونفس املسار نفس 

 الm$ الشRادة fo التخصص

 عNO املستكمل قبول  تم

 أساسRا

 12-8 تر=و_ة مواد

 22-18 تخصص مواد

 إعفاء عNO اvXصول  نواقص اكمال

 باالنجلstية

 مؤ~ل معلم

 مؤ~لة ومر=ية

  

 

56 

 ونفس املسار نفس

 الm$ الشRادة fo التخصص

 عNO املستكمل قبول  تم

 أساسRا

 12-8 تر=و_ة مواد

 22-18 تخصص مواد

 الزامية ومواد مRارات

 عملية تطبيقات

 باإلنجلstية إعفاء عNO اvXصول 

 أكمل  مؤ~ل معلم

 ملعلم الدراسة

{tعلم   كبl720 و 

 االقل عNO ساعة

  

38-40 

 تخصص fo ت^ون  الدراسة

 الطالب يختاره واحد

 املستكمل

 12-8 تر=و_ة مواد

 22-18 تخصص مواد

 نواقص إكمال

 باإلنجلstية إعفاء عNO اvXصول 
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 أكمل  مؤ~ل معلم

 لدرجة الدراسة

 كبt} مؤ~ل راتب

  جمع
ً
 نقاطا

  

 

40 

 تخصص fo ت^ون  الدراسة

 الطالب يختاره واحد

 املستكمل

 10 تر=و_ة مواد

 24 تخصص مواد

 الزامية ومواد مRارات

 6 عملية تطبيقات

 نواقص اكمال

 باالنجلstية إعفاء عNO اvXصول 

 

 استكمال ل\Cصول عno ش ادة تا�يل باضافة مسار أو تخصص

  نوع الدارسeن -1

 ..B.Edأ. حاصل عNO شRادة 

 ب. حاصل عNO لقب جام�f وشRادة تدرaس.

 شروط القبول (إضافة إ�n احدى الش ادات املفصلة KL البند السابق) -2

 
ً
 عNO شRادة بجروت (توجيÿ$) )املة.أ. عNO الطالب أن ي^ون حاصال

 ب. عNO الطالب أن يجتاز املقابلة ال�صية بنجاح.

 : تحدد الشRادة الm$ يحصل علIëا املستكمل بناء عNO ا�Xطة الm$ درسRا حسب التفصيل التاfg:الش ادة -3

 ساعة عNO االقل. 720أ. شRادة تدرaس، معلم مؤ~ل كبG {tشرط أن ي^ون قد lعلم 

ساعة ولكن ل�س أقل  720تأ~يل من قسم التأ~يل fo وزارة املعارف fo حالة lعلمھ أقل من ب. تصديق 

 ساعة. 540من 

 اc]طة الدراسية 

 lعتمد ا�Xطة الدراسية عNO مجالtن:

 أ. مساقات fo ال�}بية وذلك الثراء اWXوانب ال�}بو_ة والعملية وتذو_IÀا حسب املسار املطلوب.

 وfo التخصص املطلوب. ب. مساقات إختصاص الثراء املعلومات fo املسار 

 مدة الدراسة

 - .r�¬د االقvى  وثالث سنوات ل�yد االدvسنة واحدة ل� 

 ساعة. 18-16سنة واحدة ل�vد االدyى وثالث سنوات ل�vد االق¬�r وذلك حسب برنامج بما Gعادل  -

-  r�¬د االقvاالقل وثالث سنوات ل� NOتان عÆعادل سG ساعة. 45وذلك حسب برنامج بما 

 ساعات.  8-6ساعة fo ف�}ة تز_د عن سنة. يفضل أن ت^ون fo )ل سنة  18-16برنامج درا·�$ بما Gعادل  -
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 االستكمال ل\Cصول عno ش ادة تدرuس c]ر;·K اc>امعات

 نوع الدارسeن

العاfg ال�Wþيل للتعلم  بام^ان الطالب اvXاصلtن عNO لقب ا)ادي%$ مع�}ف بھ من قبل مجلس التعليم

 ل�vصول عNO شRادة تدرaس fo املسارات التالية:

 العر=ية واللغة االسالمي الدين تخصص املبكرة، الطفولة مسار -

 العر=ية واللغة االسالمي الدين تخصص االبتداµي، املسار -

 .واالنجلstية اvXاسوب الر_اضيات، العر=ية، اللغة االسالمي، الدين: تخصصات االبتدائية، فوق  للمدرسة مسار  -

 

 .التخصص نفس KL االول  اللقب CcامKo مخصص االبتدا¸ي فوق  املسار KL التعليم

 شروط القبول 

.fgا من قبل مجلس التعليم العاIh ف{� أ. شRادة جامعية مع

 .75ب. معدل عالمات اللقب اال)ادي%$ ال يقل عن 

 عNO شRادة 
ً
 بجروت (توجيÿ$) )املة.ج. عNO الطالب أن ي^ون حاصال

 .70د.عالمة اللغة العر=ية fo البجروت (التوجيÿ$) ال تقل عن 

 ~ـ. اجتياز املقابلة ال�صية بنجاح.

 مدة الدراسة

r�¬د االقvXى وثالث سنوات اyد االدvXأ. سنة واحدة ا 

 ساعة 45ب. سÆتان عNO االقل وثالث سنوات اvXد األق¬�r وذلك حسب برنامج بما Gعادل 

 : شRادة تدرaس، معلم مؤ~ل كبt} ادةالش

 

 مواد إلزامية، إثراء وتر0ية

 مواد إلزامية .1

.  عدد .B.Edإن املواد اإللزامية جزء ال يتجزأ من التعليم fo ال^لية ل�vصول عNO لقب أول fo ال�}بية

ة الدراسية ساعات املواد اإللزامية وتقسيمRا حسب السنوات يختلف باختالف املسارات و~و مبtن fo ا�Xط

 املفصلة ل^ل مسار: يتضمن التعليم اإللزامي املواضيع التالية:
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 . أساسيات fo اللغة العر=ية1

 . االنجلstية ملستوى اإلعفاء2

 ساعة سنو_ة -. لغة وlعبt} ع�}ي 3

 ساعتان  سنو_تان -. التنور اإلن�}حاسو�ي 4

 ساعة سنو_ة -.  فقھ العبادات 5

 سنو_ةساعة  -. عقيدة إسالمية 6

 ساعة سنو_ة -. ثقافة إسالمية 7

 ساعة سنو_ة -. نظام األسرة fo اإلسالم 8

 ساعة سنو_ة -. تر=ية األوالد fo اإلسالم 9

 ساعة سنو_ة -. تر=ية للديموقراطية10

 ساعة سنو_ة -. كتابة علمية11

 ساعة سنو_ة -. تصوف إسالمي12

 حسب خطة ال^لية –واألمان عNO الطرق . إسعاف أوfg، أمن وأمان fo املؤسسات التعليمية 13

 حسب برنامج ال^لية -. جوالت lعليمية 14

 حسب برنامج ال^لية -. فعاليات اجتماعية، ثقافية  15

 . دراسات fo اvXضارة اإلسالمية16

: يلزم الطلبة بدراسة أساسيات fo اللغة العر=ية �عد تصÆيفRم للمستو_ات: أساسيات KL اللغة العر0ية

ا·�$، متوسط وعال وذلك بناء عNO تحصيلRم fo امتحان ال¾سيخوم�}ي وعالمة اللغة العر=ية fo مستوى أس

البجروت (التوجيÿ$).   ان ~دف lعليم االساسيات ~و اثراء الطلبة بمRارات fo القراءة، التعبt} الشفوي 

 %$.والكتابة اال)اديمية بلغة عر=ية سليمة وكذلك املقدرة عNO التعبt} والتفكt} العل

: إن الRدف من lعلم االنجلstية ملستوى االعفاء ~و تزو_د الطالب بوسائل االنجلe»ية ملستوى االعفاء

و=مRارات تمك�Iم من قراءة وفRم نصوص fo اللغة االنجلstية تتالءم مع تخصصRم. كذلك ت^ون للطالب 

ال~داف ابحاث او وظائف  القدرة ملعرفة وتميst أنماط نصوصية مختلفة بحيث Gستطيع فRمRا واستعمالRا

 fo اطار lعليمھ اال)ادي%$.
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يصنف الطلبة  ملستو_ات اللغة االنجلstية  بناء عNO عالمة امتحان ال¾سيخوم�}ي أو بناء عNO املستوى الذى 

حصل عليھ fo ال^لية أو fo أي lعليم أ)ادي%$ مع�}ف بھ. الطالب اvXاصل عNO درجة إعفاء fo امتحان 

 من lعلم االنجلstية. يتم تصÆيف الطلبة  إNg خمسة مستو_ات:ال¾سيخوم�}ي Gعفى 

The Basic Course is designed for students who: 

§ have not completed the  4 or 5 Point English Bagrut Exam and are accepted 

to the college on condition.  

§ are over age 30 and have not studied English previously or have limited proficiency.  

§ have scored below the minimum grade on the Psychometric test or the Amir test. 

The Intermediate Course is skill-intensive courses for the full range of language skills 

taught at a higher level than the Basic Course.  There is a heavy emphasis on the 

teaching of vocabulary، and students are introduced to technological aids such as 

electronic and online dictionaries.  

The Advanced I course is designed to meet the needs of students who scored according 

to the numerical score for Advanced I on the Psychometric Exam (100-119) or students 

who have successfully completed Intermediate Course.  Students are taught from 

authentic texts، either in their entirety or abridged (1000-2000 words). 

The Advanced II Level course is designed to meet the needs of students who have  scored 

according to the numerical score for Advanced II on the Psychometric Exam (120-133) or 

students who have completed the Advanced I course. The Advanced II Level students are 

taught from largely unabridged، authentic texts (1500 – 3000 words).  

يجب عNO الطالب أن ينÿ$ بنجاح lعلم اإلنجلstية fo السÆتtن األوNg والثانية. ال يرفع الطالب إNg السنة 

 2الثالثة اذا لم ينھ مستوى متقدم 
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 -e(ال¹سيخوم.-ي) وامتحان ام  �ºالتقسيم ملستو;ات حسب عالمة امتحان القياس النف 

 امt} امتحان عالمة ال¾سيخوم�}ي  عالمة املستوى 

 169-150 69-50 أ اسا·�$ مستوى 

 184-170 84-70 اسا·�$ مستوى 

 199-185 99-85 متوسط مستوى 

 219 -200 119 -100 1 متقدم

 233 -220 133 -120 2 متقدم

 فوق  فما  -234 فوق  فما  -134 إعفاء

 

 مواد اثراء  . 2

. ~ذه املواد .B.Edان مواد االثراء  fo ال^لية fk جزء ال يتجزأ من التعليم fo ال^لية ل�vصول عNO لقب 

 تضم:

 ساعة سنو_ة.  -التصوف االسالمي  .1

 lسميع  ثالثة أجزاء. –القرآن الكر_م  .2

.  –اvXديث الشر_ف  .3
ً
 نبو_ا

ً
 تأدية عشرون حديثا

 . مواد تر0و;ة3

 fo تفعيل عملية اعداد الطلبة للتدرaس. ~دف ~ذا التعليم ~و مالءمة 
ً
 مركز_ا

ً
تحتل املواد ال�}بو_ة م^انا

 fo بو_ة{�إطار برامج التعليم واساليب التدرaس الحتياجات ال�}بية املتجددة. إن الفعاليات اال)اديمية وال

مواد ال�}بية غt} محددة ملسار تا~يل خاص وfk بمثابة اساس وقاعدة Wqمل فعاليات التا~يل fo جميع 

 املسارات. فيما يfO أ~داف lعلم ال�}بية:

 .وفRمRا ال�}بية fo العل%$ البحث طرق  أسس عNO التعرف .1

 الطالب بtن °�صية فوارق  مع ي�ناسب بما وتطبيقRا متنوعة تدرaس اس�}اتيجيات fo املام .2

 .خاصة lعليم وحاالت

 . والسلوك االجتماع علم fo ال�}بية باسس تتعلق اساسية مبادئ وفRم معرفة .3

 .  وقيود~ا طرقRا ال�}بية، ا~داف تجاه وناقد عل%$ ن©ñ تنمية .4

 .  التدرaس وظائف لتنفيذ الطالب لدى اساسية lعليمية مRارات تنمية .5
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التجارب العملية fo اvXقل وكذلك اvXصول عNO  وتطو_ر نظر_ات fo ال�}بية بواسطة  تنمية .6

 خ�}ة عالية وناقدة لطرائق تدرaس متنوعة

7.  fo بية العر�ي{�التعرف عن كثب عNO جRاز ال�}بية ب�ياراتھ ا�qتلفة �ش^ل عام وعNO جRاز ال

 اسرائيل �ش^ل خاص

 تقسم مواد ال.-بية إ�n ثالثة أفسام

 : -بيةال.. 1

إن الRدف االسا·�$ من ~ذا القسم ~و lعليم الطلبة نواfò وجوانب متعددة fo فلسفة ال�}بية، التيارات 

املتعددة fo ال�}بية وfo الفكر ال�}بوي ، وكذلك بناء ن©ñ اسا·�$ ووجRة نظر تر=و_ة تتالءم مع رؤ_ة ال^لية 

طرق lعليمية متنوعة ن�يجة الواقع fo  كما ان ~ذا القسم مسؤول عن تدرaس وفحص .ال�}بو_ة والديÆية 

 ر_اض االطفال وfo املدارس ا�qتلفة بما ي�ناسب مع مسارات التا~يل ا�qتلفة fo ال^لية.

 . علم النفس:  2

يختص ~ذا القسم بتعليم ما يتعلق بموضوع علم النفس بما يناسب الواقع ال�}بوي واvXاجة الناجمة 

ومتنوعة. إن ا~م اWqاالت fo ~ذا القسم تتعلق بتطور الفرد و=العالقة  عن العمل ال�}بوي fo اوساط متعددة

 بtن بP$ ال¾شر عامة و=tن معلمtن وتالميذ وآباء بصورة خاصة.

ان ا�Xطة الدراسية fo علم النفس lساعد الطالب عNO تحسtن عملھ داخل الصف عند قيامھ بوظيفة 

تھ عNO معرفة املس¾بات النفسية الm$ تؤثر عNO تالميذه املعلم fo املستقبل ، وlساعده أيضا fo تنمية قدر 

وتحفز~م عNO القراءة، وكذلك fo رؤ_ة الفوارق ال�صية بtن الطلبة،  و_ك�سب مRارات واساليب lساعد 

تالميذه عNO التطور وتقبل املسؤولية، و=ناء عالقة حسنة مع اصدقاءه وعمل فعاليات متبادلة fo داخل 

 لم fo جو شائق وممتع.اWqموعة وكذلك التع

 . اإلرشاد ال.-بوي والتطبيقات العملية:3

Gعت�} اإلرشاد ال�}بوي والتطبيقات العملية عنصران حيو_ان fo إعداد وتأ~يل املعلم إضافة إl Ngعلم 

 التخصص ومواضيع fo ال�}بية، مواد إلزامية ومواضيع تدرaس.

رئ�س املسار وطاقم املرشدين مسؤوالن عن التطبيقات العملية fo مسارات التأ~يل ا�qتلفة، عن االشراف 

 عNO ما يحدث fo اvXقل، وكذلك املالءمة بtن النظر_ة والتطبيق عNO ارض الواقع. 

ق تجاyس الئق إن املرشدين ال�}بو_tن ~م املسؤولون عن إيجاد عالقة كRذه وعن إرشاد املعلمtن املدر=tن �Xل

األوساط ا�qتلفة الl $mعمل fo التأ~يل العمfO للطالب، أي بtن النظر_ات الl $mعلمRا fo ال^لية و=tن  بtن

التطبيق عNO ارض الواقع. رئ�س املسار،ورؤساء األقسام، ومركزو طواقم اإلرشاد fo التخصصات ا�qتلفة 
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تصال إلجراء lغذية مرتدة متعددة االتجا~ات ل�}سيخ واملرشدون ال�}بو_ون ~م املسؤولون عن توفt} قنوات ا

 مفRوم عملية التأ~يل، واإلسRام fo تنفيذ~ا بنجاعة.

إن التطبيقات العملية fk ركstة التأ~يل للتدرaس حيث يطبق الطالب fo مجال اختصاصRم وfo اWqال 

مثابة نقطة انطالق للتمعن lعليمية تحدث fo صفوف التدر_ب ت^ون ب-ال�}بوي واالجتما�f. مواقف تدرaسية

 وللبحث النظري.

التطبيقات العملية fo الصف مركبة، تتطلب التعامل مع عدة قرارات ممstة لوضعية محددة fo وقت محدد. 

، ال توجد طر_قة معينة vÔيحة fo التدرaس.
ً
 عمليا

 أ. االرشاد ال.-يوي 

 يتمحور إعداد املعلمtن fo ثالثة محاور أساسية:

f للمزايا ال�صية للطالب مما Gساعد عNO نجاحRم fo التدرaس وعNO صقل تصور~م . lعز_ز الو�1

 للوظيفة وآداب املRنة.

2 NOساعد عG ذي أ~مية لفحوى التعليم والحتياجاتھ، مما ñ©ا، نظر_ات ونIÀ_ات وتذوvمعرفة مصط� .

 التمكن من اWqال املعرfo وتحسtن عمل الطالب كمعلمtن fo املستقبل.

حوى البندين السابقtن وتطبيقRما �ش^ل عمfo fO عملية التدرaس، مما يمكن الطالب من معرفة . دمج ف3

مstات °�صية، بلور�Iا وتطبيق مصط�vات ونظر_ات fo مواقف محددة داخل الصفوف التدر_¾ية، 

 وفRم السt}ورات التعليمية وال�}بو_ة. 

 دة مما Gساعد عNO التطور امل�$ للطالب املتدرب. الشراكة fo اWqموعة املRنية، lعلم مش�}ك وlغذية مرت4

إن )ل بند من البنود االر�عة أعاله يؤثر عNO اآلخر سواء fo حاالت lعليم نظري ورس%$ داخل ال^لية أو 

 fo اvXقل داخل صفوف التدر_ب وfo املدرسة. 

 ب. التطبيقات العملية KL التدرuس

رaس حيث يطبق الطالب fo مجال اختصاصRم وfo اWqال إن التطبيقات العملية fk ركstة التأ~يل للتد

طة انطالق للتمعن lعلم تحدث fo صفوف التدر_ب lش^ل نق-ال�}بوي واالجتما�f. أحداث ومواقف تدرaس

 وللبحث النظري.

 نموذج السنوات الثالث KL التطبيقات العملية

 ساعات تدرaسية 6معدل الساعات fo )ل يوم تطبيق عمfO ~و 
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 أيام التطبيقات العمليةعدد 

عدد الطلبة fo  السنة

 صف التدرaس

 اWqموع متواصل  تطبيق عمfO سنو_ا أسبوعيا

  فصل ثاyي فصل أول     

Ng40 5 5 30 1 3-2 األو 

 40 5 5 30 1 2 الثانية

 70 5 5 60 2 2 الثالثة

 

 أ�داف التطبيقات العملية KL التدرuس

�يح التطبيقات العملية الفرصة أمام الطالب املعلم تطبيق األف^ار والنظر_ات ال�}بو_ة الm$ درسRا fo ت

املساقات النظر_ة، واك�ساب مRارات التدرaس fo مواقف فعلية، من خالل التفاعل املباشر مع التالميذ 

 :NOعمل عl املدرسية، كما ñ&واملنا 

lعز_ز الو�f للمزايا ال�صية للطالب مما Gساعد عNO نجاحRم fo التدرaس وصقل لتصور~م  .1

 الذاlي األك�} مRنيا. 

 اك�ساب معرفة، فRم وتذو_ت مصط�vات، نظر_ات ون©ñ ذي أ~مية لفحوى التعليم ولطرائقھ.  .2

قات من lعز_ز قدرة الطالب عNO فRم، تحليل وشرح مفRوم الظوا~ر الm$ تحدث أثناء التطبي .3

 الناحية النظر_ة.

توفt} م^ان م�سع للتمرن ولتطبيق مستمر وقاعدة للتغيfo {t فRم املوضوع والن©ñ تجا~ھ وذلك  .4

 بtن النظر_ة والتطبيق العمfO.   بواسطة فحص دائم لتنفيذ التدرaس بطر_قة اvXوار الدائم

 تنظيم التطبيقات العملية

 أ. pعارف 

 واملدرسة من جوانب متعددة.التعرف عNO روضة األطفال  .1

 التعرف عNO مؤسسات تر=و_ة أخرى. .2

 التعرف عNO معلمtن مدر=tن. .3
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 التعرف عNO صفوف تدر_ب والتعامل مع طالب مختلفtن. .4

 lعميق وتوطيد التعارف والتقرب من عدد من التالميذ. .5

 إيجاد وخلق عالقة عمل طيبة مع املعلمtن املدر=tن، إدارة املدرسة والزمالء. .6

 شا�دة وتحليلب. م

مشا~دة تطبيقات مختلفة (صفوف، مجموعات وأفراد) تتم من قبل معلمtن مدر=tن وزمالء  .1

 ومعرفة كيفية وصفRا وتحليلRا.

 مشا~دة وتحليل أجواء وظروف متنوعة من روضة األطفال ومن املدرسة. .2

 مشا~دة وتحليل أجواء وظروف متنوعة من ر_اض األطفال ومن املدارس .3

 وتقييم اج. التطبيقات 

 ممارسة تجر=ة التدرaس fo اطر متعددة و=طرائق تدرaس متنوعة. .1

 ممارسة التجر=ة fo فعاليات تر=و_ة مختلفة تتم fo ر_اض األطفال وfo املدارس التدر_¾ية. .2

اك�ساب خ�}ة fo عملية التقو_م من جRات مختلفة شر_كة fo عملية التأ~يل (مرشدين، معلمtن  .3

 لقدرة عNO التفكt} االرتدادي، التقو_م الذاlي واعطاء التغذية املرتدة. مدر=tن وتالميذ) وتنمية ا

 اك�ساب خ�}ة fo العمل اWXما�f وتقييمRا. .4

 د.  إطار التدر;ب

 ،
ً
 اسبوعيا

ً
 واحدا

ً
 fo السنة لطالب السنة األوNg  6تجري التطبيقات يوما

ً
ساعات، اWqموع: ثالثون يوما

تطبيقات يومtن fo االسبوع. ~ذا باإلضافة إNg اسبوعtن مركز_ن )ل سنة والثانية. fo السنة الثالثة تجري ال

 WXميع املسارات والسنوات، اسبوع fo الفصل االول واسبوع fo الفصل الثاyي.

fo السنة الرا�عة Gعمل الطالب كمعلم مبتدىء حيث يرافقھ مركز (الستاج) لل�Wيع، للتعز_ز وإلعطاء 

 lغذية مرتدة مRنية. 

 النظام اليومي KL مدرسة التدر;ب�ـ.   

يت^ون النظام اليومي من مشا~دة معلمtن مدر=tن بحيث ت^ون املشا~دة مرحلة انتقالية للتدرaس املستقل 

 fo ر أألساس للتخطيط. ~نالك نماذج مشا~دة وتخطيط  أساسية وعامة ذكرتW, و_مكن اعتبار~ا

عة حسب تخطيط حrm الدرس ا�Xامس، �عد~ا تتم األبحاث العلمية. مشا~دة زمالء واك�ساب خ�}ات متنو 

عملية الت��يص لتحليل سt} التطبيق أمام جميع الطالب وكذلك Gعقد لقاء °�¬�$ بtن املرشد ال�}بوي 

 والطالب.
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 أ�داف التطبيقات العملية حسب السنوات

nسنة أو� 

 يتعرف الطالب عNO اRWXاز املدر·�$ كتنظيم. .1

 االجتماعية fo املدرسية وfo صفوف التدر_ب. يتعرف الطالب عNO نظام العالقات .2

 حسب نماذج مالئمة للتدرaس. .3
ً
 يخطط الطالب دروسا

4. .{tيف أسئلة حسب مستو_ات تفكÆيقوم الطالب بصياغة أ~داف وتص 

 سنة ثانية

 يتعرف الطالب عNO العالقات املتبادلة بtن املعلم والتلميذ fo الصف .1

 ية وتقييمRايك�سب الطالب خ�}ة fo تخطيط وحدات lعليم .2

يك�سب الطالب خ�}ات fo إظRار وكشف وجRات نظر fo أ~داف التدرaس، fo ما~ية املواد  .3

 واملواضيع وfo تخطيط درس، تفعيلھ وتقييمھ.

 سنة ثالثة

 يتعرف الطالب عNO طرائق تدرaس، ممstا�Iا ومبادئ تفعيلRا .1

 يطور الطالب ~و_IÀم املRنية. .2

 يجرب الطالب طرائق تدرaس متنوعة. .3

 سنة را�عة

 حقيقيا وaشارك fo ورشة  الستاج
ً
 fo السنة الرا�عة Gعت�} الطالب معلما

 : التقو;م عملية

  .A.B.Cعملية التقو_م fo الفصل األول fo السنة األوNg من التطبيقات العملية تتم وفق تحديد درجات  

يتم وفقا ملعايt}  فإن التقو_م من خالل محادثة فردية تتم بtن الطالب واملرشد، أما fo املستو_ات األخرى 

 محددة وواvýة.

 

 الستاج /التدرuس KL التخصص

   مرحلة الدخول إ�n امل نة

 ا. مقدمة
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 fo ذه السنة~ fo كز األ~داف املركز_ة{�lعت�} السنة األوfo Ng التدرaس كسنة "تخصص fo التدرaس". ت

التطور امل�$ للمعلم املبتدىء باإلضافة اNg تطو_ر "ثقافة اس�يعاب" fo جRاز ال�}بية املستوعب. يرافق 

 أساسيا ل�vصول عNO الطالب مرشد مرافق م�$ لدعمھ وWlيعھ وaعت�} النجاح fo ~ذه السنة شر 
ً
طا

 رخصة للعمل fo التدرaس. 

 فرضيات

إن األ�عاد الثالثة الm$ ت^ون التطور امل�$  للمعلم املبتدئ fo حقل التدرaس fk: العامل  .1

 ال�¬�$، امل�$ والبي$2 .

fo املرحلة األوNg ينكشف الطالب vXاالت وملواقف lعليمية حقيقية وواقعية. تتمst ~ذه املرحلة  .2

 صعو=ات جمة. بوجود

 معلمون مبتدئون بحاجة لدعم م�$، اجتما�f  وعاطفي بحيث يدمج ~ذا الدعم: .3

 ال^لية.-دعم من املؤسسة املستوعبة ومن املؤسسة املؤ~لة .أ

 دعم عNO مستوى °�¬�$ وجما�f. .ب

 اإلرشاد واملرافقة fk وظيفة مRنية جديدة fo سلك ال�}بية ولRا مصادر ومRارات خاصة Ihا. .4

 لتفكt} األرتدادي حول عمل الطالب fk أداة ~امة fo تطوره امل�$.اvqادثة وا .5

 عNO عمليات تقو_م بناءة ومجملة. تنفذ fo سنة التخصص  .6
ً
lعتمد عملية التطور امل�$ أيضا

 ال^لية.-تقو_مات من قبل ذوي الوظائف وا�qتصtن fo اvXقل ول�س من قبل املؤسسة املؤ~لة

 للمعلم املتخصص . ارة املعارف رخصة تدرaسمع انIÀاء عملية التخصص تمنح وز  .7

 خطوات  

 G– 10عمل الطالب fo سنة التخصص fo سلك ال�}بية حسب تخصصھ ب+Wم ثلث وظيفة  .1

ساعات تدرaس fo املدرسة االبتدائية وثماyي ساعات fo املدرسة اإلعدادية أو الثانو_ة. ت^ون 

) و=حقوق الوظيفة عNO مدى ستة أشRر fo نفس السنة التعليمية مقا
ً
بل أجرة راتب (ل�س تطوعا

 )املة )أي معلم آخر.

إن سنة التخصص تلزم املتخصص العمل fo التدرaس و=رفقة معلم مرشد مرافق مؤ~ل بحيث  .2

 ي^ون من طاقم املعلمtن fo اRWXاز ال�}بوي الذي Gعمل فيھ الطالب. 

 قtن.  تقيم ال^ليات واWXامعات دورات تأ~يل مRنية لتأ~يل للمعلمtن املراف .3

-سنة التخصص تلزم املتخصص باالش�}اك إNg جانب عملھ بورشة مRنية fo املؤسسة املؤ~لة .4

 ال^لية.
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~نالك معايt} تقو_م محددة WXميع الطالب. يجرى fo منتصف ف�}ة التخصص تقو_م مرحfO من  .5

 سة.قبل املرافق وIJ foاية السنة ي^ون تقو_م إجماfg من قبل WXنة تقو_م ي�}أسRا مف�ش املدر 

يجري قسم التخصصات fo وزارة ال�}بية عالقات عمل متواصلة مع املؤسسات املؤ~لة ومع  .6

 التفت�ش fo األلو_ة من اجل تذو_ت املوضوع، تفعيلھ ومراقبتھ.

 أذا أنجز املتخصص متطلبات التخصص بنجاح فانھ يحصل عNO رخصة fo موضوع التدرaس. .7

 ال�«>يل لورشات الستاج KL ال�لية

ال�Wþيل للو رشات fo ال^لية عNO )ل متخصص fo التدرaس مع بداية عملھ fo التدرaس.  Gسري واجب

 عليھ االتصال بالسكرتt}ة الستالم النماذج املطلو=ة أو ت/sيلRا من موقع ال^لية عNO االن�}نت.

يجب عNO املتخصص الذي استلم وظيفة fo التدرaس fo اإلطار املصادق عليھ إبالغ مركز الستاج/ 

تt}ة الستاج fo ال^لية لل�Wþيل للورشة. ال يمكن بأي حال استغالل الوقت وتأجيل انضمامھ للورشة سكر 

 إNg موعد الحق. يتم ال�Wþيل بناء عNO تار_خ بداية عمل املتخصص (تار_خ التعيtن).

  WþGل من )ل
ً
  لھ يضمن مبكرا

ً
 .وتوقيعRا لذلك املعدة النماذج lعبئة �عد ال�Wþيل يتم. م^انا

 .100% بÆسبة الزاميا ي^ون  الورشة fo اvXضور . الدراسية السنة بداية مع -: التعليم بداية

 شRر من20 ال ~و الورشات fo مختصtن الس�يعاب موعد آخر. اvXاجة وحسب الس¾ت يوم: التعليم أيام

 )عمل أشRر ستة يضمن الذي املوعد.(سنة )ل من 12

 pعليم م إ¢�اء عno مصادقة احضار أخرى  جامعات أو +ليات من املنضمeن املتخصصeن عno: مالحظة

KL علموا ال  املؤسسةp ا�¬. 

 

 

 املعلم املرشد

 :pعر;ف الوظيفة. 1

أ. املرشد املرافق ~و زميل ذو خ�}ة، معلم أو معلمة fo ر_اض األطفال يرافق املتخصص خالل سنة عملھ 

 املRنية، االجتماعية والعاطفية.-الناحية التعليميةاألوfo Ng عملية التدرaس fo جميع جوان'Iا يدعمھ من 

ب. ي^ون املرشد من طاقم املدرسة الG $mعمل Ihا املتخصص بحيث Gساعد املتخصص باالنخراط fo جRاز 

 ال�}بية الذي Gعمل بھ.

 fo عملية تقو_م املتخصص �شقIëا "تقو_م مرحfO مصمم" Gعتمد عNO التغذية
ً
 فعاال

ً
 ج. ي^ون املرشد شر_^ا

 fo ذلك تقار_ر مشا~دة fo توثيق خطي لعمل املعلم املتخصص بما NOعتمد عG ."fgاملرتدة و"تقو_م إجما

 دروسھ. ~ذه التقار_ر lستخدم التخاذ  قرارات WXنة التقو_م.
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 عليھ من 
ً
 ومصادقا

ً
د. يجب عNO املتخصص تقديم تقر_ر متا�عة ملرشده IJ foاية )ل شRر بحيث ي^ون موقعا

 املرشد املرافق. قبل املعلم 

 الوظيفة ألداء املطلو0ة الشروط. 2 

 :املرافق املرشد ي^ون 

 -  
ً
  وظيفة Gشغل أن مف�ش أو مدرسة ملدير يجوز  ال( روضة معلمة أو معلما

ً
 ).مرافقا مرشدا

 تدرaس رخصة /تدرaس شRادة حامل -

 .املتخصص معھ Gعمل الذي اWXيل مع عمل سÆتان بي�Iا من التدرaس fo األقل عNO سنوات 4 خ�}ة ذو -

- fo خ�}ة ذو: االبتدائية فوق  املرحلة fo عليمl واحد موضوع NOس مواضيع من األقل عaللمتخصص التدر. 

 .للتدرaس تأ~يلRم مرحلة fo طالب تدر_ب fo أقدمية ذو -

 . التعيeن3

 أ.  lعيtن مر=ية أطفال مرشدة مرافقة يتم من قبل مف�شة ر_اض األطفال.

 معلم مرشد مرافق من قبل مدير املدرسة.ب. Gعtن 

 ول�س مجموعة. fo ر_اض األطفال: ترشد املرشدة 
ً
ج. fo املدارس: )ل مرشد مرافق يرشد متخصصا واحدا

 متخصصة واحدة فقط إال fo حاالت خاصة و�شرط أن تجرى لقاءات منفردة.

إدارة اWqتمع والشباب اللواµي أو من  د. fo التعليم الال م�f÷I (اWXما~t}ي) Gعtن مرشد مرافق من قبل مدير

 قبل ممثل عنھ.

 fo موضوعھ مثل املوسيقى، Gعtن املف�ش امل�$ معلم 
ً
~ـ. fo مدرسة ي^ون فIëا الطالب املتخصص وحيدا

 مرافقا للمعلم املتخصص أو يتم lعيtن 
ً
مختص من نفس اWqال من خارج طاقم املدرسة لي^ون مرشدا

 ث يتم إرشاد املعلم املتخصص من قبل مرشد م�$ .مرشد من طاقم املدرسة بحي

 لبدء عملھ و_فضل أن ي^ون ذلك قبل اليوم األول من بداية عملھ.
ً
 و. ي^ون lعيtن املرشد املرافق م�sامنا

 بحيث Gسلم املعلم املتخصص �þyة منھ ملركز الستاج fo املؤسسة املؤ~لة
ً
-ز. ي^ون التعيtن للوظيفة خطيا

 ال^لية.

 

   الوظيفة مقومات. 4

 مع املرافقة املرشدة تلتقي األطفال ر_اض fo. األقل عNO اسبوعية ساعة ملدة املتخصص مع °�¬�$ لقاء -

 .انفراد عNO طالبة )ل
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 .فصل )ل fo األقل عNO درسtن املتخصص، الطالب دروس مشا~دة -

 .االختصاص سنة منتصف fo مصمم مرحfO تقييم تقديم -

 .االختصاص سنة IJاية fo" اإلجماfg التقو_م" WXنة fo عضو_ة -

 .ناجعة  اس�يعاب ثقافة لتطو_ر الوظائف ذوي  ومع املف�ش /املدير مع االتصال  -

 الm$ ال^لية قبل من تق�}ح مرافقtن مرشدين مساقات وfo املرافقtن للمرشدين لقاءين fo فعالة مشاركة -

 .اإلرشاد سنة خالل املرافق املعلم تؤ~ل

 استحقاق املرشد. 5

 يح�ن fo )ل سنة.  )ان االستحقاق سنة 
ً
شي^ل  306.61 2006أ. Gستحق املرشد مقابل اإلرشاد استحقاقا

 غt} صاف (~ذا املبلغ يح�ن بناء عNO مÆشور املدير العام).

ب. يدفع االستحقاق وفقا ألشRر العمل �شرط أن ي^ون املرشد املرافق قد قام بالوظيفة عNO مدار سنة 

ليمية )املة. و�ذا تم اإلرشاد fo جزء من السنة الدراسية فيدفع لھ االستحقاق بناء عNO ذلك بما l foع

 ذلك اWXزء الÆس $ من العطلة الصيفية.

افقeن  6  . مساقات لتا�يل مرشدين مر

 أ. التأ~يل لوظيفة اإلرشاد ~و شرط إلشغالRا.

ت إعداد املعلمtن وfo اWXامعات. لل�Wþيل وملز_د ب. تتم املساقات إلعداد املرشدين املرافقtن fo مؤسسا

 من املعلومات ير"N التوجھ إNg ال^لية أو اWXامعة.

 :التالية املواضيع املرافقtن، املرشدين إعداد مساق يتضمن. ج 

 اإلرشاد وظيفة مفRوم تطو_ر -

 . والتوجيھ اإلرشاد مRارات تطو_ر -

 .طاقم fo ومرافقة اس�يعاب مRارات تطو_ر -

 . املرتدة والتغذية التقو_م fo اس�}اتيجيات تطو_ر -

 

 

 تقييم املعلمeن املتخصصeن

 تنو;ھ –مختصون KL التدرuس (طالب الستاج) 

 يجب اvXرص عNO أن تجرى عملية اإلرشاد من قبل معلمtن أكفاء، خر_÷f مساق لتأ~يل املرشدين املرافقtن



 98صفحة  ،)2019( األ)ادي%$، الدليل

 

 

 

  .fgومرحلة التقييم االجما fOن: مرحلة التقييم املرحtمرحلت NOس عaالتدر fo ي^ون تقو_م املعلم املتخصص 

nاملرحلة االو� – Koي   : تقييم مرحyر )انون الثاRامس عشر من ش�Xا rmمنتصف سنة التخصص، ح fo

رشدة (بإعالم مف�شة الروضة). بحيث يتم التقو_م من قبل املعلم املرشد املرافق/ معلمة ر_اض األطفال امل

 إن ~دف ~ذا التقو_م ~و  إعطاء lغذية مرتدة عن العمل وتوصيات لتحسtن العمل fo املستقبل. 

: IJ foاية سنة التخصص. ي^ون التقو_م fo ر_اض االطفال بتوقيع من تقييم إجما�K: املرحلة الثانية 

ج التقييم اNg املف�شة اللوائية، بمشاركة عضو من قبل مف�شة الروضة ومر=ية االطفال املرافقة، تنقل نماذ

 قسم التخصص fo التدرaس بوزارة املعارف(lعبأ النماذج يدو_ا).

 NOنة م^ونة من ار�عة اعضاء عWX عملية التقييم NOل عام) يقوم ع( ر ايار منRخالل ش) املدارس fo

املعلم املرافق، صاحب وظيفة زميل  االقل، يرأسRا مدير املدرسة او املف�ش امل�$، اضافة اNg مشاركة

 fo أداء وظيفتھ fo عملھ. إن ~دف التقو_م ~و تحديد استمرار الطالب املتخصص NOللمتخصص مطلع ع

. ترسل نماذج تقو_م املتخصصtن fo التدرaس لوزارة املعارف حاسو=يا. يدرب املدير_ن 
ً
سلك ال�}بية مستقبال

 عNO كيفية اجراء التقييم.

 املصادق عليھإطار التخصص 

، ب)، فيما يfO ممstات أطر التعيtن للتخصص 9باالضافة اNg البنود الواردة fo مÆشور املدير العام (بند د/ 

 fo التدرaس (fo حالة التباس ما عليك التوجھ إNg قسم الستاج)

 حسب األنظمة) –فما فوق، fo ال�}بية ا�Xاصة  15أ. مجموعة من الطالب (

 نامج طوال السنة.ب. درس ثابت fo ال�} 

 ج. ~نالك تقو_م للموضوع وعالمة fo الشRادة.

 د. ~نالك خطة lعليمية للموضوع.

 ~ـ. التعيtن موقع من قبل املدير/ املف�ش.

 و. شروط العمل مشاIhة لشروط العاملtن fo سلك ال�}بية والتعليم.

 ز. lعليم حقيقي ول�س مساعدة fo الوظائف البي�ية.

 ما مع األ~ل.ح. تتطلب وجود صلة 

 ط. تتطلب من الطالب ا�qتص مشاركة fo الطاقم املدر·�$.

 
ً
 ي. ي^ون العمل مقابل أجر وأقدمية ول�س تطوعا

 من طاقم املدرسة الذي Gشارك fo استكماالت مدرسية .
ً
 ي أ. Gعت�} املعلم املتخصص عضوا

 ي ب. ت^ون لعمل املعلم املتخصص عالقة مباشرة مع إدارة املدرسة.
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ساعة �شرط أن ت^ون  200ساعة، فوق االبتداµي  fo240 االبتداµي  –ساعات ا�Xطة ا�Xمسية ي ج. 

 fo) ساعات �عد الدوام أو أثناء العطلة fo ال�}نامج املدر·�$ ول�س fo مسية متداخلة�Xطة ا�Xساعات ا

 مواضيع اللغة العر=ية والر_اضيات).
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 العلوم اإلTسانية

 الدين اإلسالمي واللغة العر0ية وآدا¬�ا

 تخصص الدين اإلسالمي –أ. تصور فكري 

Gعتمد lعليم الدين اإلسالمي �ش^ل أسا·�$ عNO القرآن الكر_م الذي Gعد الك/s الثقاfo واللغوي للمسلمtن 

 لعقائد~م وفرائضRم. lعت�} معرفة القرآن الكر_م وتفسt}ه 
ً
ثقافية ملقاة -مRمة ديÆية وكذلك مصدرا

 بالدرجة األوNg عNO معل%$ الدين.  

ينقسم التعليم إNg مجموعتtن: مواد أساسية ومواد تخصص. إن ~دف lعليم املواد األساسية ~و ز_ادة 

املعرفة األساسية لدى الطالب fo الدين والثقافة اإلسالمية fo التخصصات ا�qتلفة Ihدف إعداد معلم 

 تبط بجذوره وaعرف مدى مسا~مة اإلسالم fo ثقافة العالم.يح�}م دينھ, مر 

إن أ~داف lعليم التخصص ~و إكساب معرفة وفRم القرآن الكر_م, تحليلھ وتفسt}ه اعتمادا عNO السنة 

النبو_ة, املذا~ب األر�عة وعNO آراء متعددة لعلماء مسلمtن ولباحثtن fo مواضيع ديÆية fo اإلسالم من خالل 

لبحث لدى الطالب وقراءة ناقدة fo قضايا متعددة fo اWqتمع املتحضر. ~ذه قضايا تثt} تطو_ر أسلوب ا

 fo اآلراء (مثل قتل ن�يجة شفقة , زرع أعضاء fo جسم اإلyسان اØX...) يجب ال�}كst عNO الرسالة 
ً
تضار=ا

 الثقافية, ال�}بو_ة واإلyسانية الm$ تتمثل fo حب اإلyسانية, اح�}ام الديانات األخر 
ً
ى ومسا~مIÀا عامليا

 لإلyسانية.

lستمر خطة التعليم fo التخصص أر�ع سنوات بحيث يك�سب الطالب fo السنوات األوNg آليات أساسية 

لتعليم الدين: العقيدة اإلسالمية والعبادات, مبادئ الشرaعة اإلسالمية ومصادر~ا وطرق تفسt} القرآن. 

القرآن الكر_م ومن املصادر من خالل نقاش ناقد ودمج  يك�سب الطالب مRارات fo قراءة نصوص ديÆية من

املصادر ا�qتلفة مثل العلم الذي يبحث fo مصداقية ناقfO اvXديث (اWXرح والتعديل) وfo األحاديث النبو_ة 

وذلك Ihدف تنمية وتطو_ر قدرات لدى الطالب كطالب مستقلtن. fo املراحل املتقدمة يواجھ الطالب قضايا 

 لتعامل باآلليات والوسائل الديÆية الl $mعلمو~ا fo السنوات السابقة.ومشا)ل تلزم ا

إضافة إNg املبrP التعلي%$ املش�}ك للقسمtن, يتم ال�}كfo st القسم االبتداµي عNO مواضيع مناسبة ومالئمة: 

fo جوانب إyسانية fo القرآن الكر_م, تر=ية األوالد حسب املفRوم الديP$ وحلقة دراسية تخصص للبحث 

 عالقة اإلسالم بالديانات األخرى.

يتم ال�}كfo st قسم فوق االبتداµي عNO مواضيع أخرى مناسبة, مثل أساليب ا�Xطابة, جيل املرا~قة fo الدين 

 foتمع املتحضر عامة وWqا fo عة اإلسالمية لقضاياaنظرة الشر fo بحث NOكز ع{�اإلسالمي وحلقة دراسية ت

 آلخذ fo التطور  fo إسرائيل بصورة خاصة.اWqتمع العر�ي اإلسالمي ا
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 ب. تصور فكري لتخصص اللغة العر0ية وآدا¬�ا

 ,fOال العقWqا fo fgسان حيث تصقل °�صية املعلم �ش^ل شموyاللغة �ش^ل عام تصقل °�صية اإل

النف�è$ والثقاfo. ~ذه املقولة تتالءم ومفRوم ال^لية األسا·�$ الm$ ترى اإلyسان فردا مكتمال ومتمstا يندمج 

 fo اإلطار الكfO العام. 

ألبحاث العلمية حيث أن اللغة بطبقا�Iا وأقسامRا ا�qتلفة   العالقة الوثيقة بtن اللغة والتفكt} معروفة fo ا

 ل�ست ~نالك إم^انية للتفكt} بدون اللغة وقواعد~ا. باإلضافة إNg ذلك فإن 
ً
تزود الفرد بآليات تفكt}, فعمليا

o ترشده $mارجية ال�Xم  اإلشارات  اRولف ,fOعاملھ الداخ fo ار ما يدورRسان بآليات إلظyاللغة تزود اإل f

 اندماجھ fo العالم.

ت^ون أحيانا لغة الطفل السليمة ضعيفة ومشو~ة �س¾ب اللغة العامية. معرفة املعلم, إحساسھ 

ومRن�تھ fo ~ذا اWqال تمكنھ أن Gساعد الولد fo أداء وظيفتھ واندماجھ  fo اWqتمع. Gستطيع الطفل أن 

احتياجاتھ ال�صية. كما أن اللغة lعطيھ يفكر �عمق و=صفاء من خالل اللغة، وأن Gع�} بصورة أوâý عن 

 القدرة عNO التعرف عNO قيم الثقافة الG $mع�شRا والشعور أك�} باالنتماء الشديد إNg مجتمعھ.

 بتعليمRا. يتعرف معلمو املستقبل عNO ثقافة مجتمعRم   
ً
 وثيقا

ً
إن األدب فن يتمثل باللغة و_رتبط ارتباطا

اتھ ا�qتلفة, ثقافات متعددة وديانات متعددة. ~ذه العملية من شأIJا أن بف�}  –وثقافة العالم اvqيط Ihم 

 )ان, وIhذا نمكن الطالب من تقبل وجود شعوب أخرى 
ً
lسا~م fo تفRم اآلخر_ن وfo ن©ñ يح�}م اآلخر أيا

 مختلفة. إن ~ذا ~ام خاصة ملعلم سيعلم fo املدرسة االبتدائية حيث أن ا�qتلف ~و السائد ~ناك والتقبل

fانب االجتما�WXا Ngو أداة العمل الرئ�سية. باإلضافة إ~-  NOبوي فالنصوص األدبية املتنوعة تنطوي ع{�ال

 انفعاالت نفسية, وتؤثر بدور~ا fo نفوس القراء, وقد lست�} ~ذه االنفعاالت تحت الصياغة األدبية والبالغية.

فا~يم من خالل التداخل ال�¬�$ ودعم الن©ñ يطور التعامل مع األدب املقدرة عNO النقاش fo املعاyي وامل

 الناقد غt} ا�Xاضع للواقع. إن ~ذا حيوي لعمل املر=tن fo املدرسة االبتدائية fo الوسط العر�ي.
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 KL القسم االبتدا¸ي .B.Edإطار التعليم للقب 

 معلم عام ومتخصص KL الدين اإلسالمي وللغة العر0ية وآدا¬�ا

 مجموع را�عة ثالثة ثانية أوNg املواضيع

      مواد إلزامية

 2    2 سنو_ة ساعات 6 حrm العر=ية اللغة أساسيات

 2    2 اإلعفاء ملستوى  اإلنجلstية اللغة

 1    1 الع�}ية باللغة والتعبt} اللغة

 lعلم بية fo تكنولوجية آليات استخدام

 محوسبة

2    2 

 1    1 مبتدىء علمية كتابة

 1    1 كتابة علمية متقدم

 2    2 للديموقراطية تر=ية

 ال^لية خطة حسب األوfg اإلسعاف

 ال^لية خطة حسب التعليمية املؤسسات fo واألمان األمن

 ال^لية خطة حسب الطرق  عNO األمان

 ال^لية خطة حسب lعليمية جوالت

 ال^لية خطة حسب الم�f÷I وyشاط تر=و_ة فعاليات

 10 ---   10 اD>موع

      تر0و;ةمواد 

 1    1 تطوري نفس علم

 1    1 ال�}بية fo فلسفية أسس

 1    1 ال�}بية fo اجتماعية أسس

 1    1 ومRاراتھ التدرaس علم

 1   1  التفكt} تنمية

 1   1  كيفي بحث طرق 

 1   1  ك%$ بحث طرق 

 1   1  محوسبة تطبيقية نماذج

 1   1  تر=وي  نفس علم

 إطار fo ا�Xاصة اvXاجات ذو الولد دمج

 العادي التعليم
 1   1 

 اإلسالمي للدين خاصة تدرaس أساليب

 االبتدائية للمدارس
 1   1 
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 العر=ية باللغة خاصة تدرaس أساليب

 االبتدائية للمدارس
 1   1 

 1   1  األساسية للصفوف لغو_ة تر=ية

 1  1   التعليم برامج وتطبيق تطو_ر تخطيط،

 1  1   وتقو_م قياس

 1  1   للنقد تر=ية

 1  1   تر=وي  قائد املعلم

 1  1   التفكt} وتنمية التدرaس طرائق

   1   والقياسات الRندسة تدرaس

 األول  للصف والتكنولوجيا العلوم تدرaس

 والثاyي

  1   

   1   والثاyي األول  الصف fo الكتابة تدرaس

 1  1   والثاyي األول  الصف fo اvXساب تدرaس

 1 1    أحداث تحليل

 تنظيمية قضايا �lيص -بال�}بية حلقة

 ومعاIÀWXا املدارس fo وتر=و_ة
   2 2 

 16  8 6 2 عملية تطبيقات

 41 3 17 15 6 اD>موع

      التخصص مواد

      اإلسالمي الدين –الرئ`�º  التخصص

 1    1 والصالة الطRارة قواعد

 1    1 اإلسالمية العقيدة

 1    1 اإلسالمي الفقھ أصول  fo مقدمات

 1    1 اإلسالمية اvXضارة fo دراسات

 2    2 اvXديث علوم

 1    1 اإلسالمي التصوف fo مقدمات

 1   1  واñ1X والصوم الز)اة قواعد

 2   2  املعامالت فقھ

 اإلسالمي التصوف  fo دراسات

 
 1   1 

 للطفل واالجتماعية الديÆية املفا~يم تنمية

 
 1   1 

 

 اإلسالم fo األوالد تر=ية

 
1   1 
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 العالم fo ال�صية األحوال fo اإلصالحات

 الزواج وفقھ اvXاضر العصر fo اإلسالمي

 .والطالق

 

2   2 

  اإلسالمي الفقھ أصول  fo معمقة دراسات
 1  1 

 1  1   اإلسالم fo ال�}بو_ة ومتطلباتھ اإلyساyي النمو

 1  1   فقRية قواعد

 واإلرشاد الدعوة من©Wية

 

  1  1 

 2  2   العقو=ات فقھ

 باألحوال واإلصالحات الشر�f القضاء جRاز

 إسرائيل fo ال�صية

  
1  1 

 :مادة اختيار

 والوقف الوصايا فقھ

 موار_ث °�صية أحوال

 وال�}جيح التعارض والتقليد االجIÀاد

 إسالمية تر=و_ة أعالم

  

 1 1 

 1 1    مقارن  فقھ

 1 1    األح^ام آيات

 1 1    والنذور  األيمان فقھ

 2 2    إسالميھ فرق  أو  األخرى  والديانات اإلسالم

 28 6 7 8 7 اD>موع

      العر0ية اللغة تخصص

 2    2 العر�ي النحو

 1    1 والتعبt} اللغة

 1    1 موجRة ب�يلوغرافية قراءة

 1    1 شع $ أدب

 2    1 األطفال أدب

 1    1 القران لعلوم مدخل

 2   2  2 العر�ي النحو

 2   2  كالسيكية أدبية أنواع

 1   1  كالسي^ي شعر

 2    2 العر�ي األدب تار_خ

 2   2  اvXديثة والرواية القصt}ة القصة

 1   1  النوادر أدب إNg مدخل

 1  1   عر=يات أديبات
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 1  1   حديث شعر

 :مادة اختيار

 القرآن تفسfo {t لغو_ة قضايا

 النبو_ة السt}ة

 األندل�è$ األدب

  1  1 

 1  1   كالسي^ي ن�}

 2  2   الصرف علم

 1 1    العروض علم

 2 2    العر�ي األدب fo دراسات دراسية حلقة

 26 3 6 8 9 مجموع

      خاص متطلب

 3  1 1 1 القرآن من أجزاء ستة حفظ -قرآن

      حديثا 40 حفظ -أحاديث

 3  1 1 1 اD>موع

 108 12 31 32 33 للساعات الكKo اD>موع
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 العاشر)-KL القسم فوق االبتدا¸ي (السا�ع .B.Edإطار التعليم للقب 

 تخصصات الدين اإلسالمي واللغة العر0ية وآدا¬�ا

 اD>موع را�عة ثالثة ثانية أو�n املواضيع 

      إلزامية مواد

 2    2 سنو_ة ساعات 6 حrm العر=ية اللغة أساسيات

 2    2 اإلعفاء ملستوى  اإلنجلstية اللغة

 1    1 الع�}ية باللغة والتعبt} اللغة

 lعلم ب�نة fo تكنولوجية آليات استخدام 

 محوسبة

2    2 

 1    1 للديمقراطية تر=ية

 1     1 مبتدىء علمية كتابة

 1    1 كتابة علمية متقدم

 ال^لية خطة حسب األوfg االسعاف

 ال^لية خطة حسب التعليمية املؤسسات fo واألمان األمن

 ال^لية خطة حسب الطرق  عNO األمان

 ال^لية خطة حسب lعليمية جوالت

 ال^لية خطة حسب  الم�f÷I وyشاط تر=و_ة فعاليات

 10 ----    10 اD>موع

      تر0و;ة مواد          

 1    1 تطوري نفس علم

 1    1 ال�}بية fo فلسفية أسس

 1    1 ال�}بية fo اجتماعية أسس

 1    1 ومRاراتھ التدرaس علم

 1   1  املوسع التفكt} تنمية

 1   1  كيفي بحث طرق 

 1   1  ك%$ بحث طرق 

 1   1  البلوغ سن نفس علم

 1   1  تر=وي  نفس علم

 اإلسالمي بالدين خاصة تدرaس أساليب

 اإلعدادية للمدارس
 2   2 

 للمدارس العر=ية باللغة خاصة تدرaس أساليب

 اإلعدادية
 2   2 

 1   1  محوسبة تطبيقية نماذج

 1  1    تر=وي  قائد املعلم
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 التعليم إطار fo ا�Xاصة اvXاجات ذو الولد دمج

 العادي
   1  1 

 1  1   التعليم برامج وتطبيق تطو_ر تخطيط،

 1  1   وتقو_م قياس

 1   1   للنقد تر=ية

 2  1     تدرaس وطرق  أساليب

 1 1    أحداث تحليل

 تنظيمية قضايا �lيص -بال�}بية حلقة

   ومعاIÀWXا املدارس fo وتر=و_ة
   2 2 

 16  8 6 2 عملية تطبيقات

 39 3 14 16 6 اD>موع

       التخصص مواد

      اإلسالمي الدين

 1    1  والصالة الطRارة قواعد

 1    1 اإلسالمية العقيدة

 1    1  اإلسالمي الفقھ أصول  fo مقدمات

 1    1  اإلسالمية اvXضارة fo دراسات

 2    2 اvXديث علوم

 1    1 اإلسالمي التصوف fo مقدمات

 1   1  واñ1Xֹ والصوم الز)اة قواعد

 2    2    املعامالت فقھ

 1   1  األنفس تزكية

 : مادة إختيار

 اإلسالمي الدين fo البلوغ وسن املرا~قة

 اإلسالمي االقتصاد 

 1    1 

 العالم fo ال�صية األحوال fo اإلصالحات

 الزواج وفقھ اvXاضر العصر fo اإلسالمي

 والطالق

 2   2 

 1   1  الفقھ أصول  fo األح^ام مصادر

 1  1   فقRية قواعد

 1  1    الدالالت

 1  1   وا�Xطابة الدعوة أساليب

 2   2    العقو=ات فقھ

 1  1   اإلسالمي بالتصوف فقRية قضايا
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 باألحوال واإلصالحات الشر�f القضاء جRاز

 إسرائيل fo ال�صية

  1  1 

 : مادة اختيار

 األح^ام آيات

  والوقف الوصايا فقھ

 وال�}جيح التعارض والتقليد االجIÀاد

    1 1 

 1 1    والنذور  األيمان فقھ

 1 1     موار_ث °�صية أحوال

 1 1    مقارن  فقھ

 2 2     إسالمية فرق  أو معاصرة وفقRية ديÆية قضايا

 28 6 7 8 7 اD>موع

       التخصص مواد

      العر0ية اللغة

 2    2  العر�ي النحو

 1    1  القرآن fo البياyي التعبt} صور 

 1    1  شع $ أدب

 2    2 العر�ي األدب تار_خ

 1     1 القرآن علوم

{t1    1 والشفوي  الكتا�ي التعب 

 1    1 و=¾يلوغرافية مرشدة قراءة

 2   2  كالسيكية أدبية أنواع

 2   2   2 العر�ي النحو

 1   1  كالسي^ي شعر

 1   1   حديث شعر

 1  1    كالسي^ي ن�}

 :مادة إختيار

 النوادر أدب إNg مدخل

  النبو_ة السt}ة

  األندلسية املو°vات

 واتجا~ات مضامtن اfOvq األدب

   1  1 

 2  2   اvXديثة والرواية القصt}ة القصة

 2  2   والصرف النحو

 1  1    أد�ي نقد

 1 1    العروض علم

 1 1     حديث ون�} وقصة أدباء
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 2 2    )حلقة( العر�ي األدب fo دراسات

 26 4 6 7 9 اD>موع

      خاص متطلب          

 3  1 1 1 القرآن من أجزاء ستة حفظ -قرآن

      حديثا 40 حفظ -أحاديث

 106 13 29 31 33 للساعات الكKo اD>موع
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 التصور الفكري لتخصص اللغة االنجلe»ية 

Rationale of English Department 

  There is a serious problem in the field of English teaching and learning in the Arab 

sector which is reflected in the poor results of the Bagrut in English and in the low level 

of proficiency and of professionalism of the English teachers. We need a professional 

English department to train them for the complex demands of the field of the 21st 

century. Our department, which is composed of highly skilled experienced staff, can 

undertake this mission. 

 The English department emphasizes both the professional and the pedagogical 

domains . The English language is used as an international language. This is clearly 

reflected in our general teaching methods in all our courses. The proficiency courses 

incorporate various cultural topics. 

  The courses of literature and social interactions are primarily designed to expose the 

students to integrative types of literature. All courses belong to one of three categories: 

writing courses, oral proficiency courses, and reading courses. 

  In the first year, the emphasis is placed on fluency and accuracy and the error analysis 

process which is developed in the academic writing courses and the oral performance 

skills. The students are exposed to a wide variety of courses pertaining  to theoretical 

background to English language learning such as introduction to the linguistics, 

phonetics and phonology, oral skills, writing skills and reading strategies. 

  In the second year, the students are expected to study courses which would improve 

their pronunciation and the skill of social interaction such as speaking skills, grammar, 

advanced writing skills and reading strategies.  
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  In the third and fourth year, students are required to take written proficiency courses 

on an academic writing level. The students are required to write a seminar paper on one 

topic within these courses, such as creative writing, advanced grammar, modern novel 

and language acquisition. 

  This paper is integrated with the writing, oral proficiency and reading courses. They are 

presented orally in front of the students, in addition to submitting them in a form of a 

written paper. 

  The students are required to do a lot of reading: intensive reading and extensive 

reading which is basically designed to enrich their language, broaden their horizon and 

deepen their awareness of different types of cultures and genres. 

  The students observe lessons with the teacher trainer and analyze them in depth to 

benefit from the comments made by the teacher trainers and their colleagues. 

Moreover, they are requested to write reports on these lessons and submit them to their 

pedagogical trainer to be checked for the application of practice into the teaching 

methods they have acquired in the framework of the theoretical studies. 

In addition, students regularly observe their colleagues’ lessons and by the end of the 

day they analyze and conduct a comprehensive discussion on these lessons to learn from 

their positive and negative feedback. 

Students are expected to analyze case studies to acquire experience in lesson 

preparation performance and the process of assessing teaching units. 

The courses are mainly classified into two categories: 

a. Basic courses  

b. Advanced courses  
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The basic courses are: 

1. The internship/practicum (1st year)  

2. Grammar  

3. Introduction to modern British short fiction  

4. Reading comprehension  

5. Basic techniques in English  

6. Phonetics and phonology  

7. Written proficiency (1st year) 

8. Introduction to linguistics  

9. Oral proficiency (1st year)  

10. First and second language acquisition  
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The advanced courses are: 

1. The internship/practicum (2nd year)  

2. Written proficiency  

3. Reading skills and strategies  

4. Principles in English Teaching Methodology 

5. Morphology  

6. Style and Composition  

7. English and American poetry  

8. Discourse analysis  

9. Oral proficiency  

10. Oral proficiency  

11. Advanced English Grammar  

12. English syntax  

13. Approaches to English teaching as a SL  

14. Pedagogical Grammar  

15. English language testing  

16. Teaching English in Heterogeneous classrooms  

17. Psycholinguistics  

18. Sociolinguistics  

19. Literary critical theories  
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 العاشر) -KL القسم فوق االبتدا¸ي (السا�ع .B.Edإطار التعليم للقب 

 تخصص اللغة االنجلe»ية

 اD>موع را�عة ثالثة ثانية أو�n املواضيع

      إلزامية مواد

 2    2 سنو_ة ساعات 6 حrm عر=ية لغة أساسيات

 2     2 اإلعفاء ملستوى  اإلنجلstية اللغة

 1    1 اإلسالمي التصوف

 1    1 الع�}ية باللغة والتعبt} اللغة

 lعلم ب�نة fo تكنولوجية آليات استخدام 

 محوسبة

2    2 

 1    1 مبتدىء علمية كتابة

 1    1 كتابة علمية متقدم

 2    2 للديمقراطية تر=ية

 1    1 إسالمية ثقافة

 1   1    عبادات فقھ

 1   1   إسالمية عقيدة

 1   1  االسالمية اvXضارة fo دراسات

 ال^لية خطة حسب األوfg اإلسعاف

 ال^لية خطة حسب الطرق  عNO األمان

 ال^لية خطة حسب التعليمية املؤسسات fo واألمان األمن

 ال^لية خطة حسب التعليمية الرحالت

 ال^لية خطة حسب الم�f÷I وyشاط تر=و_ة فعاليات

 15 ---   3 12 اD>موع

      * تر0و;ة مواد

 1    1 تطوري نفس علم

 1    1 ال�}بية fo فلسفية أسس

 1    1 ال�}بية fo اجتماعية أسس

 1    1 ومRاراتھ التدرaس علم

 1   1  موسع تفكt} تنمية

 1   1  ك%$ بحث طرق 

 1   1  كيفي بحث طرق 

 1   1  البلوغ سن نفس علم

 1   1  تر=وي  نفس علم
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 1   1    محوسبة تطبيقية نماذج

 1  1   بديلة تدرaس طرق 

 1  1   التعليم برامج وتطبيق تطو_ر تخطيط،

 1  1   وتقو_م قياس

 1  1   للنقد تر=ية

 1  1   تر=وي  قائد املعلم

 إطار fo ا�Xاصة اvXاجات ذو الولد دمج

 العادي التعليم

  1  1 

 1 1    أحداث تحليل

 تنظيمية قضايا �lيص -بال�}بية حلقة

 ومعاIÀWXا املدارس fo وتر=و_ة

   2 4 

 16  8 6 2 عملية تطبيقات

 36 3 14 12 7 اD>موع

      التخصص مواد

 2    2 قواعد

 2    2 اvXديثة اإلنجلstية القصة إNg مدخل

 2    2 املقروء فRم

 2    2 اإلنجلstية اللغة تدرaس أسس

 2    2 واألصوات النطق علم

 2    2 اللغة فقھ إNg مدخل

{tعبl 4   2 2 أ،ب كتا�ي 

{tعبl $ÿ6  2 2 2 ج ب، أ، شف 

 2   2  ثانية ولغة األم لغة اك�ساب

 1   1     اللغة تدرaس أساليب مبادئ 

 1   1  االنجلstية اللغة تدرaس fo اvXاسوب دمج

 2   2  القراءة مRارات fo إس�}اتيجيات

 2   2   نحوي  تطبيق

 1   1  اإلعراب

 1   1  )مورفولوجيا( لغوي  lشكيل

 2  2   و�yشاء أساليب

 2  2   واألمر_^ي اإلنجلstي  الشعر

 2  2   متطور  نحو

 2  2   ثانية )لغة اإلنجلstية اللغة لتدرaس طرق 

 2  2    اإلنجلstية باللغة االمتحانات

 2  2   متجاyس  صف fo اإلنجلstية اللغة تدرaس
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 1 1    اvqادثة تحليل

 1 1    اvXدسثة التعليم بؤامج

 2 2     االجتما�f اللغة علم

 2 2    )دراسية حلقة( والنوع اللغة

 و�لstاب�ث شكسبt} دراما: مادة اختيار

 اإلنجلstي  األدب استعراض

   2 2 

 52 8 14 14 16 اD>موع

      خاص متطلب

 2   1 1 القرآن من جزأين  حفظ-قرآن

      حديثا 20 حفظ -أحاديث

 2 --- --- 1  1 اD>موع

 104 1 28 30 35 للساعات الكKo اD>موع
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 עברית ולשון לשפה החוג

 ההתמחות של ויעדים מטרות, רציונל

 חוגי-דו העברית ובספרות בלשון התמחות בפתיחת רבה חשיבות רואה אלקאסמי מכללת

 אקדמית שליחות עצמה על לקבל ומוכנה, .B.Ed התואר לימודי לקראת יסודי-העל במסלול

-העל הספר בבתי העברית להוראת ומורות מורים להכשיר מתעתד החוג. זו וחינוכית

 מענה לתת עשויים העברית לימודי, מזו יתרה. בישראל הערבית החינוך במערכת יסודיים

 ובספרות בלשון לימודיהם את להמשיך המעוניינים, גבוהים הישגים בעלי לבוגרים הולם

 . מתקדמים לתארים עברית

 לבין הערבית האוכלוסייה בין ההדדית ההבנה את לקדם נועדו העברית לימודי

 הערבית האוכלוסייה של החדש הדור ולקידום ישראל במדינת העברית האוכלוסייה

 היהודית החברה עם הלומד את מפגישים אלו לימודים. ישראל במדינת החיים במערכות

-הקדם התקופה מן ההיסטוריה כל לאורך ל"חז וספרות המקרא, הספרות, הלשון באמצעות

, בישראל לערבים" חיים של עניין" הוא אלה לימודים של המוסף הערך. ימינו ועד מקראית

 .כלפיו וסובלניות חיוביות עמדות וטיפוח וערכיו האחר תרבות להבנת תרומה

, כלים, ידע לבוגר מקנים – והספרות הלשון – העיקריים תחומיה בשני העברית לימודי

. הספר בבתי הלימודים תכניות מטרות של רחבה וראייה פדגוגית השכלה, מיומנויות

 הערבית החינוך במערכת התלמידים בקרב העברית של רמתה להעלאת יפעלו הבוגרים

 .בישראל

 :מרכזיים עקרונות שלושה על מושתתת התכנית

, לתקופותיה העברית הלשון להתפתחות ביחס האינטלקטואלי הסקרנות יצר סיפוק -

 סמנטיים לתהליכים, בלשון ותהליכים לתופעות, אחרות שמיות ללשונות לזיקתה

 מילים תצורת לדרכי, הטקסט של והמבני התוכני המארג להבנת, בה המתרחשים

 ערבית-עברית – לשוניים-דו ומילונים העברית ללשון שונים מילונים ולהכרת

 .עברית-וערבית
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 ידי על ולדורותיה לגווניה היהודי העם של התרבותית והיצירה המורשת הכרת -

 ושל חוק של טקסטים, נבואיים טקסטים כגון, מקודשים טקסטים למגוון התוודעות

 מאמרי, קצרים סיפורים, סיפורת ובכללם שונות מתקופות ספרותיים טקסטים, אמונה

 .ורומן שירה, הגות

 ההבנה ואת אישית-הבין התקשורת את ומייעלות המשפרות לשון מיומנויות פיתוח -

 טקסטים, מדעית כתיבה של לשלבים היחשפות ידי על ההמונים תקשורת של

 לרכוש יוכשרו הסטודנטים. הספרותי בשיח שונות וסוגות המודרנית בעיתונות

 יכולת בהם ותטופח הנקרא הבנת ושל פה ובעל בכתב הבעה של מיומנויות

 לניתוח, להבנה וספרותיים בלשניים בכלים שונים מסוגים טקסטים עם ההתמודדות

 .בעתיד תלמידיהם בקרב גם בטיפוחן יסייעו הללו המיומנויות רכישת. ולפרשנות

 :עיקריים תחומים שני כוללים הלימודים

 .ספרות ולימודי לשון לימודי -

 הלימודים מטרות

 הלשון לימודי מטרות. א

 טיפוח); והצורות ההגה ותורת תחביר, ניקוד( עברי בדקדוק הסטודנטים ידיעת שיפור

 שנייה כשפה העברית בלימוד המיוחדות הבעיות הדגשת כדי תוך פה ובעל בכתב ההבעה

; לשון תופעות של ולניתוח להבנה וכלים בבלשנות ידע הקניית; בישראל הערבי במגזר

 תוך ולרבדיה לתקופותיה בעברית טקסטים מגוון של סגנוני בניתוח ומיומנות ידע הקניית

; השונים ובמשלבים בסוגות, ברבדים הלשונית השונות ועל הלשון אפיוני על דגש שימת

 יצירת דרכי, מילונאות: העיקריים הלשון בתחומי דינמית כלשון העברית הלשון הכרת

 עברית ללומדי האופייניות הבעיות הכרת'; וכדו לשון משלבי, משפטים תבניות, המילים

 הדומה הכרת; וסמנטיקה מילון, מורפולוגיה, תחביר: העיקריים הלשון בתחומי שנייה כשפה

 לשון הכרת; השונים הלשון בתחומי – יתוהערב העברית – השמיות השפות שתי בין והשונה
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 הסטודנט). והתלמוד המשנה( חכמים לשון הכרת; שבמקרא הארמית כולל, ודקדוקה המקרא

 .העברית ללשון האקדמיה של למפעל גם ייחשף

 

 הספרות לימודי מטרות. ב

 ועיקרי היהודי העם של התרבות והכרת גיסא מחד הספרות בתורת יסוד מושגי הקניית

 החוש ופיתוח הומניים ערכים הנחלת; גיסא מאידך, הנלמדות היצירות באמצעות מחשבתו

 לניתוח, להבנה ומיומנויות כלים רכישת; הלומדים בקרב הדעת ושיקול הביקורתי, האסתטי

 ייחודיים ורטוריים צורניים באמצעים המאופיינות סוגות-ותת סוגות מגוון של ולפרשנות

 ובקורסים השירה, הנובלה, הרומן, הקצר הסיפור: כגון, ספרותיות ביצירות השזורים

 את להרחיב אמורים בתכנית המוצעים הקורסים. הנשים אל ובמיוחד, האחר אל המתייחסים

 הבחנה נעשתה הספרות בלימודי. ולדורותיה לסוגיה העברית בספרות הסטודנטים של הידע

, ספרד שירת בעיקר, הביניים בימי העברית הספרות לבין החדשה העברית הספרות בין

 על דגש ניתן זו מסיבה. בכלל הערבית והתרבות הערבית השירה של השפעתה תחת שעמדה

 .הביניים בימי הערבית השירה עם העברית השירה שבלימוד ההשוואתי העיקרון

 

 העברית השפה הוראת מטרת. ג

 שנייה שפה שהיא מכך נובעת הערבית דוברי בקרב העברית השפה הוראת של חשיבותה

 של הוראתה ומטרת וקירבה להבנה גשר היא השפה. בישראל הערבית האוכלוסייה בקרב

 שתי בין והבנה לקירוב בה והמיומנות השפה לרכישת מעבר לתרום עלולה העברית השפה

 באותה יום-היום בחיי ומתנסות טריטוריה באותה החיות והיהודית הערבית האוכלוסיות

 .חברה
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 הלימודים תכנית

 כ"סה 'ד שנה 'ג שנה 'ב שנה 'א שנה הנושאים

 ש"ש

      והעשרה יסוד לימודי. 1

 2    2 ש"ש 2-6 הערבית הלשון יסודות

 2    2 ש"ש 2-8 פטור רמת - אנגלית

 1    1 התקשוב אוריינות

 1    1 בסיסי אקדמית אוריינות

 1    1 מתקדם אקדמית אורינות

 1    1 האסלאם תרבות

 2    2 ומורשת זהות, חברה

 1   1   באסלאם צופיזם

   1   הבורא בעבודת יסודות

  ראשונה עזרה

 

 

  בודדות שעות 44  

  בודדות שעות 16   חינוך במוסדות ובטיחות בטחון

  בודדות שעות 12    בדרכים בטיחות

      וחדית קוראן בקיאות לימודי

 10 - 1 1 9 זה לפרק כ"סה

 "הבסיס מתווה" להוראה ההכשרה לימודי.  2

  החינוך  לימודי 2.1     

     

 1    1 התפתחותית פסיכולוגיה

 1    1 החינוך של פילוסופיה

 1    1 החינוך של סוציולוגיה

 1   1   רחבה חשיבה פיתוח

 1   1    ההתבגרות גיל של פסיכולוגיה

 1   1  חינוכית פסיכולוגיה

 1   1  לימודים תכניות ויישום פיתוח, תכנון

 1   1   והערכה מדידה

 במסגרת המיוחדים הצרכים בעל הילד שילוב

 הרגיל החינוך

  1  1 

 :מ אחד קורס בחירת

-רב לגישה בחינוך עקרונות או לביקורת חינוך

  תרבותית

  1  1 

 1  1   חינוכי כמנהיג המורה

 12 - 3 6 3   זה פרק לתת כ"סה

      המקצוע והוראת כללית ומתודיקה פדגוגיה 2.2
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 הוראה בתהליכי מתוקשבים פדגוגיים מודלים

  ולמידה

 1   1 

 2   2   עברית לשון להוראת דידקטיקה

 2  2    עברית ספרות להוראת דידקטיקה

 1  1   חשיבה פיתוח על בדגש הוראה ודרכי שיטות

 1 1    אירועים ניתוח

 7 1 3 3    זה פרק לתת כ"סה

      ובהוראה בחינוך מחקר אוריינות  2.3

 1   1  כמותניות מחקר שיטות

 2   2  איכותניות מחקר שיטות

 או והשבחתה ההוראה חקר-בחינוך סמינריון

 הספר בבית וחינוכיות ארגוניות בעיות אבחון

 תרבותי בהקשר בהן והטיפול

   2 2 

 

 5 2 - 3 -  זה פרק לתת כ"סה

 16  7 7 2  יסודי העל הספר בבית בהוראה מעשית התנסות 2.4

 16 - 7 7 2  זה פרק לתת כ"סה

 40 3 13 19 5 זה לפרק כ"סה

 50 3 14 20 13 להוראה הכשרה ולימודי יסוד לימודי כ"סה

 

 

 התמחות לימודי

 :לשון. א

 כ"סה ד שנה ג שנה ב שנה א שנה הקורסים נושאי 'מס

 ש"ש

 2    2  )מיומנות( הניקוד ותורת הלשון יסודות 1

 2    2 )  מיומנות( התחביר יסודות 2

 2    2 ) מיומנות( עברית והבנה הבעה 3

 1    1  העברית הלשון תולדות 4

 1    1 כללית לבלשנות מבוא 5

 1    1  ההגה תורת 6

 2   2  ומגע השוואה-התפר קו על וערבית עברית 7

 2   2  הצורות תורת 8

 2   2   עברית סמנטיקה 9

 1   1    שמית לבלשנות מבוא 10

 1   1    המקרא לשון 11
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 1  1    מקראית ארמית 12

 :מ אחד קורס בחירת 13

  המשנה מן בטקסטים קריאה   או  חכמים לשון

  1  1 

 1 1    הביניים-ימי בלשון פרקים 14

 1 1    העברית בעיתונות וסגנונות אנרים'ז 15

 1  1   השיח לחקר מבוא 16

 :מ אחד קורס בחירת 17

    או שנייה כשפה העברית השפה רכישת

 ?אומנות או מיומנות: תרגום

   2 2 

 החדשה הספרות מן בטקסטים וסגנון לשון עיוני 18

 סמינריון –

   2 2 

 26 6 3 8 9 חובה כ"סה

    
  

 :ספרות. ב

 כ"סה ד שנה ג שנה ב שנה א שנה הקורסים נושאי 'מס

 ש"ש

      חדשה ספרות 

 2    2 החדשה העברית לספרות מבוא 1

 :מ אחד קורס בחירת 2

 לקריאה סדנה   או הקצר העברי הסיפור

 עגנון בסיפורי

2    2 

 2   2    החדשה העברית השירה 3

 2    2   והנובלה הרומן יסודות 4

 2  2    ונוער ילדים ספרות 5

 :מ אחד קורס בחירת 6

 נשים ספרות   או בספרות האחר דמות

  2  2 

 1  1    החדשה העברית בספרות והמקום הים 7

 ודרוזים ערבים סופרים של העברית היצירה 8

 בישראל

  2  2 

 :מ אחד סמינריון בחירת 9

  או הישראלית בסיפורת וסוגיות סוגים

  והשירה העברית השירה יחסי: ודחייה קירוב 

 המוסלמית בספרד הערבית

  2  2 

 כ"סה ד שנה ג שנה ב שנה א שנה הקורסים נושאי 'מס

 ש"ש

      חדשה ספרות 

 ילדותם על ישראלים יוצרים: ערב זכרונות 10

  ערב בארצות

  2  2 
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      הביניים ימי ספרות 

 1   1  הביניים ימי בשירת האשה 11

 2  2                    ספרד בתקופת העברית המקאמה 12

 2  2   ע"רמב  של הטבע שירת 13

 2  2   ובקוראן במקרא ואחיו יוסף סיפור 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26 - 17 5 4 חובה כ"סה
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 العلوم

 تخصص العلوم

 )السادس -األول  الصف( االبتدائية املدارس KL العلوم لتدرuس .B. Ed التعليم خطة

 الفكري  التصور 

 fo يتمثالن اللذين فIëا Gع�ش الm$ و=الب�ئة الطالب �عالم مباشر �ش^ل املق�}ح العلوم تخصص يتعلق

 مع التعامل يتمثل.  الطبيعة و=tن ب�نھ التبادلية والعالقات اإلyسان), اvXياlي العالم( الطبيعة معرفة

 م^انة عن lع�} ازنةومتو  شاملة برؤ_ة التكنولوجية-العلمية باملعرفة غP$ عالم fo إنجازاتھ ومع اإلyسان

 Gشمل. جود�Iا وعNO الطبيعة عNO وتأثt}ه مشاركتھ عNO التأكيد خالل من الطبيعة fo وتمstه اإلyسان

 :مجاالت fo أساسية مساقات التعليم

, الت^اثر, الوراثة, اإلyسان جسم, النباتات, )اvXيوانات حياتية ظوا~ر عNO فيھ ال�}كst ي^ون  – األحياء علم

 . وغt}~ا الفسيولوجيا - األعضاء وظائف علم, vÔية تر=ية, البكتt}يا

 )الفstياء علم أسس fo مساقات( وضوئية كRر=ائية ظوا~ر, طبيعية مواد, وخصائصRا املواد – املادة علم

 والتكنولوجيا الفضاء, األرضية الكرة علوم, الطقس حالة ظوا~ر, الب�ئة جودة, الب�ئة علم – الب`ئة علم

 .التكنولوجيا, العلم بtن النو�f الدمج خالل من

 التفكt} طرق  عNO خاللRا من ال�}كst يتم بحيث  عامّ  كمجمل بالعلوم تتعلق مساقات أيضا ا�Xطة lشمل

 باستخدام املق�}حة املساقات تدرس. العلوم مجاالت مختلف fo مش�}كة ومبادئ أساسية مفا~يم, العل%$

 مضمون  إطار fo متقدمة معلوماتية تكنولوجيات وlستخدم املRارات تدمج متنوعة تدرaس وطرق  وسائل

 ب�ئات fo) مشارaع تنفيذ أو منتجات بناء( عمل ورشات أو) وتجارب مشا~دة( ا�qت�} fo التجر=ة بtن يدمج

 األحياء عNO للتعرف lعليمية وجوالت أبحاث,  الصف خارج yشاط إطار fo أو ا�qت�} fo مناسبة lعلم

, الطاقة لتوليد محطات, العالية التقنيات مؤسسات إNg جوالت, حيا�Iا عNO تؤثر الm$ والظروف والنباتات

 ... و�ØX الصرف مياه تنقية محطات

 مRنيtن مدرسtن ليصبحوا العلوم fo اWqاالت متعددة معرفة ذوي  خر_جtن تأ~يل ~و ا�Xطة ~دف إن

 وذوي  العلوم تدرaس إس�}اتيجيات تفعيل fo  - ما~ر_ن ومعلمtن, االبتدائية املدرسة fo وللتكنولوجيا للعلوم

 خالل من واإلدراك الفRم من بمز_د بمحيطRم للتمعن التالميذ استطالع وحب ا~تمام تنمية عNO قدرة

 G foع�شون  كمواطنtن م�Iم تطلب مstات وfk – التحليل عNO وقدرة ناقد ن©ñ وذوي , الذاlي التفكt} تطو_ر

 .فيھ و_ؤثرون املعاصر العالم

 م^انا الثقافات كتعّدد مجتمع بتطو_ر واالل�sام الناقد والتفكt} اللي�}اfg التعليم مبادئ من )ل تحتل

 الواسعة املRنية األ)اديمية واملعرفة العاملية األخالقية القيم إدراك جانب إNg, التأ~يل عملّية fo مرموقا

âXتمع العرب الس^ان لصاWqوا fo ذه. إسرائيلRا القاس%$ أ)اديمية تقدم الغاية ولIhية لطالÆالتحتية الب 
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 تخصص fo نوعRا من فر_دة خطة لتفعيل املناسب واvXافز جيد �ش^ل املطلوب فRم, املطلو=ة األ)اديمية

 .العلوم

 

 

 KL القسم االبتدا¸ي .B.Edإطار التعليم للقب 

 معلم عام ومتخصص KL العلوم

 

 سنة املواضيع

nاو� 

 سنة

 ثانية

 سنة

 ثالثة

 سنة

 را�عة

 مجموع

      الزامية مواد.  1

 2    2 سنو_ة ساعات 6 حrm العر=ية اللغة أساسيات

 2    2 اإلعفاء ملستوى  اإلنجلstية اللغة

 2    2 محوسبة lعلم ب�ئة fo تكنولوجية آليات استخدام  

 1    1 الع�}ية باللغة والتعبt} اللغة

 1    1 مبتدىء علمية كتابة

 1    1 متقدمكتابة علمية 

 1    1 العبادات فقھ

 1    1 اإلسالمية الثقافة 

 1    1   إسالمي تصوف

 1   1  اإلسالمية العقيدة

 1   1   االسالم fo األسرة نظام

 2     2 للديمقراطية وال�}بية والثقافة اWqتمع
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 التصور الفكري لتخصص الر;اضيات 

 fo )ل مدرسة, IÛودية أو عر=ية, ولذا من واجب ال^لية أن lعد معل%$ ر_اضيات 
ً
Gعت�} lعليم الر_اضيات تحديا

للتعليم الفوق ابتداµي ملمtن fo موضوع تخصصRم, fo القضايا املRنية والنفسية الناجمة عن تدرaس 

 املوضوع وذوي مRارات fo أساليب تدرaس حديثة ومرنة fo ~ذا اWqال. 

أ~داف التخصص ~و إعداد معلمtن ملمtن fo الر_اضيات بفروعRا املتعددة, قادر_ن عNO صياغة لغو_ة  إن

vÔيحة Gستطيعون التعامل واستعمال كتب التدرaس ا�qتلفة ومطلعtن خطط التعليم املتبعة وأ~دافRا, 

ت fo علم الر_اضيات قادر_ن عNO التعامل مع خطط و=رامج lعليمية fo املستقبل, قادر_ن عNO تحليل مقاال 

وfo التعليم, دمج برامج اvXاسوب fo التدرaس,  Gعرفون اvXاجة إNg جذب موضوع الر_اضيات نحو عالم 

التالميذ, قادر_ن عNO تخطيط دروس مع األخذ �عtن االعتبار مستو_ات التالميذ ا�qتلفة, IÛتمون بطالIhم, 

 ستوى التفكt} لدى الطالب.يصغون, يوجRون, يص�vون األغالط, WGعون و_طورون م

 د. التصور الفكري لتخصص  اCcاسوب

تدخل اvXوسبة fo جميع مجاالت اvXياة اليومية واأل)اديمية مسRلة الكثt} من املعامالت. يخرج تخصص   

اvXاسوب نخبة من الطالب قادر_ن عNO االندماج fo حياة تكنولوجية متطورة وقادر_ن عNO تطو_ر ب�ئة 

 محوسبة تتالءم مع احتياجا�Iم واحتياجات املؤسسة الm$ يÆتمون إلIëا. 

ة التعليم lعد معلمtن للمدارس فوق االبتدائية. ~ذه ا�Xطة تدمج بtن اك�ساب معرفة أ)اديمية إن خط

 ل�vاجات اvXالية 
ً
وعملية باvXاسوب والتكنولوجيا, ومعرفة fo تدرaس اvXاسوب fo املدارس وفقا

يب تدرaس, واملستقبلية يتم ال�}كl fo stعليم علم اvXاسوب عNO معرفة لغات ال�}مجة �ش^ل )امل, أسال

يجب  قضايا تر=و_ة  fo علم اvXاسوب ومنظومة معلومات وكذلك تطبيقات محوسبة fo ال�}بية والتدرaس.

.foذا التخصص اختيار الر_اضيات كموضوع تخصص إضا~ fo الطالب NOع 

 العاشر)-KL القسم فوق االبتدا¸ي (السا�ع .B.Edإطار التعليم للقب 

 تخصصات الر;اضيات واCcاسوب

 اD>موع را�عة ثالثة ثانية أو�n املواضيع

      إلزامية مواد

 2    2 سنو_ة ساعات 6 حrm العر=ية اللغة أساسيات

 2    2 اإلعفاء ملستوى  اإلنجلstية اللغة

 1    1 عبادات فقھ

 1    1 إسالمية عقيدة

 1    1 اإلسالمي التصوف

 1    1 الع�}ية باللغة والتعبt} اللغة

 lعلم ب�نة fo تكنولوجية آليات استخدام  

 محوسبة

2    2 
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 م\]صات املواد

 أ. الدين اإلسالمي

 :أو�n سنة

 )ل fo والصالة الطRارة كيفية عNO املساق ~ذا خالل من الطالب يتعرف) ساعة( والط ارة الصالة فقھ

 .وأح^امRا الصالة فلسفة الطالب و_درس كما وسن�Iا وشروطRا أر)اIJا عNO يتعرف وكذا وظروفRا أحوالRا

 من الطلبة، عند lعاNg با8 اإليمان مفRوم lعميق إNg املادة ~ذه �Iدف )ساعة( اإلسالمية العقيدة

 اإلسالمية، العقيدة مفRوم بيان إI� Ngدف كما والنقلية، العقلية lعاNg هللا وجود أدلة دراسة خالل

 توحيد: التالية العقدية املباحث ودراسة وخصائصھ، وأر)انھ، اإليمان، معrP و=يان ومقوما�Iا، وخصائصRا،

 والكتب، باملالئكة، ،واإليمان] والصفات األسماء وتوحيد اإللو~ية، وتوحيد الر=و=ية، توحيد: وaشمل[  هللا

 .والقدر القضاء اآلخر، واليوم والرسل،

 

 من ابتداء الفقھ أصول  علم مبادئ fo املساق ~ذا يبحث) ساعة( اإلسالمي الفقھ أصول  KL مقدمات

 إضافة  والوض�f الت^ليفي الشر�f اvXكم وأنواع فيھ التأليف طرق  إNg إضافة  Ihا مّر  الm$ واألدوار lعر_فھ

Ngاكم مباحث إvXوم ا^vqوم فيھ وا^vqعليھ وا  . 

 العر=ية باvXضارة التعر_ف fo املساق ~ذا يبحث) ساعة( واإلسالمية العر0ية اCcضارة KL دراسات

 .العصور  مختلف fo و�نجازا�Iا ال¾شر_ة عNO وأثر~ا وأدوار~ا مفRومRا حيث من واإلسالمية

 بالشرaعة وعالقتھ اإلسالمي الفقھ معrP املساق ~ذا fo يدرس )ساعة( اإلسالمي الفقھ إ�n املدخل

 صNO الن $ زمن fo الÆشأة حيث من اإلسالمي الفقھ تار_خ املساق ~ذا fo يدرس كما وخصائصRا اإلسالمية

 مع والتا�عtن ال{vابة زمن fo للفقھ املساق يتطرق  كما الف�}ة، ~ذه fo ال�شرaع يمst ما وأ~م وسلم عليھ هللا

stك{� .أسبابھ وأ~م الفقÿ$ ا�Xالف ظRور  مسألة عNO ال

 ل^ل املعتمدة املؤلفات وأ~م فIëا تطورت الm$ واملراحل األر�عة الفقRية املذا~ب yشأة املساق ي�ناول  كما

 .الواحد املذ~ب داخل املتعددة اآلراء بtن ال�}جيح وقواعد مذ~ب )ل مصط�vات دراسة مع مذ~ب،

 بداية التصوف، �علم الطالب lعر_ف إNg املساق ~ذا IÛدف) ساعة( اإلسالمي التصوف KL مقدمات

 التصوف، fo العمfO اWXانب توضيح ثم. والشرaعة بالعقيدة وعالقتھ مصادره،. وأ~دافھ مفRومھ yشأتھ،

 ووسائل والسلوك التقو_م وقضايا ال�}بوي، اWXانب إثراء fo ودور~ا الصوفية الطرق  عن يتحدث والذي

 املسلم الفرد تر=ية fo علمائھ وأساليب

 وتطوره اvXديث علم yشأة عNO املساق ~ذا fo الطالب يتعرف )ساعتان( وتخر;جھ اCcديث علوم

 الطالب يتعرف كما طلبھ، fo والرحلة الشر_ف اvXديث أنواع دراسة إNg إضافة. Ihا مّر  الm$ ا�qتلفة وأدواره

NOديث استخراج كيفية عvXكم وكيفية األساسية مصادره من اvXعليھ ا. 
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 ثانية سنة

 الشرaعة أح^ام م�Iا lستمد الm$ املصادر fo يبحث )ونصف ساعة( الفقھ أصول  KL األح�ام مصادر

 القياس،: فIëا مختلف ومصادر واإلجماع والسنة الكتاب: علIëا متفق مصادر: قسمtن إNg وتقسم اإلسالمية

 األخذ املدينة أ~ل عمل االست{vاب، قبلنا، من شرع العرف، الذرaعة، سد املرسلة، املصاâX االستحسان،

 واإللRام الكشف قيل، ما بأقل

 املساق ~ذا )ساعتان( الدولة KL ال¼]صية األحوال قوانeن KL واإلصالحات والطالق الزواج فقھ

 شروطھ وحكمتھ، حكمھ الزواج وحكمIÀا، وأح^امRا ا�Xطبة -الزواج بمقدمات املتعلقة األح^ام أ~م يدرس

 وأ~ميIÀا السليمة األسرة ب¾ناء اإلسالمي الشرع ا~تمام أح^ام من بھ يتعلق ما وأ~م وأنواعھ وآدابھ، وأر)انھ

fo تمع، سعادةWqقوقھ )ل ومعرفة اvX القائمة وواجباتھ NOالتعرف ثم ومن" والرحمة املودة"  مبدأ ع NOع 

 آثار، من عليھ ي�}تب وما وأح^امھ أنواعھ و=يان ا�Xالفات لفض الطالق وlشرaع والبطالن الفØþ أح^ام أ~م

 وغt}~ا والوصية واملt}اث املصا~رة وحرمة )الÆسب الزوجية، اvXياة عNO امل�}تبة األح^ام أ~م إNg اإلشارة مع

 القوانtن أ~م عNO واالطالع املوضوع fo ا�qتلفة للمذا~ب مقارنة فقRية دراسة خالل من وذلك األح^ام من

 دول  fo الشرعية اvqاكم قوانtن مع ومقارنIÀا ميدانيا ز_ار�Iا خالل من الشرعية اvqاكم Ih foا املعمول 

 . مجاورة وعر=ية إسالمية

 حيث من واñ1X والصيام الز)اة أح^ام لبيان املساق ~ذا يتعرض  )ساعة( واc¾½ والصيام الز+اة فقھ

 .فIëا املستجدة والقضايا وسن�Iا وشروطRا أر)اIJا

 أبواب من وغt}ه البيع بأح^ام يتعلق ما )ل املساق ~ذا fo الطالب يدرس) ساعتان( املعامالت فقھ

 .املعاصر واقعھ عNO أح^امRا يطبق حrm اليومية حياتھ G foستعملRا الm$ املعامالت

 والوسائل النفس، و�Iذيب ال�sكية مفRوم املوضوع ~ذا GعاñX) ساعة( اإلسالمي التصوف KL دراسات

 أسرار �عض و=يان شرح إNg باإلضافة الطRارة ومراتب نفسھ، �Iذيب من السالك يجنIëا الm$ والثمرات

 الدين، من ل�ست وأIJا بدعا الناس وظ�Iا الصوفية الطرق  عNO أخذت فقRية قضايا fo يبحث كما. العبادة

 األوراد، الت�}ك، التوسل،: مثل ال�شرaع مصادر من أصولRا إNg ورد~ا القضايا ~ذه تأصيل املساق و~دف

 ...السبحة

 القصص ممstات عNO املساق ~ذا fo الطالب يتعرف )ساعة( القرآTي النص KL اإلTسانية اc>وانب

 .العاملّية اإلyسانية ال�}بو_ة الوجRة يوجRRا ان الطالب Gستطيع خاللRا من والm$ القرآyي

 باملقارنة ومنا&RWا وطرقRا اإلسالم fo األوالد تر=ية مراحل بيان fo يبحث) ساعة( اإلسالم KL األوالد تر0ية

 .اvXديثة ال�}بو_ة النظر_ات مع

 وطرق  وخصائصھ، اإلسالمي االقتصاد مفRوم fo املساق ~ذا يبحث) ساعة( اإلسالمي االقتصاد

 الوقت fo االقتصاد قضايا من كثt} مناقشة إNg إضافة يحرم وما م�Iا يحل ما اإلسالمية الشرaعة fo التملك

 .املعاصر الرأسماfg لالقتصاد العامة املبادئ عNO يركز كما اvXاضر

 ال�}بية أل~داف الفRم lعميق إNg املساق ~ذا IÛدف) ساعة( للطفل واالجتماعية الديiية املفا�يم تنمية

 عن الوظيفية املعلومات الطالب إكساب طر_ق عن وذلك خاصة، وللطفل عامة للفرد واالجتماعية الديÆية
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 املRارات تنمية fo لدوره و�دراكھ فيھ، املؤثرة العوامل وأ~م تطوره ومراحل الديP$ الشعور  خصائص

 .الطفل لدى واالجتماعية السلوكية

 ثالثة سنة

 ألف من وأشRر العلم ~ذا Ihا مّر  الm$ واألدوار القواعد lعر_ف املساق ~ذا GعاñX) ساعة( فق ية قواعد

 .     واملعامالت العبادات تخص قواعد عNO عملية وتطبيقات شرح إNg إضافة – فيھ

 الشرaعة أح^ام م�Iا lستمد الm$ املصادر fo تبحث )ساعة( اإلسالمي الفقھ أصول  KL معمقة دراسات

 االستحسان، القياس،: فIëا مختلف ومصادر واإلجماع والسنة الكتاب: علIëا متفق مصادر من اإلسالمية

âXعة، سد املرسلة، املصاaاب، قبلنا، من شرع العرف، الذرv}قيل، ما بأقل األخذ املدينة أ~ل عمل االست 

 العبارات وداللة, معانIëا عNO األلفاظ داللة حيث من لغو_ة نواfo fò املادة ~ذه تبحث كما واإللRام، الكشف

 .وا�Xفاء الوضوح حيث من األلفاظ وأقسام, اإلشارة وداللة العبارة وداللة, واملقيد واملطلق وا�Xاص )العام

 كما, معانIëا عNO األلفاظ داللة حيث من لغو_ة نواfo fò املادة ~ذه تبحث) ونصف ساعة( الدالالت

 من األلفاظ وأقسام, اإلشارة وداللة العبارة وداللة, واملقيد واملطلق وا�Xاص )العام العبارات داللة fo تبحث

 .وا�Xفاء الوضوح حيث

 بيان ثم هللا، إNg الدعوة أ~مية املساق ~ذا fo الطالب يدرس) ساعة( واإلرشاد الدعوة من¨>ية

 الندوة، املوعظة، اWXمعة، خطبة: مثل الدعوة خالل إتباعRا الداعية عNO الm$ والوسائل واملRارات لألساليب

 بھ يتحNO أن يجب وما الداعية صفات عن نبذة و_درس اvXوار، طر_قة املناظرة الديP$، الدرس اvqاضرة،

 .    مواصفات من

 املستجدة القضايا عNO و_ركز والقصاص اvXدود باب fo املساق ~ذا يبحث) ساعتان( العقو0ات فقھ

fo الباب ~ذا. 

 املساق ~ذا يتعرض) ساعة( إسرائيل KL ال¼]صية األحوال KL واإلصالحات الشر¿K القضاء ج از

 يتعرف حrm الشرعية اvqاكم من واقعية وقرارات قضايا عرض و_تم الشر�f القضاء جRاز عن ل�vديث

 .كثب عن اسرائيل fo الشرعية اvqاكم عNO الطالب

 الm$ وسلم عليھ هللا صNO الرسول  أحاديث  املساق ~ذا fo الطالب يدرس) ساعة( األح�ام أحاديث

 حسب املساق ~ذا قسم وقد ، املعامالت أو العبادات سواء اvXياة، مناfò مختلف fo شرعية أح^اما تحتوي 

 .وسلم عليھ هللا صNO الن $ أحاديث مع والتعامل الفRم، الطالب عNO ل�سRل الفقRية األبواب

, وتنفيذه تطبيقھ وكيفية وشروطھ والوقف الوصايا fo املساق يبحث) ساعة( والوقف الوصايا فقھ

 العالم fo تطبق الm$ باالح^ام ومقارنتھ والوصايا بالوقف املتعلقة اإلسرائيلية القوانtن عNO والتعرف

 .اإلسالمية بالشرaعة مقارنة واستغالالتھ ومؤسساتھ الوقف إدارة عNO والتعرف, اإلسالمي

ي�ناول ~ذا املساق مفRوم النمو اإلyساyي fo اإلسالم  )ساعة(  اإلسالم KL ال.-بو;ة ومتطلباتھ  اإلTساTي النمو

ومبادئھ ، والعوامل املؤثرة فيــھ ، وطرق البحث fo الظوا~ر النمائية ، كما ي�ناول بالتفصيل مراحل النمو 

 بمرحلة ما قبل الوالدة ،  –كما fo القرآن الكر_م والسنة النبو_ة الشر_فة والفكر اإلسالمي  –اإلyساyي 
ً
بدءا



 136صفحة  ،)2019( األ)ادي%$، الدليل

 

 

 

حلة الطفولة (املبكرة واملتوسطة واملتأخرة). ~ذا و_تم توضيح مظا~ر النمو ا�qتلفة : اWXس%$ والعقfO فمر 

 واالجتما�f واالنفعاfg والروfo fò )ل مرحلة نمائية ، كما يتم توضيح املطالب ال�}بو_ة ل^ل مرحلة نمائية م�Iا. 

 

 

 را�عة سنة

 وأدواره وشروطھ ومعناه االجIÀاد fo املساق ~ذا يبحث) ساعة( وال.-جيح والتعارض والتقليد االج�Àاد

 وأسباIhا النصوص بtن الظا~ري  التعارض قضية إNg إضافة, ومجاالتھ ي^ون  وملن التقليد معrP وكذلك

 .التعارض ~ذا حل وأوجھ

 

 التعرض خالل من ال�})ات تقسيم كيفية املساق ~ذا GعاñX) ساعة( املوار;ث فقھ Æ]صية أحوال

 .املt}اث باب fo مسألة أية حل من متمكنا الطالب يجعل الذي األمر املt}اث باب fo مسائل لعدة

 خالل من الطالب يتعرض) دراسية حلقة ساعتان( إسالمية فرق  أو معاصرة وفق ية ديiية قضايا

 أبواب و)ل البحث سؤال عl NOشتمل والm$- ا�Xطة Gعرض,  املعاصرة املوضوعات إحدى عن للكتابة بحثھ

 زمP$ جدول  ضمن بحثھ بكتابة الطالب Gشرع أجاز~ا وان املشرف األستاذ عNO - البحث وحي9يات وفصول 

 .املشرف األستاذ يحدده

 من إIJائھ و�عد ال^لية fo األبحاث وحدة من األبحاث كتابة fo العلمية االس�شارة عNO الطالب يحصل

 .�þyتtن Gسلم بحثھ كتابة

 الفقRاء اختالف وأسباب املقارن، الفقھ مفRوم عن بيانا املساق ~ذا يتضمن) ساعة( مقارن  فقھ

ñ&األصولية واملنا $mا الRاء اتبعRالفق fo ،باطÆية مسائل املدرس يختار ثم االستRمقارنة تطبيقية فق fo 

 .  ال�صية األحوال اWXنايات، املعامالت، العبادات، اإلسالمي، الفقھ أبواب مختلف

 بtن املقارنة Gستطيع حrm مفسر_ن علماء لعدة تفاسt} عدة الطالب يدرس) ساعة( األح�ام آيات

{tالتفاس $mستطيع الG ا من ذلك �عدRا املعاصرة للقضايا التعرض خاللRالكر_م القران خالل من وطرح 

 .اليومية اvXياتية للقضايا املعاصرة التفاسt} ضمن

 وصيغRما وآثار~ما معنا~ما حيث من والنذر اليمtن fo املساق ~ذا يبحث) ساعة( والنذور  اإليمان فقھ

 .والذبائح الصيد أح^ام fo و_بحث كما فIëما، املستجدة القضايا إNg إضافة

 بصمات تر)وا الذين والÆساء الرجال من  طائفة لسt}ة تحليلية دراسة )ساعة(  إسالمية تر0و;ة أعالم

 شعراء وعابدات، عباد وعاملات، علماء ومجا~دات، مجا~دين اإلسالمية اvXضارة مسt}ة fo واvýة

 املا$�$ fo اإلسالمية العصور  تمثل نماذج   بtن اWXمع االختيار fo و_را�f ومر=يات، مر=ون  وشاعرات،

         .واvXاضر

 

 

 العرªي واألدب اللغة
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  األو�n السنة

 باvXروف باvXر)ات، اإلعراب اvXرف؛ الفعل، االسم،: ال^لمة نوع: فيھ الطالب يدرس) ساعتان( 1 نحو

 وا��X}، املبتدأ: االسمّية اWXملة األسماء؛ من املبP$ األفعال، من املبP$ واملقّدر؛ الظا~ر اإلعراب و=اvXذف؛

 النعت؛ العطف، البدل، التوكيد: التوا�ع بھ؛ املفعول  الفاعل، نائب الفاعل،: الفعلّية اWXملة النوا:Ø؛

 النحو_tن مؤلفات �عض يدرس كما  فIëا، وaعرب نصوًصا الطالب يطالع. باإلضافة واWXر باvXروف اWXر

 .أدبية نصوص عNO درسھ ما و_طبق والكالسيكيtن، اvqَدثtن

 بيانًيا، و  أدبًيا،  القرآن بأ~مية أولية معرفة املساق ُيكسب) ساعتان( القرآن KL البياTي التعبe- صور 

 وعالقIÀا القرآن إلIëا عمد بالغية  أساليب  يدرس كما. الصياغة fo والفنية  البيانية  معrP عNO و_توقف

 .باملعاyي

 اإلعالل واملعتل، ال{vيح واملز_د، اWqرد: الفعل مجال fo الطالب يدرس)  ساعتان( الصرف علم

 اللفيف الناقص، األجوف، املثال( اإلعالل أحوال fo األفعال تصر_ف األساسّية، الفعلّية األوزان واإلبدال،

 الصنا�f، املصدر االسم، أقسم: االسم fo).املضاعف املRموز، السالم،(  وال{vّة ،)واملقرون املفروق

 أوزان التفضيل، اسم املشّ'Iة، الصفة املفعول، واسم الفاعل اسم الRيئة، واسم املّرة اسم املي%$، املصدر

 .والتصغt} الÆسبة املبالغة،

 القصة( والعاملي العر�ي الشع $ باألدب أساسية خلفية الطالب املساق يكسب) ساعة( الشعÎ  األدب

 اvXاضر، عصرنا وfo  اإلسالمية الف�}ة fo األنواع  ~ذه لتطور  شامل استطالع  خالل من وذلك ،)واألسطورة

 .حديثة معايt} وفق مختلفة ثقافات من الشعبية القصص بتحليل املساق IÛتم كما

 من بدًءا  ا�qتلفة، عصوره fo األدب ممstات عNO بالتعر_ف املساق IÛتم) ساعتان(  العرªي األدب تار;خ

 .. اWXا~لية
ً
 طرأت، الm$ والتجديدات والتغيt}ات األحداث عNO  األضواء فيلقي اvXاضر، عصرنا إNg ووصوال

 .ا�qتلفة األدبية أنواعھ وfo العر�ي، األدب عNO اvXديثة األخرى  اvXضارات وتأثt} التجديد ومدى

 

د قراءة
ّ

افّية مرش  يقارن  أن وaستطيع العلمية، الكتابة fo أساسية قواعد الطالب يك�سب) ساعھ( ب`بلوغر

 خاللھ من يطلع واألساليب، املضامtن ناحية من ا�qتلفة األبحاث و=tن ا�qتلفة، العل%$ البحث طرق  بtن

NOا، والفرق  واملراجع املصادر عIالعلمّية الكتابة من الطالب ُيمكن بي� rmباحثا ي^ون  ح fo املستقبل. 

 

  الثانية السنة

 املفعول  واإلغراء، التحذير االختصاص، بھ، املفعول : املفاعيل: فيھ الطالب يدرس) ساعتان( 2 نحو

 الت;Wّب، املس�ثrP، والندبة، االستغاثة املنادى، التميst، معھ، املفعول  فيھ، املفعول  ألجلھ، املفعول  املطلق،

 مؤلفات �عض يدرس كما  فIëا، وaعرب نصوًصا الطالب يطالع. الصرف من املمنوع العدد، والذّم، املدح

 .أدبية نصوص عNO درسھ ما و_طبق والكالسيكيtن، اvqَدثtن النحو_tن
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 اإلسالم، بداية منذ واإلمالء ا�Xط تطور  إNg  الطالب يتعرف أن إNg املساق IÛدف) ساعة( العرªي اc]ط

 و�Ng خطية، نماذج إNg التعرف و. والفنية والديÆية اللغو_ة وأ~ميتھ ا�Xط بقواعد  التعر_ف إNg وكذلك

 .فنيIÀا ومستوى  اvXاسوب fo ا�Xطوط أنواع إNg وأخtً}ا املبدعtن، ا�Xطاطtن

 إNg العر�ي،و=التعرف األطفال باألدب الطالب إثراء عNO املساق يركز) ساعتان( األطفال ألدب تم يد

  fo ونقدية معرفية أدوات الطالب إكساب fo وكذلك اWqال، ~ذا fo بارز_ن  كتاب و�Ng  مختلفة، كتابات

 .النصوص تحليل

 إضافة وتدو_نھ وجمعھ lعر_فھ حيث من القرآن تخص قضايا fo يبحث) ساعة( القرآن لعلوم مدخل

Ngول أسباب إs/السبعة واألحرف والقراءات ال ØþÆوال. 

 األدب fo سواء ا�qتلفة، األدبية األنواع ممstات إNg الطالب يتعرف) ساعتان(  العرªي األدب KL قضايا

 يدرس  كما. ا�qتلفة العصور  fo البارزة األدبية التيارات إNg و_تعرف. خاصة  العر�ي األدب أم العاملي

 . نقدية أدوات إكسابھ  خالل من وذلك لعصر~ا، يÆس'Iا أو يصنفRا أو يحللRا كيف و_تعلم النصوص

 fo وتطوره"  األدب"  مصط�y âشوء مسألة الطالب يمst) ساعتان( ) قديمة( كالسية أدبية أنواع

 من نماذج الطالب يدرس. التطور  ~ذا إNg أدت الm$ العوامل إNg و_تعرف لل©Wرة، الرا�ع – الثاyي: القرون

 وأخtً}ا. العباسيtن ف�}ة fo الن�}ي  اإلبداع صور  يمثلون  ممن  وغt}~م املقفع وابن قت�بة وابن اWXاحظ كتابات

 .املتباينة صيغRا وعNO  العصر ذلك fo الكتابة أساليب عNO الطالب يتوقف

 و=يانًيا، أدبًيا،  القرآن بأ~مية أولية معرفة املساق ُيكسب) ساعتان( القرآن KL البياTي التعبe- صور 

 وعالقIÀا القرآن إلIëا عمد بالغية  أساليب  يدرس كما. الصياغة fo والفنية  البيانية  معrP عNO و_توقف

 .باملعاyي

 وصرفًيا، نحوً_ا اللغو_ة العالقات معرفة الطالب املساق يكسب) ساعتان( - الصرف و النحو علم

 األسماء fo املورفولوجية والتغيt}ات واملصادر، املشتقات عNO دراستھ و_ركز باملعrP، اإلعراب وعالقة

 .النص فRم ُ�غية وصرفًيا نحوً_ا  اللغة لتحليل معرفية أدوات الطالب يك�سب كما. واألفعال

 من بدًءا  ا�qتلفة، عصوره fo األدب ممstات عNO بالتعر_ف املساق IÛتم) ساعتان( العرªي األدب تار;خ

 .. اWXا~لية
ً
 طرأت، الm$ والتجديدات والتغيt}ات األحداث عNO  األضواء فيلقي اvXاضر، عصرنا إNg ووصوال

 .ا�qتلفة األدبية أنواعھ وfo العر�ي، األدب عNO اvXديثة األخرى  اvXضارات وتأثt} التجديد ومدى

 fo وتطوره"  األدب"  مصط�y âشوء مسألة الطالب يمst) ساعتان( )قديمة( كالسية أدبية أنواع

 من نماذج الطالب يدرس. التطور  ~ذا إNg أدت الm$ العوامل إNg و_تعرف لل©Wرة، الرا�ع – الثاyي: القرون

 وأخtً}ا. العباسيtن ف�}ة fo الن�}ي  اإلبداع صور  يمثلون  ممن  وغt}~م املقفع وابن قت�بة وابن اWXاحظ كتابات

 .املتباينة صيغRا وعNO  العصر ذلك fo الكتابة أساليب عNO الطالب يتوقف

 

 وأنواعھ اvXديث، العر�ي الشعر بدايات إNg  املساق ~ذا fo الطالب يتعرف)  ساعة(  اCcديث الشعر

 وعNO النصوص بtن املوازنة عNO القدرة خاللھ من الطالب و_ك�سب كتابتھ، وأنماط وأساليبھ، وصوره

 .مدروسة أساسية معايt} وفق تحليلRا
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 ف�}ات من نماذج و_قرأ العر�ي، الشعر تطور  عNO الطالب يقف) ساعة) (الكال�� (  القديم الشعر

  الكال·�$ الشعر النص تحليل كيفية الطالب يدرس كما العثمانيtن، ف�}ة وحrm اWXا~لية من مختلفة
ً
 شكال

 .ذلك ودوا�f ا�qتلفة عصوره fo الشعر عNO طرأت الm$ التغيt}ات إNg و_تعرف ومضموًنا،

  التقطيع، معرفة الطالب و_كسب القديم،  الشعر بحور  عNO املساق يتوقف) ساعة(  العروض علم

 الطالب إكساب إNg وIÛدف. والنظم القافية وعيوب واWXوازات والعلل الزحاف أنواع إNg الطالب Gعرف كما

 .بالغناء ذلك وعالقة والقافية، الوزن fo والتجديد املو°vات أللوان دراستھ خالل من واملتعة ا��X}ة

 كتابات إNg العر�ي،و=التعرف األطفال باألدب الطالب إثراء عNO املساق يركز) ساعتان( األطفال أدب

 تحليل  fo ونقدية معرفية أدوات الطالب إكساب fo وكذلك اWqال، ~ذا fo بارز_ن  كتاب و�Ng  مختلفة،

 .النصوص

 

  الثالثة السنة

  اختيار;ة مواد

 يقرأ كتابھ، بtن برز  ومن yشأ، كيف وممstاتھ، النوادر، أدب إNg الطالب يتعرف) ساعتان(  النوادر أدب

 .وف^ا~ية وقيمية وأدبية وديÆية اجتماعية تجليات معرفة بقصد والنوادر األماfg أدب من نماذج الطالب

 و_تعرف خاصة،  والعر=ية عامة املسرحية الكتابة تطور  الطالب يتا�ع) ساعة(  العرªي املسرح تطور 

 .البعض ببعضRا النصوص عالقة مب�ًنا منھ نماذج و_حلل األد�ي، النوع ~ذا ممstات إNg الطالب

.  وصياغتھ أسلو=ھ عNO التوقف خالل من األد�ي النوع ~ذا الطالب يدرس) ساعة(  النبو;ة  السe-ة

 سt}ة إNg إضافة وفاتھ وحrm والدتھ منذ وسلم عليھ هللا صNO الرسول  vXياة بالتفصيل املساق ~ذا يتعرض

 .النبو_ة السt}ة ألحداث تحليلية دراسة مع الراشدين ا�Xلفاء

 واألشاعرة، املع�sلة سّيما ال اإلسالم، fo ظRرت الm$ الكالمّية املذا~ب عNO الطالب يتعّرف )ساعة( الكالم علم

NOالفرق  ~ذه لعبتھ الذي الدور  ع fo ن أ~ّم  وتطّوره، اإلسالمي الفكر صياغةtم
ّ
 املذ~بtن، كال من املت^ل

 وfo الكالمّية، املعاجم fo اإلسالمّية، الفرق  كتب fo قراءة خالل من ذلك )ّل  االصطالحّية، لغIÀم نظرّ_ا�Iم،

فات
ّ
 .أنفسRم املت^لمtن مؤل

 الكتابة بدايات املساق Gعرض) ساعتان( واتجا�ات مضامeن )إسرائيل KL العرªي( اKoCD األدب

 حيث من  - ا�qتلفة األدبية بأنواعھ - األدب ~ذا ممstات و_درس واالجتماعية، السياسية  ودواعIëا اvqلية،

 جRة من إسرائيل وfo جRة من العر�ي العالم fo األدب واقع مع املوازنة خالل من ودراستھ والش^ل، املضمون 

 .بارز_ن محليtن ألدباء مختارة نماذج الطالب يقرأ. أخرى 

اية القصe-ة القصة  يحلل ،)الرواية( و) القصة( األد�ي النوع بممstات الطالب IÛتم) ساعتان(   والرو

ن نقدية، معايt} وفق - مختلفة  وروايات قصًصا
ّ
� fo والروائية القصصية املستجدات آلخر قراءاتھ و_ح

 اvXبكة، نحو بي�Iما، مش�}ك ~و ما وعNO األدبيtن، النوعtن بtن الفروق عNO األضواء يلقي. العر�ي العالم

 ...ذلك وغt} واألسلوب، املبrP العرض، أساليب
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 حrm – القديم الن�} ملبrP ا�Xاصة املمstات معرفة املساق يكسب) ساعة) (الكال�� ( القديم الن×-

 يحلل. ومضامي�Iا النصوص fo تمثيلRا وكيفية البالغية األساليب عNO األضواء و_لقي العباسية،  الف�}ة  أواخر

 استخدام خالل من وذلك والثقافية، التار_خية ا�Xلفية عل و_قف فIëا، ما �عض وaعرب  النصوص الطالب

 .والدراسات ال�}اجم وكتب القديمة املعاجم

  التقطيع، معرفة الطالب و_كسب القديم،  الشعر بحور  عNO املساق يتوقف) ساعة(  العروض علم

 الطالب إكساب إNg وIÛدف. والنظم القافية وعيوب واWXوازات والعلل الزحاف أنواع إNg الطالب Gعرف كما

 .بالغناء ذلك وعالقة والقافية، الوزن fo والتجديد املو°vات أللوان دراستھ خالل من واملتعة ا��X}ة

 نماذج إNg يتعرف أن �عد  وذلك نقدية، قراءة يقرأ ألن الطالب املساق يؤ~ل)  ساعة(   األدªي النقد

 حrm وفعلية نظر_ة مبادئ الطالب يك�سب. األدب علم بمعرفة يلم أن �عد وكذلك وحديثة، قديمة نقدية

 .األدب تطو_ر fo مسا~مIÀا ومدى املستجدة املنا&ñ إNg يتعرف وكذلك الذاتية، النقدية ملكتھ يطور 

 عNO  وaعكفون  وعلومھ، القرآن دراسة fo مختلفة مصط�vات إNg الطالب يتعرف) ساعة( القرآن علوم

 الباحثtن  �عض عرضھ بما اال~تمام خالل من وذلك وتفسt}ه، النص بفRم عالقة لRا مختلفة مسائل

 .اvqدثtن

 

 الرا�عة السنة

 يمst أخرى، ن�}ية وأنواع قصt}ة، قصص الطالب يحلل) ساعة( املعاصر والن�} القّصة fo أدبية نصوص

 .والن�}ية القصصّية واللغة املبrP والن�}، القصة فن fo ا�qتلفة القصصية األساليب

 لنصوص النقدي التحليل الدراسية اvXلقة lعاñX ساعتان) دراسية حلقة( العرªي األدب KL دراسات

 Gعكف البحث،/ الوظيفة كتابة طر_قة عNO الطالب وaعّرف. وحديثھ قديمھ – العر�ي األدب من أدبية

 وفق البحث ~ذا و_قدم.  إليھ توصل ما الطالب أمام Gعرض ثم معينة، مسألة وfo خاص بحث عNO الطالب

{tالعلمية الكتابة معاي. 

لع أن) ساعة( عر0ّيات أديبات
ّ
 يتعرف وأن الÆسوّ_ة، الكتابة fo ومضمونّية أسلو=ّية مزايا عNO الطالب يط

NOات عر=ّيات مبدعات نتاج عstالعصر من بدءا متم fO~اWXاء اIÀديث �عصرنا وانvXعض الطالب يحلل. ا� 

 .ومضمونّية أسلو=ية ناحية من النصوص

 لغوً_ا سليمة جمل لبناء ضرور_ة لغو_ة مRارات الطالب يك�سب) ساعة( والشفوي  الكتاªي والتعبe- اللغة

 الطالب يتدرب. شفوي  أو مكتوب لنص التخطيط أثناء مختلفة تفكt} مRارات الطالب Gستخدم ثّم . و=الغًيا

NOالطالب يتدرب. و�بداعية وظيفية نصوص كتابة ع NOشفو_ة عروض و�دارة تقديم ع-  
ً
 وfo منفردا

 ).حوار من�}( مجموعات

 .وصياغتھ أسلو=ھ عNO التوقف خالل من األد�ي النوع ~ذا الطالب يدرس)  ساعة( النبوّ_ة السt}ة

 مصادر لفRم بآليات الطالب تزو_د إNg املساق IÛدف –) ساعة:   ( إسالمية ثقافة)  ساعة( إسالميھ ثقافة

 إكساب. واvXضارة الثقافة, العلم مجاالت fo الثقافة ~ذه مفا~يم عNO وللتعرف اإلسالمية الثقافة وممstات
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 اإلسالمية، اvXضارة ت^و_ن fo العرب وغt} العرب دور  عNO التعرف اإلسالمّية، اvXضارة fo عاّمة معرفة

 اإلسالمّية؟ اvXضارة إنجازات أبرز  عNO التعرف

 واألدب اللغة تدرaس بإش^االت التعر_ف إNg املساق IÛدف)  ساعتان( العر0ية اللغة تدرuس KL قضايا

 إNg و_تعرف العر=ية، fo أساسية مصط�vات  الطالب Gعرف أن إNg وكذلك االبتدائية، املدرسة fo العر�ي

 .إسرائيل fo العر�ي الوسط fo االبتدائية املدارس fo  ومبناه العر=ية تدرaس م�Iاج

 القرن  وحrm ال©Wري  األول  القرن  منذ الشيعة أدب املساق يدرس)  ساعة(  الشيعة أدب KL نظرات

 الوالية، الوصاية، نحو الشيعية،) امل�}ددات( واملوتيفات القصائد عNO األضواء و_لقي العاشر،

 اWXن، ديك اvXمt}ي، السيد الكميت،:  الشيعة شعراء من نماذج عNO الطالب و_توقف إØX،...اإلمامة،

 .عباد بن والصاحب الديل%$ مRيار دعبل،

 الشعبية، والقصة ال�}اث بما~ية التعر_ف إNg املساق IÛدف) ساعتان( العرªي  ال.-اث KL اc]لقي األدب

 الطالب يدرس. ال�}اث fo واالجتماعية ا�Xلقية األ�عاد  عNO خاللRا من الطالب و_قف ومضامي�Iا، صفا�Iا

 حضار_ة آلية وفق مختلفة، نصوص بتحليل يقوم و=التاfg. اvX^ائية الرواية تقديم fo متباينة أساليب

 . تر=وي  – ثقاfo  طا�ع ذات نصوص وتحليل الفول^لور، بدراسة تتصل وثقافية

 

  الثالثة السنة

 ف�}ات من نماذج و_قرأ العر�ي، الشعر تطور  عNO الطالب يقف) ساعة) (الكال�� (  القديم الشعر

  الكال·�$ الشعر النص تحليل كيفية الطالب يدرس كما العثمانيtن، ف�}ة وحrm اWXا~لية من مختلفة
ً
 شكال

 ذلك ودوا�f ا�qتلفة عصوره fo الشعر عNO طرأت الm$ التغيt}ات إNg و_تعرف ومضموًنا،

 

 حrm – القديم الن�} ملبrP ا�Xاصة املمstات معرفة املساق يكسب) ساعة) (الكال�� ( القديم الن×-

 يحلل. ومضامي�Iا النصوص fo تمثيلRا وكيفية البالغية األساليب عNO األضواء و_لقي العباسية،  الف�}ة  أواخر

 استخدام خالل من وذلك والثقافية، التار_خية ا�Xلفية عل و_قف فIëا، ما �عض وaعرب  النصوص الطالب

 .والدراسات ال�}اجم وكتب القديمة املعاجم

 وaعاRWXا األطفال، أدب fo مختلفة قضايا بدراسة املساق IÛتم) ساعتان( األطفال أدب KL أدبية أنواع

 واملضمونية اللغو_ة األ�عاد عNO كذلك الطالب يقف. ون�}ية شعر_ة مختارة لنماذج مختلفة قراءات خالل من

$mا يجدر الIh ت^ون  أن fo الطفل، أدب  
ً
 .ومضمونًيا لغوً_ا عاملھ إثراء كيفية إNg وصوال

 lعّرف الm$ تلك -  القديم النحو من مختارة نماذج املساق Gعرض) كالسية( قديمة نحو;ة نصوص

 العر�ي للنحو وظيفية معرفة الطالب إكساب l foسا~م أن يمكن وكيف آنذاك،  ومصط�vاتھ النحو بأسس

 كما النحو_ة املسائل �عض بtن و_وازن  يناقشRا، وال^وفة، البصرة مدرسm$ من عيÆية نماذج الطالب يقرأ. 

 .أخرى  جRة من اvqدثtن ولدى جRة من القدامى لدى شرحت
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 بtن برز  ومن yشأ، كيف وممstاتھ، النوادر، أدب إNg الطالب يتعرف) ساعتان(  النوادر ألدب تم يد

 وقيمية وأدبية وديÆية اجتماعية تجليات معرفة بقصد والنوادر األماfg أدب من نماذج الطالب يقرأ كتابھ،

 .وف^ا~ية

 . وصياغتھ أسلو=ھ عNO التوقف خالل من األد�ي النوع ~ذا الطالب يدرس) ساعة( النبو;ة  السe-ة

 تفسt}ية ومدارس تيارات عNO التعر_ف إNg املساق IÛدف) ساعتان(  القرآن تفسKL -e مختلفة قضايا

 كما البالغة، النحو، االع�sال،: املفسر م�Iا انطلق الm$ بالعلوم ون©Wھ التفسt} عالقة عNO و_قف مختلفة،

 .النصوص �عض تفسfo {t لغو_ة أ�عاد عNO املساق يركز

ÙÆاملو  �ºعرض) ساعة( األندلG الشعر مبادئ املساق ،$�èو_توقف األندل NOات عv°ا املوIJبألوا 

 األضواء و_لقي.... والغنائية البالغية الصور  الشعر، وأغراض املضامtن واألسلوب، املبrP: أعار_ضRا وطر_قة

NOات �عض عv°ة، املوstا الغيث، جادك: نحو املمIÛأ f#وكذلك...السا NOات شعراء عv°املو. 

 الطالب و_تعرف خاصة،  والعر=ية عامة املسرحية الكتابة تطور  الطالب يتا�ع)  ساعة( )الدراما( املسرح

Ngات إstا النصوص عالقة مب�ًنا منھ نماذج و_حلل األد�ي، النوع ~ذا ممRالبعض ببعض. 

  الرا�عة السنة

 نماذج إNg يتعرف أن �عد  وذلك نقدية، قراءة يقرأ ألن الطالب املساق يؤ~ل) ساعة(   األدªي النقد

 حrm وفعلية نظر_ة مبادئ الطالب يك�سب. األدب علم بمعرفة يلم أن �عد وكذلك وحديثة، قديمة نقدية

 .األدب تطو_ر fo مسا~مIÀا ومدى املستجدة املنا&ñ إNg يتعرف وكذلك الذاتية، النقدية ملكتھ يطور 

 وأنواعھ اvXديث، العر�ي الشعر بدايات إNg  املساق ~ذا fo الطالب يتعرف)  ساعة(  اCcديث الشعر

 وعNO النصوص بtن املوازنة عNO القدرة خاللھ من الطالب و_ك�سب كتابتھ، وأنماط وأساليبھ، وصوره

 .مدروسة أساسية معايt} وفق تحليلRا

 لنصوص النقدي التحليل الدراسية اvXلقة lعاñX  ساعتان) دراسية حلقة( العرªي األدب KL نظرات

 Gعكف البحث،/ الوظيفة كتابة طر_قة عNO الطالب وaعّرف. وحديثھ قديمھ – العر�ي األدب من أدبية

 وفق البحث ~ذا و_قدم.  إليھ توصل ما الطالب أمام Gعرض ثم معينة، مسألة وfo خاص بحث عNO الطالب

{tالعلمية الكتابة معاي. 

 إNg تتعرف  وأن الÆسو_ة، الكتابة fo  ومضمونية أسلو=ية مزايا إNg الطالبة تتعرف أن عر0يات أديبات

 .اvXديث  �عصرنا وانIÀاء اWXا~fO العصر من بدًءا  متمstات عر=يات مبدعات  نتاج

 العناصر عNO الطالبة تؤكد و وأدائھ، لغتھ fo النص جمالية وlس�شف النصوص �عض الطالبة تحلل

 .حقوقRا أجل من كفاحRا نطاق fo ذلك مالءمة مدى وتتحرى  النص، fo املتجلية الÆسائية

 

 الر;اضيات. ج

 أو�n سنة

 الصواب، وجداول  والروابط  القضايا الطالب يتعلم) ساعتان(  اD>موعات وعلم للمنطق مقدمة

 دوال، ت^افؤ، عالقة عالقات،, ديمورغان قوانtن: اWqموعات عNO عمليات احتواء، اWqموعة، متناقضات،
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ــــ1 دوال  عظمة ذات مجموعات )اردينال،, )انتور  نظر_ة للعد، قابلة مجموعات, اWqموعات ت^افؤ, وعNO 1ـ

 .واستعماال�Iا  بy{tشطاين – )انتور  نظر_ة  أ،

 حواصر،, اvXقيقية واألعداد  الÆس¾ية األعداد عن الطالب يتعلم) ساعتان( والت�امل التفاضل حساب

) تواصل(استمرار, للدوال IJايات, االق�}اب ونظر_ات موجبة سالسل, للمتواليات IJايات, IJائية ال متواليات

 الجرانج ونظر_ة رول نظر_ة. للدالة صغرى  وقيمة عظ%r قيمة, االشتقاق قوانtن, املشتقة, الدوال

 .دوال بحث. واستعماال�Iا

-¤<cعلم) ساعتان( األسا��  اl أساسية ملواضيع �عمق fo ارات الطالب يتعلم. الر_اضياتRعديدة م 

 vXساب قوانtن, الر_ا$�$ االستقراء,  ال�}اج�f القانون ,  متواليات, مطلقة قيم,  ومتباينات معادالت vXل

ب العدد, اWqموع
ّ

. م�Iا ل^ل الRند·�$ واملعrP املركبة األعداد عNO ا�WX}ية العمليات, املستوى  fo كمتجھ املرك

 .الثالثة الدرجة من ملعادلة  )اردان قانون ,  اvXدود لكثt} الÆس¾ية اWXذور , ولوغر_تمية أسية دوال

 

 ثانية سنة

  عNO و_تعرف,  النظر_ات ونّص  املصط�vات fo الدقة أ~مية الطالب يتعلم) ساعتان( إقليدية �ندسة

 .الRندسة fo اWXمال �عض

 الر=ا�f والش^ل املثلث, التوازي ,  أساسية مصط�vات, اإلقليدية الRندسة بدIÛيات الطالب يتعلم

 و�عض الدوائر, واملضلعات املثلثات lشابھ. الRند·�$ الش^ل مساحة. املثلث fo خاصة نقاط. وصفا�Iا

 .اWXميلة النظر_ات

-¤<cطي ا[cات عن الطالب يتعلم) ساعتان( اRاملتج  fo  وم وعن  والفراغ املستوىRند·�$ املفRال  ,

 وعNO األسطر عNO أساسية عمليات, املصفوفات عNO ا�WX}ية العمليات,  املصفوفات, n  البعد ذات متجRات

 واستقالل ارتباط: املتجRات,  خطية معادالت ~يئة حل املقلو=ة، املصفوفة مصفوفات، تدر_ج, األعمدة

 ~يئة vXل كرمر طر_قة,  اvqددات,  االتجاfk للفضاء والبعد القاعدة االتجا~ية، الفضاءات,  املتجRات

 .  املصفوفات lشابھ الذاتية، واملتجRات الذاتية القيم, اتجا~يtن فضاءين بtن ا�Xطية الوال, خطية

 االحتواء مبدأ, تكرار مع التباديل, والتوافيق التباديل الطالب يتعلم) ساعة( االنفرادية الر;اضيات

 اvXمام ب�ت مبدأ,  ال�}اج�f القانون , املف^وك معامالت صفات, نيوتن مف^وك, تامّ  نظام عدم. واإلخراج

   .ال�}~ان fo واستعماالتھ

, ث أحدا وتقاطع اتحاد, االحتمالية املسألة م^ّونات عن الطالب يتعلم) ساعة( االحتمال لعلم مقدمة

 .  ب�نومي واحتمال ~ند·�$ احتمال ب�س، قانون , املشروط االحتمال

 ت^امل, الت^امل طرق , اvqدود غt} الت^امل عن الطالب يتعلم )ساعتان( ب والت�امل التفاضل حساب

,  اvXقيقي غt} الت^امل, للت^امل مقر=ة حسابات, و,Wوم مساحات حساب, اvqدود الت^امل, yس¾ية دوال

 .بولينوم اNg دالة تقر_ب, موجبة سالسل
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 ثالثة سنة

,  ج�}ية بطرق  ~ندسية مسائل vXل مRارات عNO الطالب يتعرف) ساعة( التحليلية لل ندسة مقدمة

 القطع, التماس شرط, الدائرة معادلة,  التعامد وشرط التوازي  شرط,  املستوى  fo املستقيمات عن يتعلم

 .مختلفة ~ندسية محالت. الضوئية الصفات, امل^اo> القطع, الزائد القطع, ا�qتلفة وlعر_فاتھ الناقص

-¤<cّرد ا<Dرد اإلدراك يوسع املساق )ساعتان( اWqعن الطالب يتعلم. للطالب الر_ا$�$ واملنطق ا :

 زمرة, وايزومورفstم  ~ومومورفزم, الدورانية الزمرة, الدوال زمرة, البدائل زمرة, الزمرة, الثنائية العمليات

 . اvXقل, اvXلقة, جزئية

 الطبيعية األعداد fo معمقة  بمعلومات  الطالب يزود املساق ~ذا )ساعة( األعداد لعلم مقدمة

 أألعداد. الطبيعية األعداد مسلمات عن الطالب يتعلم. الر_ا$�$ تفكt}ه من و_حسن,  اWXميلة وصفا�Iا

. اقليدس وخوارزم  األعظم املش�}ك القاسم. 2,3,4,5,6,7,8,9,11 عNO القسمة قابلية عالمات, األولية

 .الفيثاغور_ة والثالثيات املتطابقات. ال{vيحة باألعداد خطية معادالت

 املسائل vXل ومتنوعة عديدة بأساليب الطالب املساق ~ذا يزّود )ساعة( املسائل حل م ارات

 ا�qتارة واملواضيع املسائل. الطالب lعلمRا الm$ ا�qتلفة الر_اضيات مساقات بtن املساق ير=ط. واك�شافRا

 النتائج و_رتب التجارب يجري  أن يتعلم,   تراج�f �ش^ل املسائل حل الطالب يتعلم. لسنة سنة من تتغt} قد

 .الر_اضية األحا"f حل عNO الطالب يتدرب. و_�}~ن يخمن وأن  النتائج GستÆتج وأن

 عNO يتدرب. ا�Xطأ يقدر وأن  الر_اضيات fo الدقة الطالب يتعلم )ساعتان( العددي للتحليل مقدمة

 -را�سون , الوتر,  التنصيف بطرق  معادالت حل: الطالب يتعلم. اvXاسوب بواسطة الر_اضية املعادالت حل

 .مقر=ة ت^امالت,  الثابتة النقطة نظر_ة.  نيوتن

 را�عة سنة

 تار_خ, العدد تطور , القدماء اليونانيtن عند الر_اضيات: الطالب يتعلم )ساعة( الر;اضيات تار;خ

, القديمة اليونان fo الRندسية املسائل, نيوتن, فt}ما, اإلسالمية الف�}ة fo ا�WX} تطور , اإلقليدية الRندسة

 . حولھ واWXدل الر_ا$�$ ال�}~ان, املتناقضات

 مجموعات عن الطالب يتعلم. للطالب  الفضائية املدارك املساق يوسع) ساعتان( متغe-ات �عدة دوال

,  بياyي رسم,  املستوى  fo ورسمھ بمتغt}ين دالة lعر_ف مجال, املستوى  fo مغلقة ومجموعات مفتوحة

 العظ%r ال�Iاية نقاط,  امل'Iم االشتقاق, السلسلة قانون ,  جراديÆت, الRند·�$ ومعنا~ا جزئية مشتقات

, املضاعف الت^امل,  الجرانج معامالت طر_قة, املطلقة) الصغرى ( العظ%r القيمة, بمتغt}ين لدالة والصغرى 

 .املضاعف الت^امل vXساب التعو_ض وطر_قة اليعقو=يان, القطبية الRيئة fo املضاعف الت^امل

, القواسم عدد, الطبي�f للعدد القيا·�$ التحليل عن الطالب يتعلم) ساعة( املوسعة األعداد نظر;ة

, الصغt}ة فt}ما نظر_ة, متطابقات وحل الص�نية البوا#f نظر_ة, ألو_لر" fo"  دالة, مt}سن أعداد, التاّمة األعداد

 . بولينومية متطابقات, مر�عات أر�عة مجموع, مر�عtن مجموع, أو_لر نظر_ة

 املعرفة  يمتلك الطالب جعل اNg املساق IÛدف) ساعتان( )طو0ولوغيا أو( مسائل حل: دراسية حلقة

fo املسائل حل موضوع حول  تر=وي  بحث إجراء كيفية NOا عRتلفة أنواع�qا foيل مراحل وWXتلفة ا�qتتم. ا 
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fo ة املساقWXاتيجيات معا{� يدمج ألن الطالب يتعلم.  نجاعIÀا مدى بحث و_تم, املسائل vXل ا�qتلفة االس

 .عملھ fo البحث

 فصل أو مقال دراسة fo تجر=ة الطالب إكساب اNg املساق IÛدف) ساعتان( دراسية حلقة: طو0ولوجيا

 عNO وظيفة الطالب يكتب. الطالب أمام دروس ش^ل عNO وعرضھ وفRمھ لعالية الر_اضيات fo كتاب من

 .دراستھ ضوء

, والتباعد التقارب, التجمع ونقاط اvXدود نقاط,  م�}ية فضاءات,  طو=ولو"f فضاء: املطلو=ة املواضيع

 بدIÛيات, املساري  والتواصل التواصل, ~ومومورفstم, مجال fo واتصال موض�f اتصال, متصلة دوال

 .  )انتور  مجموعة, فضاءات وقسمة ضرب, ال^ومباكتيھ والفضاءات  املفتوحة التغطية, الفصل

 اCcاسوبد. علم 

nسنة أو� 

املساق مدخل ل��وارزميات ~و مساق أسا·�$ لطالب ساعة سنو;ة)   2(   مدخل ل\]وارزميات

نظري وlعتمد عليھ مساقات علم اvXاسوب وخاصة مساقات  تخصص علم اvXاسوب. ما~ية ~ذا املساق

ابة االلغور_تم، فحص أساسية، تحليل الغور_تم، نموذج لكت مصط�vات باملساق: املواد الl $mعلم ال�}مجة،

 االلغور_تم. vÔة

، Cيتم fo املساق التعرف عNO أساسيات ال�}مجة بلغةساعة سنو;ة)   C    )2أساسيات ال¤-مجة بلغة 

 ومتغt}ات، C ، سوف يتعلمون الطالب: مبrP برنامج لغة ال�}مجةC وكيفية واستخدام واجRة (محرر) تور=و

املساق أساسيات lساعده  حلقات. إضافة لذلك يك�سب الطالب Ihذاأنواع املعطيات، مبrP أداة الشرط, 

 .�ش^ل خاص CعNO تصميم برامج حاسوب �ش^ل عام و=لغة 

 

يتعرف الطالب Ihذا املساق عNO   ساعة سنو_ة) 1(   مدخل لالستعمال ال¼]�Û  ل\Cاسوب

  Word ر النصوصاملصط�vات األساسية �علم اvXاسوب (مادة و=رامج)، نظام ال�شغيل، برنامج محر 

 .اvXماية من الفt}وسات واالن�}نت PowerPointومحرر العرض ألتقدي%$ 

 

PQالطالب يتعرف) سنو_ة ساعة 1( التجميع ولغة التخطيطي املب fo املساق ~ذا NOان عstي املµوطرق  الثنا 

 امليكرو  مبrP عNO الطالب و_تعرف. عملRا وطرق  االساسية املنطقية البوابات عNO يتعرف كما استخدامھ،

 لغة fo ال�}مجة اساسيات تدرaس يتم كما. والعنونة الذاكرة انواع عNO و وال�}امج العتاد حيث من حاسوب

 .التجميع

ساعة سنو_ة) املساق يتعامل مع الوسائط املتعددة (امللتيميديا) من مواد  2(   ملتيميديا و�ي¤-ميديا

لوسائط امللتيميديا ا�qتلفة، كيفية إyشاء  العرض املتطورةو=رامج، حيث يتعلم الطالب Ihذا املساق طرق 

الصوت، مقاطع الفيديو من خالل ال�}امج ا�qتصة لRذه  وتحر_ر الرسومات، الصور املتحركة، ملفات

 من أجل إyشاء عروض متقدمة Ihدف  كيفية دمج ~ذه األ~داف. كذلك يتعلم الطالب
ً
الوسائط املتعددة معا

fo اRس عملية استغاللaالتدر.  
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 سنة ثانية

ساعة سنو_ة) يتعرف الطالب من خالل ~ذا املساق عNO منظومة الرسم اvqوسب  1(    رسم محوسب

يتعلم �عض ا�Xوارزميات لرسم أش^ال ~ندسية أساسية  وأش^ال ~ندسية ثالثية  ومجاالت استخدامھ, كما

 األ�عاد. 

 

حيث  C ساعة سنو_ة) ~ذا املساق مكمل ملساق مدخل إNg لغة ال�}مجة   C    )2 علم اCcاسوب بلغة  

برمجة جديدة مع  يتعلم الطالب ~نا األساسيات بتوسع أك�}، و_ك�سب الطالب fo ~ذا املساق تقنيات

اال~تمام ب^ل متطلبات ال�}مجة. املساق يضم مواضيع وزارة املعارف ا�qصصة لثالثة وحدات lعليمية.  

والوحدات املكت¾ية ا�qتلفة.،  ساق عNO كيفية التعامل مع الدوال, املصفوفات, الWþالت, امللفاتيركز امل

: التمكن من أدوات
ً
: تطبيق عمfO  واملساق ينقل واقع أمر_ن، أوال

ً
برمجة ومبrP املعطيات املتنوعة. ثانيا

 .ب�}مجة وتصميم برامج ناجعة

 

ة) املساق ُيكسب الطالب أدوات ل�}مجة مجمع املعلومات ساعة سنو_ 2(    مصادر املعلومات اCDوسبة

من خالل األخذ �عtن االعتبار )ل املتطلبات الضرور_ة ل�}امج ال�}مجة اvXقيقية،  كما وُ_كسب الطالب 

معلومات �سيط, و_تعلم الطالب  معرفة ب�نظيم املعلومات بملفات و=استخدام عمليات مسائلة Wqمع

وaستخدموIJا إليجاد معلومات, كذلك يتمرن الطالب  رضRا بمجمع معلومات،خواص املعلومات املمكن ع

 .محوسبة مختلفة, مستخدمtن االن�}نت عNO إيجاد معلومات من مصادر معلومات

 

اقع بناء  املواقع، بناء مجال fo واملRارات املعرفة الطالب إعطاء إNg املساق IÛدف) سنو_ة ساعة 2(    مو

 ,HTML, XHTML, CSS, XML( مثل ا�qتلفة األساسية اللغات استخدام خالل من و�دار�Iا تصميمRا

SVG (صصة ال�}امج استخدام خالل من وكذلك�qذا اRدف، لRمثل ال :FrontPage, MS Visual Web 

Developer .سمح املساقG نت مواقع تطو_ر للطالب{� فRم وكذلك جدا متقدم بتÆسيق م{vو=ة إن

 مت^امل موقع الطالب يبP$ املساق ~ذا fo. اWqال لRذا التا�عة ا�qتلفة اللغات من ل^ل والقدرات األ~داف

 من يطلب مرحلة )ل fo. مدروسة عمل خطوات حسب فراغ لسد أو معينة ملش^لة حل إعطاء إIÛ Ngدف

 .الRدف لتحقيق إم^انية أفضل واختيار املوقع لتطو_ر ا�qتلفة اإلم^انيات فحص الطالب

 

الوسيط بtن  –ساعة سنو_ة) يتعرف الطالب Ihذا املساق عNO نظام ال�شغيل  1(   نظام ال�شغيل

سوف يتعلمون الطالب ثالث واجRات: واجRة املستخدم واجRة  املستخدم وأجRزة اvXاسوب ا�qتلفة.

 .Window XPالتقنيات وواجRة ال�}مجة. كما وس�تعلمون كيفية استخدام والعمل مع نظام ال�شغيل 

 

 

 ثةسنة ثال
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 برمجة كيفية fo واملRارات املعرفة الطالب إعطاء إNg املساق IÛدف) سنو_ة ساعة 2( اإلن.-نت KL ال¤-مجة

 وكذلك) JavaScript( الز=ون  جRة fo ال�}مجة ممارسة خالل من وديناميكية تفاعلية إن�}نت صفحات

 تطبيقات برمجة كيفية حول  للطالب معلومات املساق ~ذا Gعطي باإلضافة). ASP( امللقم جRة fo ال�}مجة

 . البيانات قواعد عl NOعتمد إن�}نت

ساعة سنو_ة) ~ذا املساق معّد لفئة الطالب املتمكنtن من ال�}مجة  Visual C#  )1 برمجة KL ب`ئة و;ندوز بـ

أو أي لغة أخرى، باإلضافة إNg )وIJم Gعرفون lشغيل الو_ندوز ومRتمtن fo البدء بكتابة  #cأو  cبلغة 

مع تجسيد  Visual CSharpتطبيقات fo ب�ئة الو_ندوز. يتعلم املش�})ون مبادئ برمجة .... وتطبيقات ب 

 ).Procedural Programmingإيجابيات ~ذه الطر_قة باملقارنة مع برمجة  (

 fo كز{� . لتصميم نماذج Objects & componentsاملادة عNO مباyي يتم ال

 

ساعة سنو_ة) يزود ~ذا املساق الطالب بأدوات ل�}مجة نظم معلومات مركبة بلغة  2( تصميم برمجيات

ال�}مجة ·�$. وتدر_بات بلغة ·�$ )لغة برمجة لعلوم اvXاسوب واستخدام ~ي^ليات بيانية متغt}ة. التعرف 

t}ة بلغة ·�$. ) وتطبيقRا fo ~ي^ليات بيانية ثابتة أو متغAbstract Data TypesعNO ~ي^ليات بيانية مجردة  (

إعطاء معلومات ومRارات الزمة لتصميم و=رمجة نظم برمجية مع مراعاة متطلبات اWXودة: كتفصيل ما~ية 

 ال�}مجية، مدى تحمل ال�}مجية، راحة املستخدم، سرعة رد الفعل، وأخt}ا vÔة ونجاعة ال�}مجية.

 

األلغور_تمات  ثt} منساعة سنو_ة) الطالب يقومون ببحث وتحليل الك 1(   خوارزميات متقدمة

  ناحية: الوقت ومن ناحية امل^ان. املتقدمة, يتم تحليل اvXلول األلغور_تمية بحسب نجاعة ~ذه اvXلول من

يبحثون الطالب قضايا وحلول الغور_تمات معقولة والغور_تمات غt} معقولة وترسيخ  وخالل lعلم املساق

محددة. وaعطي الثقة بكتابة الغور_تم vÔيح وناجع ب{vة االلغور_تم و=ر~انھ بطرق  املواضيع املتعلقة

  .اال~تمام بلغة برمجة معينة بدون 

 

 سنة را�عة

ساعة سنو_ة) يبحث ~ذا املساق fo األوتومات ال�Iاµي، )وسيلة   1) (نماذج حاسو0ية (أوتوماتات 

ت IJاµي مع الك�شاف وتحديد ا�Xوارزميات، وكذلك lعابt} اعتيادية وأوتوماتات غt} محددة، أوتوما

ونموذج آلة تيور_نج.  fo ~ذا املساق يتم عرض )ل  (magazine / Stack) مخرجات، أوتومات مستودع

واحد من النماذج السابقة بطر_قة اvXدس و�عد ذلك lعرض بطر_قة رسمية منضبطة. وكذلك يدور 

 النقاش حول مسائل نظر_ة وlساؤالت حول خصائص )ل نموذج ومدى متانتھ وقوتھ.

 

من خالل املساق ي�sود الطالب بمعرفة حول استخدام أدوات  )ساعة سنو_ة 1(  أدوات إلدارة املشارuع

إلدارة املشارaع. و_تعلمون سt}وة إدارة املشارaع وفق مجاالت املعرفة املتعلقة بإدارة املشروع بدعم من أداة 

Microsoft Project. 
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الوسيط بtن املستخدم  –Ihذا املساق عNO نظام ال�شغيل  ساعة سنو_ة) يتعرف الطالب 1(   نظام ال�شغيل

سوف يتعلمون الطالب ثالث واجRات: واجRة املستخدم واجRة التقنيات  وأجRزة اvXاسوب ا�qتلفة.

 .Window XPوواجRة ال�}مجة. كما وس�تعلمون كيفية استخدام والعمل مع نظام ال�شغيل 

 

 جز_ئات(  حاسوب -ماكرو  أساس عNO الطالب يتعرف) سنو_ة ساعة 1(  والشب�ات اCcاسوب عتاد

 اvXاسوب داخل ا�qتلفة املواد أجزاء عNO التعرف و_تم. أسا·�$ �ش^ل تركيباتھ و_فRمون  ،)اvXاسوب

 )ل وعرض ال�شغيل لنظم ا�qتلفة والتكنولوجيات الRندسيات وعرض. عمfO �ش^ل وتركيباتھ ال�¬�$

 اللوحة شاشات، مركز_ة، معاWXة وحدات الذاكرة، أنواع: مثل وا�Xارجية الداخلية اvXاسوب أجزاء

 ال�شغيل نظم عNO التعرف مRمة، مصط�vات عNO التعرف . وتلفاز مودم صوت، كرت ،)األم لوحة( الرئ�سية

$mن تر=ط الtاسوب أجزاء بvXن اt=ما لذلك أضف, ال�شغيل نظم و fk تث¾يت وعملية ال�شغيل نظم وظيفة 

  .وlشغيلRا محلية شب^ات بناء وتجر=ة الشب^ات أنواع عNO والتعرف. برامج

وتمكي�Iم من استخدامات  ساعة سنو_ة) IÛدف املساق إl Ngعر_ف الطالب 1(  اإلن.-نت KL خدمة املعلم

مختلفة fo استخدامات اإلن�}نت fo التعليم،  اإلن�}نت أل~داف lعليمية. يتعرف الطالب fo املساق عNO نماذج

بي�Iا، lغt} دور املعلم fo الب�ئة االف�}اضية، ممstات التعلم عن �عد  وسلبيا�Iا وكذلك املقارنةإيجابيا�Iا 

�عد �ش^ل  اإلن�}نت. يقوم الطالب fo ~ذا املساق بتطبيق عمl fo fOعليم طالب بواسطة اإلن�}نت عن بواسطة

  )امل. ~ذا املساق سوف يدرس عن �عد �ش^ل )امل م�sامن.

ساعة سنو_ة) fo السنوات األخt}ة بدأ التعلم اإلن�}نm$ ين�شر fo املدارس fo البالد  1( ب`ئة pعلم متقدمة

وا�Xارج. تمكننا اإلن�}نت اليوم إلجراء lعلم بtن طالب من مؤسسات مختلفة وكذلك بtن الطالب واvqاضر_ن 

 fo $mن{�جان¾يھ النظري املتواجدون fo أماكن مختلفة. fo ~ذا املساق سوف نتعرف عNO التعلم اإلن

والتطبيقي، حيث سيقوم الطالب بالتعرف عNO آليات التعلم اإلن�}نm$، كيفية إستخدامRا كطالب وكمعلم، 

 كما وست^ون ~نالك قراءة مقاالت علمية واملشاركة fo منتديات اvXوار. 

 

 �ـ. لغة انجلe»ية

nسنة أو� 

Grammar 

This course addresses the three dimensions of language form, meaning, and use – 

ensuring that students not only learn to form grammatical structures, but are also able to 

use them meaningfully and appropriately. It expands students’ knowledge of the 

grammar of English, as it is understood in light of contemporary linguistic theory. 
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Moreover, it fosters a positive attitude toward grammar. In brief, students gain an 

understanding of the formal, semantic and pragmatic aspects of the English language by 

using grammatical and syntactical rules effectively and correctly. 

 

Introduction to Modern British and American Short Fiction             

The course aims at enabling students to have contact with the best thoughts, the 

greatest minds and works, i.e., literature of people who speak English and as a result learn 

and develop their own sense of beauty, intellectual comprehension, high faculty and 

imagination. Moreover, the course will expose students to other cultural patterns and 

train students to understand and tolerate other critical literary perspectives. 

 

Reading Comprehension 

The course will provide students with the opportunity to practice reading of texts 

which are similar to those in their sources. It will also provide students with basic 

vocabulary useful in coping with academic materials.  Moreover, the course aims at 

fostering the thinking processes which students need to develop in order to read 

standard English effectively. It improves students’ understanding and skills as to the 

nature and function of the reading processes. 

 

Basic Techniques in English Teaching Methodology 

The course covers a wide range of teaching skills and techniques: basic classroom 

skills, practical techniques for developing the four skills (L,S,R,W), use of aids and 

materials, and skills of preparation and evaluation. 

 

Phonetics and Phonology 
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The course introduces the standard theory of phonetics, which is the general study of 

the characteristics of speech sounds. Our primary focus will be on articulator phonetics: 

the study of how speech sounds are produced, or ‘articulated’. The course will also 

introduce the standard theory of phonology – the study of the sound systems of English 

– at an elementary level, providing and evaluating methods of  phonological analysis. The 

course will be based on analyzing data mainly from English. 

Introduction to Linguistics  

The course aims at highlighting and demonstrating basic concepts and recent 

theoretical ideas in the major areas of linguistics. It offers an understanding of both the 

internal structure of language (its form) and the varied uses of language in human life (its 

function). Likewise, it fosters attitudes of confidence in approaching linguistic analysis 

and confidence in one’s ability to carry out effective lessons. Consequently, students 

become aware of the differences and similarities between first and second language 

acquisition. 

 

Oral Proficiency (A)  

This course is designed to teach students how to conduct communicative episodes, 

how to initiate interaction with speakers of the language, how to respect, avoid and 

terminate interaction, and how to internalize goal manners of the language. In addition, 

it aims at improving the students’ ability to speak English correctly and idiomatically in a 

variety of real-life situations. Students should engage in highly controversial topics which 

enrich their communicative skills. 

 

Written Proficiency (A) 
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This course is designed to help students generate words better-more freely, lucidly, 

and powerfully, to assist them to improve their ability to make their own judgment about 

which parts of their writing to keep and which to eliminate. Moreover, the course will 

help  them  write clear and concise paragraphs, to improve their writing ability at more 

advanced levels and to produce some guided writing tasks appropriate to their needs and 

levels  

 سنة ثانية

Written Proficiency (B) 

The course will highlight various types and patterns of statements, paragraphs and 

styles of writing. It will help students produce some writing tasks appropriate to their 

learning needs and levels. Eventually, the course aims at improving their writing ability 

at more advanced levels, endorsing the fundamentals of writing an academic research 

paper. 

 

Reading Skills and Strategies 

This course has been designed to provide students with the most common reading 

skills and strategies. This course will also improve students' vocabulary skills, and satisfy 

their curiosity in various subject areas so as to raise the students' consciousness 

concerning the varied challenges they may face as teachers. 

 

 Principles in English Teaching Methodology. 

The course will help students become more aware of his or her own learning process, 

and attitude towards teaching, learning and language – the what and the how. Students 

will be able to identify and discuss key issues in language teaching. They will be able to 

gain skills in planning lessons, including the components of presentation, practice and 
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use. Moreover, the course will focus upon language activities that demonstrate the 

separateness and interdependence of the four skills. 

 

Teaching the four skills: is a comprehensive and thought- provoking course which will 

expose students to the functional- notional skills of learning English. Moreover, the 

course offers the opportunity for students to internalize basic concepts and their 

practical implementations in the classroom. 

The course will enrich students' grasp of the language and will expand their 

pedagogical horizons in terms of the interrelationships between skills and their 

procedural applications. In addition, students' intensive practice will eventually trigger 

improved performance.  

 

 

Morphology 

The aim of the course is to provide a description of both derivational and inflectional 

processes which enable us to form words. We shall examine the internal structure of 

word-formation, and to introduce some of the important concepts in the domain of 

morphology by illustrating their application to English word structure. The course also 

aims at elucidating certain principles that apply to the structure of words in other 

language. 

Oral Proficiency (B) 

The ultimate objective of the course is to reinforce and to improve the oral 

communicative aspect of language use. Students should acquire the necessary tools to 

express themselves orally and accurately about any suggested topic. The course will also 
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expose students to intensive discussion of universally controversial subjects such as 

Euthanasia, Censorship, Abortion, Cosmetic, Surgery and Cloning.   

 

English Syntax 

The objective of the course is twofold: to study some of the syntactic structures found 

in English and to see how linguists approach the study of syntax. The course will 

scrutinize the differences between well-formed and ill-formed structures. It will also deal 

with relationships between different structures. Moreover, the course focuses upon 

relationships between syntactic structures and meanings. 

Students will be provided with explanations of the basic concepts and recent 

theoretical ideas of syntactic structures. Eventually, the course will provide students with 

the necessary tools for understanding and applying the foundational concepts of English 

syntax. 

 

Pedagogical Grammar 

The course is designed to provide students with an understanding of the formal, 

semantic and pragmatic aspects of the English language by exploring teaching practices 

and lessons or materials that are based on English grammar. The course will demonstrate 

a positive awareness of the importance and complexity of language with special 

reference to English language. Finally, it will foster attitudes of confidence in 

approaching linguistic analysis and confidence in one’s ability to carry out effective and 

productive lessons. 

 

First & Second Language Acquisition               
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This course is designed to gain insights into the second language acquisition 

/learning processes through an examination of research findings. Moreover, students 

will develop an ability to analyze learner language and devise teaching strategies 

accordingly. Students will recognize and accept diversity of learning styles and other 

learner characteristics, and to become more aware of the complexity of the language 

acquisition process and of language learners. Moreover, the course will train students to 

become more aware of the differences and similarities between first and second language 

processes. 

 

 سنة ثالثة

Style and Composition 

The ultimate aim of the course is to enhance and reinforce students’ communicative 

writing ability and oral proficiency. They will be gradually introduced to the 

fundamentals of academic writing so that they themselves will produce segments of 

guided writing and eventually they will be trained to write a research paper according to 

the MLA citation format. 

 

English and American Poetry 

This course is intended to give students a balance of classic and contemporary, 

English and American works dealing with universal themes. It aspires to present the basic 

elements of poetry in a progression in which each new topic is based on what has 

preceded it. The emphasis is put on how students as readers can use these elements of 

poetry, to interpret and to respond to it correctly, why the poet uses these elements and 

what values they have for both the students and the poet. Some critical theories will be 

given for the purpose of giving the students something to use in order to understand 
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poetry and its components such as rhythm, rhyme, symbols, images, and figurative 

languages. 

 

Oral Proficiency (C) 

The rationale of the course is enhancing students’ skills of communication. They are 

expected to express themselves about highly complex and unpredictable topics in terms 

of examining their functional – notional approach to language use. Students are 

expected to address increasingly complex topics such as “Abortion”, “Euthanasia” and 

“The Function of the Press as a Democratic Tool of Communication”. 

 

Advanced English Grammar 

The objective of the course is to enable students to develop their own grammatical 

abilities through the correct use of appropriate grammatical structures at advanced level 

of analysis and description. 

Moreover, the course aims at discussing, analyzing, and paraphrasing the patterns of 

English structure that are typical of textbooks, professional journals, and newspapers 

that they will encounter during their studies and careers. 

 

 Approaches to Teaching English as a Second Language 

The course is designed to provide an overview and elucidation of eight different 

language teaching methods and approaches that have achieved international 

prominence. Those approaches and methods are taught /learned according to their 

underlying theories of language and language learning; the learning objectives, the 

syllabus model used; the roles of teachers, learners, and materials within the method or 

approach; and the classroom procedures and techniques that the method substantiates. 
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English Language Testing 

This course is designed to guide college students in procedures for planning, writing, 

administering and analyzing classroom language tests. The course will prepare students 

to understand and act upon evaluations of students and colleagues, and to enable 

students to write useful tests for use in the classroom. 

 

Teaching English in Heterogeneous classrooms 

This course will introduce and illustrate modes of teaching English in a 

heterogeneous class. It is designed so as to enable the practical implementation of the 

theoretical principles & ideas presented. 

 

 سنة را�عة

Discourse Analysis 

The course Discourse Analysis will examine the relationship between language and 

the contexts in which it is used. It will also examine discourse analysis in general and, in 

greater detail, the way grammar, lexis, phonology, and spoken and written language have 

been approached by discourse analysts. In addition, the course will display skills for 

examining how humans use language to communicate and how they construct and 

interpret linguistic messages and contexts.  

 

Psycholinguistics 

The course will deal with various topics in Psycholinguistics that pertain to the 

learning & using of language with particular reference to the kinds of processes & 

strategies involved in speaking, writing & reading. Moreover, the course examines how 
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social and psychological factors affect the use of language. Thus, students will benefit 

from an understanding of the mental processes that a person uses in producing and 

understanding language and how human beings acquire and learn language as well.  

 

Sociolinguistics 

The course will introduce the main topics of interest and some practical methods of 

the field of sociolinguistics. The course will explore some facts about language use in 

social contexts, the structure of language and the nature of linguistic competence. 

Moreover, it focuses upon how sociolinguistic research affects language teaching, and 

the pedagogical implications of the issues to be addressed.  

 

Drama Shakespeare and Elizabeth 

The course aims at enabling students to get acquainted with an anthology of English 

Revenge Drama, to provide students with the tools for literary analysis and critical 

interpretation, to expand students’ horizons and knowledge by exposing them to both 

traditional and modern critical theories. The course aims at exploring the historical, 

aesthetic and dramatic patterns of Elizabethan drama versus Jacobean drama. 

 

Gender and language 

The course will familiarize the students with the history of language and gender 

scholarship through its four major theoretical models: (a) women’s deficiency, (b) 

patriarchy or male-dominance, (c) gender differences, and (d) gender diversity. While 

reading different articles in the textbook, which represents schools of the diversity 

model, attention will be paid to its critique of its predecessors and to its self-critique. 
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Language and gender studies will also be considered in the broader context of cultural 

studies, as cognate with domains such as language and race or language and nationalism.  

 

Survey of English literature is an introductory course which focuses upon the early 

pieces of literary heritage which constituted the hallmarks of artistic achievement since 

Geoffrey Chaucer. The course will highlight the general setting and the flourishing of 

literary works so that students become aware of the development of various literary 

genres- dramatic, poetic, and verse. 

The course will enable students to scrutinize the distinguished artistic achievements 

of the early period. Thy will acquire the fundamental concept so that they internalize the 

tools for analyzing and assessing literary works.  
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 و. ال.-بية اc]اصة

 م\]صات مساقات ال.-بية اc]اصة

 إNg عالم اإلعاقة عNO مختلف أش^الRا  1(مدخل إ�n ال.-بية اc]اصة 
ً
ساعة سنو_ة)  Gعت�} ~ذا املساق مدخال

 وأ�عاده االجتماعية عNO ذوي اإلعاقة والب�ئة 
ً
وأ�عاد~ا اإلyسانية من خالل استعراض تطور املفRوم تار_خيا

املتعلقة ب^ل نوع اvqيطة Ihم. ~ذا وaعمد املساق إNg كشف املتعلمtن نحو اvXاجات اإلyسانية والتعليمية 

من أنواع اإلعاقة. حيث يتم التعرف إNg األنواع ا�qتلفة من اإلعاقات الl $mش^ل فئات ال�}بية ا�Xاصة كما 

. إذ يتم التطرق إNg أ~م املمstات اWXسمانية، الذ~نية
ً
 وعامليا

ً
-التعليمية، االنفعالية-~و متعارف عليھ محليا

ئة من فئات ذوي االحتياجات ا�Xاصة. كما و_بحث املساق fo طرق السلوكية واالجتماعية املتعلقة ب^ل ف

  .
ً
 التعرف إلIëم واألطر ال�}بو_ة والعالجية املناسبة لتعليمRم بما Gشمل طرق دمجRم fo الب�ئة األقل تقييدا

 

ساعة سنو_ة) يبحث ~ذا املساق fo بÆية اللغة واستخدامRا  1(سليم  KL اللغة والتعبe- الكالمي  تطور 

اصلRا ومسار تطور~ا. كذلك يطرح موضوع العالقة بtن اللغة والتواصل و_تطرق اNg ا~م النظر_ات الm$ و 

فسرت االسس الm$ قامت علIëا اللغة. كما وIÛتم ~ذا املساق بدراسة املبrP البيولو"f للدماغ وعالقة اللغة 

ومجاالت اللغة ا�qتلفة وfk: علم  بالدماغ و)وIJا الوسيلة األساسية لفRم الفكر اإلyساyي. و_�ناول فروع

أصوات اللغة والنحو والصرف وعلم الداللة وتحليل ا�Xطاب واستخدام اللغة. ن�ناول fo ~ذا املساق مراحل 

 .foملة ومرحلة الكالم التلغراWXتحدثت عن مرحلة ال^لمة ا $mعض الدراسات ال� Ngن إt~اك�ساب اللغة منو

مرحلة اWXملة وال�}اكيب املعقدة. ونبtن اآللية الm$ يتم من خاللRا اك�ساب كما ن�ناول ظا~رة اك�ساب النفي و 

 الطفل للغة األم ونتطرق الك�ساب اللغة املكتو=ة وطرق �lيص تأخر التطور اللغوي لدى األطفال.

 

 �ºر -تطور ح IÛدف ~ذا املساق للوصول باملتعلمtن إNg القدرة عNO ساعة سنو_ة)  1(حر+ي سليم ومتعّسٍ

حركية، حrm و�ن )ان اإلطار الذي يتعلم/تتعلم بھ -st طالب/ة مع صعو=ة بأحد اWqاالت اvXسيةتمي

. إذ يتم طرح من خالل العمل الصفي التلميذ/ة، إطارا تر=و_ا غt} خاص أو "عادي"، واالستجابة الحتياجاتھ/ا

$�èvXحر)ي، عالقتھ بمجاالت التطور األخرى (مثل -مفا~يم خاصة بمجال التطور ا (fالتطور االجتما�

والعوامل الm$ تؤثر عNO مساره (مثل الب�ئة االجتماعية، اإلyسانية والغt} إyسانية). باإلضافة، س�تم تحليل 

حاالت من اvXقل ور=طRا باملادة النظر_ة، Ihدف تذو_ت وlعلم أ~مية وكيفية االك�شاف املبكر، وفRم كيف 

وال�}وات اvqيطة بنا )ي نطور القدرات اvXسية اvXركية، حrm بإم^اننا استغالل واستعمال الب�ئة الطبيعية 

باملراحل املبكرة للتطور. محور آخر للمساق ~و إدراك الطرق والوسائل لتطو_ر مركبات األداء ا�qتلفة 

 بمختلف مجاالت األداء

 

أداة لرعاية (ساعتان سنو_تان) يبحث املساق l foعر_ف التدرaس العال"f )طرق تدخل KL ال.-بية اc]اصة 

ال{vة و~و_ة النفس وكيف يمكن تطبيقRا fo األطر ال�}بو_ة ا�qتلفة. lعليم قضايا عالجية مختارة بواسطة 
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 fOعلم )ل أداة �ش^ل عمl...ØXة, كتابة إبداعية, رسم, أناشيد, مسرح دمى اWXأدوات عالج متعددة: قراءة معا

 مدى انتمائھ إNg مجال التدرaس العال"f.بواسطة أدوات عالج متعددة مع األخذ �عtن االعتبار 

 

ساعة سنو_ة)  تتجھ الفلسفة ال�}بو_ة العاملية  1(دمج الطالب ذوي االحتياجات اc]اصة KL ج از ال.-بية 

fo العقدين األخt}ين إNg أ~مية دمج ذوي االحتياجات ا�Xاصة fo اWqتمع و�تاحة الفرصة لRم ألخذ دور فّعال 

أ~مية ~ذا املساق من منطلق تأ~يل املعلم fo أطر ال�}بية العادية نحو اvXاجات ال�}بو_ة fo مجتمعا�Iم. تأlي 

والنفسية لفئات ذوي االحتياجات ا�Xاصة الذين يتم اس�يعاIhم ضمن األطر العادية. fo ~ذا املساق س�تم 

وس�تطرق املساق التطرق اNg القوانtن الm$ تنص عن حاجة الدمج للمعاقtن، ومراحل الدمج السليم. كما 

 اNg أنواع الدمج واألطر الدامجة وطر_قة متا�عة الطالب الدمج و=ناء ا�Xطط ال�}بو_ة الفردية.

 

 ساعة سنو_ة)  1(إعاقات مركبة: إعاقات تواصل، شلل دماKâ، إعاقات بصر;ة وسمعية  -مقدمة

 {�ز ~ذا املساق عNO األنواع ا�qتلفة من اإلعاقات املركبة fo مجال ال
ّ

بية ا�Xاصة، بما Gشمل طيف يرك

التوحد، الشلل الدماf5، اإلعاقات الذ~نية الشديدة والعميقة، واإلعاقات السمعية والبصر_ة املركبة. 

سيطرح املساق اس�}اتيجيات وأساليب تدخل تر=و_ة عامة للتعامل مع )ل فئة من ~ذه الفئات. كما وس�تم 

ة ضمن طاقم متعدد التخصصات. ~ذا وس�سلط الضوء مناقشة كيفية مالءمة األ~داف ال�}بو_ة العالجي

 عNO التحديات االنفعالية واWXسمانية الm$ ترافق املعلم fo التعامل مع ~ذه اإلعاقات fo اvXقل ال�}بوي.   

 

 !
ّ
lعت�} فئة الطالب ذوي العسر التعلّ%$ من الفئات املركز_ة  ساعة سنو_ة) 1( مقدمة KL العسر التعل

 
ً
ما بtن فئات ذوي االحتياجات ا�Xاصة fo أطر ال�}بية العادية وا�Xاصة، و=التاfg فإن التعرف  واألك�} ان�شارا

عNO املؤشرات العامة وا�Xاصة الm$ تمst ~ذه الظا~رة، وأساليب فحصRا والتعرف إNg أ~م الطرق العالجية 

ط ~ذا املساملقدمة لRا، lعت�} من األساسيات الm$ يحتاج إلIëا )ل معلم.  ِ
ّ
اق الضوء عNO ظا~رة عسر Gسل

م املتفاوتة. إذ س�تم تناول املؤشرات األوNg لRذه الظا~رة، وكيفية 
ّ
م لدى األطفال fo مراحل التعل

ّ
التعل

التعرف إلIëا fo مراحل الطفولة املبكرة وكذلك أثناء مراحل الدراسة األ)اديمية. كما وس�تم مناقشة عالقة 

حر)ي وعالقIÀا باللغة -)اإلصغاء، واإلدراك، والذاكرة، والتآزر ا�èvX$~ذه الظا~رة بوظائف الدماغ ا�qتلفة 

واملRارات األ)اديمية املن¾ثقة ع�Iا. من خالل ر=ط الوظائف الدماغية باألداء األ)ادي%$ لألطفال fo املدرسة، 

م، مثل: الدافعية
ّ
م،  س�تم التعرض إNg العوارض املرافقة، والm$ عادة ما ت^ون ناجمة عن عسر التعل

ّ
للتعل

واملقدرة عNO االندماج والتفاعل االجتما�f، والشعور باملقدرة األ)اديمية، و)ل ما يرتبط بمشاعر اإلحباط 

 س�تم التطرق إNg أ~م األدوات املستخدمة ل��يص الظا~رة والتوجRات العالجية واألطر 
ً
والتوتر. وأخt}ا

 املالئمة لRؤالء األطفال.

 

ساعة سنو_ة) ي�ناول ~ذا املساق جانبtن ~امtن ~ما النطق واللغة و_بحث fo  1(عسر اللغة وطرق العالج 

العالقة بtن اللغة والتواصل. وIÛم �شرح الوسائل املناسبة ملساعدة األ°�اص الذين Gعانون من اضطراب 
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�} التواصل، باحثا م^ونات التواصل ا�Xمسة: الصوت والنطق واللغة والطالقة الكالمية والسمع، والl $mعت

 fo حدوث اضطراب Ngتؤدي إ $mامل^ونات األساسية لعملية التواصل الفعال. يبحث املساق األسباب ال

التواصل بدرجات وأش^ال مختلفة لت^ون منطلقا للتحدث عن االضطرابات النطقية واللغو_ة ا�qتلفة. 

قا لنوعRا. Gستعرض كذلك يتم lعلم طرق عالج االضطرابات النطقية واالضطرابات اللغو_ة ا�qتلفة وف

املساق أنواع اإلعاقات السمعية بدرجا�Iا ا�qتلفة وأسباب اإلعاقات السمعية متطرقا ملعاWXة اإلعاقات 

السمعية. أيضا IÛدف ~ذا املساق إNg عرض حاالت مختلفة من اضطرابات النطق واللغة والتواصل وطرق 

 �lيصRا وعالجRا.

 

ة) يركز مساق ال��يص األ)ادي%$ عNO األسس fo عملية ساعة سنو_ 1(أسس ال�¼]يص األ+ادي!  

التعرف إNg املقدرات األ)اديمية لدى الطالب من ذوي القدرات التعليمية املتفاوتة. Gستعرض املساق  ما~ية 

ال��يص fo ال�}بية، وكيفية فحص املقدرات التعلمّية لدى الطلبة، فيما يتعلق بمراحل املعاWXة البصر_ة 

حركية. كما و_تطرق إNg مراحل �lيص القراءة والكتابة واvXساب. كما وسيعاñX -اvXسوالسمعية و 

 املساق عملية ال��يص من ناحية عالقIÀا با�Xطط ال�}بو_ة الفردية.

 

ساعة سنو_ة) إن القراءة والكتابة من اvqاور األساسية والRامة fo  1(التعليم املKL Ù¾å القراءة والكتابة 

مجال عسر التعلم األ)ادي%$. فRذه الصعو=ات تمثل س¾با رئ�سا للفشل املدر·�$ مما يؤدي إNg القلق 

وانخفاض الدافعية والتصور الذاlي لدى الطالب. لقد lعددت طرق تحسtن القراءة والكتابة والm$ صممت 

WXة صعو=ات القراءة والكتابة، وذلك نظرا الختالف أنماط ~ذه الصعو=ات ودرجة حد�Iا، لذلك Ihدف معا

ال بد من التنوع بطرق املعاWXة امل{v1ة. التعليم امل{â1 ~و اWqال الذي ي�ناول مشا)ل التعلم بمستوى 

Xة مش^لة الطالب اWXموجھ �ش^ل مباشر ملعا â1}اصة، يتم التعليم الطرق والتقنيات. ي^ون التعليم امل�

 NOال يقتصر ع fgاصة و�ش^ل شمو�Xحاجات الطالب ا fش^ل فردي ومن خالل مجموعات و_را�� â1}امل

ت{vيح الصعو=ة العيÆية لدى الطالب. يلقي ~ذا املساق الضوء �عمق عNO مفRوم التعليم امل{â1 وأ~دافھ 

واضيع األساسية واملركز_ة النظر_ة وعالقتھ بمفRوم صعو=ات القراءة والكتابة. يطرح ~ذا املساق امل

والعملية ذات الصلة بموضوع lعلم القراءة والكتابة. يطرح املساق نماذج علمية لتعلم القراءة والكتابة 

واليات لتطبيق ~ذه النماذج بطرق و=اس�}اتيجيات متعددة م{v1ة. Gعرض ~ذا املساق اس�}اتيجيات 

=ات التعلمية fo مجاالت القراءة والكتابة و_تطرق إNg التقنيات lعليمية يمكن استخدامRا للتغلب عNO الصعو 

 ا�Xاصة الm$ يمكن استخدامRا من قبل املعلم للتغلب عNO صعو=ات الطالب التعلمية. 

 

ساعة سنو_ة) يبحث ~ذا املساق fo طر_قة تدرaس اvXساب �ش^ل عام وfo  1(تدرuس مKL Ù¾å اCcساب 

=ة �ش^ل خاص. يتم أمام الطالب عرض طرق عالجية م{v1ة، تدرaسھ للطالب الذين يواجRون صعو 

ونماذج وآليات عالج fo مجال التدرaس امل�ص ل�vساب. ي�}كز التعليم fo املساق عNO التعرف عNO تطو_ر 

طرق اvXلول fo اWXمع والطرح لدى األوالد، مبrP قضايا كالمية وقضايا ذات مستو_ات صعو=ة، صعو=ات 
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الطالب. اك�ساب خ�}ة fo تدرaس �lيص بالر_اضيات من خالل إظRار الصلة بtن ومفا~يم مغلوطة لدى 

             .{tم، اللغة والتفكRالف 

 

 للطالب املساق ~ذا ي�يح) سنو_ة ساعة 1( املدرسة مع وعالق�Àا اc]اصة االحتياجات ذي الولد عائلة

 األداء و ا�Xاصة، االحتياجات ذا الولد نمو ومراحل حيا�Iا ودورة األسرة، لفRم النظري  األساس عNO التعرف

 وأزمات والولد، األسرة حياة fo واألزمات الضاغطة، واvXاالت لأل~ل، واالجتما�f والوالد الزو"f الوظيفي

 والولد، األسرة تكييف عNO تؤثر الm$ ا�Xطر عوامل عNO والتعرف والولد، األ~ل مع عالقتھ fo املعلم تواجھ

 بtن الشراكة مستوى  لرفع اتصال قنوات وتطو_ر األ~ل، ومشاركة الو�f لتعميق وسائل عNO التعرف وكذلك

 .واأل~ل ال�}بوي  اإلطار

�س¾ب طبيعة متطلبات العمل مع ذوي االحتياجات  ساعة سنو_ة) 1(دمج الفنون KL ال.-بية اc]اصة 

 ذوو اإلعاقات املركبة والذين ال يمكن الوصول إلIëم 
ً
بالطرق التدرaسية التقليدية ا�Xاصة، وتحديدا

)التعليم الوجاfk، سيطرح ~ذا املساق بدائل وتوجRات تر=و_ة إضافية من خالل دمج الفنون fo التعليم 

وتفعيل دمج اvXواس. س�تم مناقشة أ~م األدبيات النظر_ة الm$ تحث عNO دمج الفنون fo العمل مع فئات 

والذ~نية امل�}افقة مع وجود اإلعاقة. كما وس�تم العمل ذوي االحتياجات ا�Xاصة �س¾ب اvXاجات النفسية 

 عNO مالءمة أدوات فنية خاصة للعمل مع الفئات ا�qتلفة لإلعاقات.

 

ساعة سنو_ة) يبحث ~ذا املساق fo املمstات السلوكية، اvXّسية واإلدراكية لألوالد   1(اضطرابات سلوكية 

fo طرق ال��يص و=طرق  DSM-IVالل التطرق إNg وللشباب ذوي ال�شوaشات السلوكية ا�qتلفة من خ

 Ngا أن  تؤدي إIJمن شأ $mاملس¾بات ال fo بوي. كما يبحث املساق{�التدخل املتبعة fo اWqال العال"f وال

ال�شوaش fo السلوك, مثل: مس¾بات بيولوجية, نفسية, عائلية واجتماعية. فصائل ومجموعات التصÆيف 

قضايا نظر_ة متعددة. كما و_تم البحث fo نماذج مركز_ة للتدخل ال�}بوي ا�qتلفة لل�شوaش السلو)ي و 

إدرا)ي ~ذا باإلضافة إNg البحث fo الصلة بtن ال�شوaش -والنف�è$ من خالل ال�}كst عNO تدخل سلو)ي

السلو)ي وlشوaشات أخرى لألوالد وللشباب fo اWqال اإلحسا·�$ واإلدرا)ي, و_تم النظر fo نماذج تدخل 

ال"f متعددة من خالل ال�}كst عNO وظيفة املدرسة fo ~ذا املضمار وعNO م^ان املر�ي fo بناء برنامج ع-تر=وي 

 تدخل.

 

ساعة سنو_ة) إن ~دف املساق ~و إكساب الطالب املعرفة األساسية الm$ تمك�Iم  1(فحوصات p¼]يصية 

اق التطرق إNg أنواع مختلفة من التطرق بصورة موضوعية وناقدة إNg امتحانات نفسية. س�تم fo ~ذا املس

من الفحوصات ال��يصية النفسية، مصداقية وثبات الفحوصات، عالقة الفاحص باملفحوص كعامل 

مؤثر، اعتبارات أخالقية أدبية fo التعامل مع الفحوصات ونتائجRا، تصÆيف نوع الصعو=ات واإلعاقات، 

°�ص، فحص بندر ، فحص رسم °Wرة، TAT & CATفحوصات ذ)اء، فحص رورشاخ، فحص 

 جشطالت، وفحص عالقات أسر_ة.
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IÛدف ~ذا املساق إNg ز_ادة و�f املتعلمtن حول اWXوانب  ساعة سنو;ة) 1األمراض النفسية KL الطفولة (

املرافقة للتطور fo الطفولة، خاصة فيما يتعلق باالضطرابات السلوكية والنفسية ملراحل الطفولة 

ة fo املساق مفRوم علم دراسة األمراض النفسية، كيفية التعرف عNO والشباب. س�ناقش األسئلة املطروح

السلوكية وتصÆيفRا. كما وس�تم مناقشة املمstات ا�Xاصة Ihذه االضطرابات وكيف  -االضطرابات النفسية

 يتم التطرق إلIëا وتفسt}~ا fo األدبيات النظر_ة ا�qتلفة.

 

 إNg الدراسية اvXلقة �Iدف )سنو_تان ساعتان( دراسية حلقة عائلتھ KL اc]اصة االحتياجات ذو الطفل

 وجRة بtن املتبادلة العالقة معرفة وضغط، أزمة حالة fo وتأثt}~ا العائلة لدى العادي التطور  أنماط فRم

 املساق IÛدف وكذلك. وضياع عنف عسر، إعاقة، حاالت مع التعامل fo كمجموعة العائلة و=tن الولد نظر

Ngم إRوكيل املدرسة م^انة ف( {tالعائلة مع التعامل أثناء والدعم للتغي. 

حلقة دراسية (ساعتان سنو_تان) إن طرق جديدة KL دمج الطفل ذي االحتياجات اc]اصة KL ج از ال.-بية 

~دف املساق ~و إجراء وتطو_ر نقاش fo ا�Xطط واألساليب ا�qتلفة الm$ تبحث fo دمج الولد ذي 

 fo اصة�Xالدمج, طرق الدمج, ردود االحتياجات ا fo بحث النظر_ات األساسية ,
ً
ال�}بية العادية. يتم, أيضا

العائلة, اWqتمع, املدرسة, وأ�عاد الدمج عNO أداء التلميذ لوظيفتھ fo اإلطار  –فعل الب�ئة القر_بة عNO الدمج 

املش�})ون fo اvXلقة fo لقطات العاطفي, التعلي%$ واالجتما�f. يتم ال�}كst عNO مفRوم التعميم اآلyي. Gسا~م 

من تجر=IÀم املRنية وال�صية. تناقش fo اللقاءات األوNg مواضيع تتعلق بال�}بية ا�Xاصة و=الدمج م�Iا: 

تار_خ, فلسفة ال�}بية ا�Xاصة والدمج, حر)ات اجتماعية ودمج ذوي االحتياجات ا�Xاصة. يتوسع النقاش 

بصورة فردية, صف, مدرسة ودمج  –بة, مثل: أطر الدمج خالل اللقاءات ليتضمن قضايا رئ�سية مناس

 مؤسسm$, تقييم التعميم ونظرة ناقدة للعمل ال�}بوي ولألبحاث fo ~ذا اWqال.

 

م محاور 
ّ
 التعل

بة إعاقات -أ
ّ

 مرك

Koيص وطرق عالج -تخلف عق[¼p{عت�G  ن الفئات الرئ�سة لذويtمن ب fOالطالب ذوي التخلف العق

طر ال�}بية ا�Xاصة، و=التاfg فإن التعرف عNO ~ؤالء الطالب, ممstا�Iم وحاجا�Iم االحتياجات ا�Xاصة fo أ

ا�Xاصة وكذلك أساليب ال��يص والفحص والتعرف إNg أ~م الطرق العالجية/التعليمية املقدمة لRذه 

ط ~ذا املساق الضوء عNO ظاالفئة من الطالب، lعت�} من األساسيات الm$ يحتاج إلIëا )ل معلم.  ِ
ّ
~رة Gسل

م املتفاوتة. إذ س�تم تناول املمstات والصفات األساسية لRذه 
ّ
التخلف العقfO لدى األطفال fo مراحل التعل

كما وس�تم  ."ΙQ"الظا~رة وكيفية التعرف عNO قدرات الطالب املعرفية واستخراج معدل الذ)اء العام 

مناقشة األسباب وطرق الوقاية والعالج واطر الدمج املالئمة لRذه الفئة من الطالب fo مراحل الدراسة 

ا�qتلفة. باإلضافة س�تم التطرق إNg اس�}اتيجيات التدرaس والعالج و دور املعلم fo بناء برنامج 

 lعلي%$/عال"f لRؤالء األطفال.
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ساعة سنو_ة) ~دف املساق ~و التعرف عNO األ�عاد اWXسمانية,  1(التعامل مع إعاقات جسدية مركبة 

اإلحساسية واالجتماعية لل;Wز والتعامل معRا بواسطة قراءة موجRة, محاضرات ونقاشات جماعية. Gساعد 

 املساق الطالب fo بناء أطر lعامل مRنية ونظر_ة لفRم أ�عاد ال;Wز.

 ساعة سنو_ة) 1(طار الب`ت، واD>تمع، وج از التعليم ذوو اإلعاقات اCcسية، السمعية والبصر;ة KL إ

 f¨م القر_ب (العائلة والRمحيط fo ,نtالنظر واملكفوف fo نوعية حياة التالميذ ذوي النقص fo يبحث املساق

 أخرى) إن ~دف املساق ~و عرض طرق نظر_ة لفRم 
ً
السكP$) وfo اvqيط األوسع (املدرسة الm$ تدمج أطرا

fo النظر من ناحية تأقلمھ العاطفي وlعاملھ fo التعليم وfo الناحية االجتماعية.  الطالب ذي النقص

باإلضافة إNg ذلك يتم التطرق إNg طرق lعامل األجRزة الرسمية مع التحدي لدمج الولد, ذي العسر. يتم 

 النظر fo ~ذه املواضيع بناء عNO الطرق والن©ñ اآلyي اvXديث.  

 

(ساعتان سنو_تان) إن الRدف من املساق ~و التعرف عNO إعاقات طرق تدرuس وعالج  -إعاقات مركبة

شديدة fo ال�}بية ا�Xاصة (عدم القدرة عNO التعامل مع العالم ا�Xار"f, شلل دماf5 وتخلف عقfO شديد), 

معلم, ملواجRة ذوي lعلم طرق وأساليب عالج ل^ل عسر, مالءمة أ~داف عالج fo طاقم متعدد اWqاالت وك

 اإلعاقات الشديدة من الناحية العاطفية واWXسمانية.

 

IÛدف ~ذا املساق إNg التعرف عNO أ~مية االتصال بأساليب بديلة  )سنو_ة ساعة 1(اتصال داعم و0ديل 

لتحقيق الRدف، خاصة للطلبة ذوي االحتياجات ا�Xاصة الذين تمنعRم إعاقا�Iم اللغو_ة اللفظية من 

 {tذا املساق س�تم التعرض ألساليب اتصال بديلة مثل رمزو بِلس، باإلضافة التعب~ fo .
ً
عن حاجا�Iم كالميا

 إNg أساليب اتصال داعمة املتوفرة �Xدمة ذوي االحتياجات ا�Xاصة. 

 

يتطرق ~ذا   )ساعتان سنو_تان(تطور انفعا�K واجتما¿K لألطفال واملرا�قeن ذوي اإلعاقات العقلية 

املساق إNg التطور الطبي�f لألطفال واملرا~قtن، و_ناقش بتوسع كيف تؤثر اإلعاقات عNO طر_قة النمو 

االنفعاfg واالجتما�f لذوي اإلعاقات ا�qتلفة �ش^ل عام واإلعاقات العقلية �ش^ل خاص. ~ذا وس�تم 

 ه الفئة من الطالب.  مناقشة أساليب التدخل ا�qتلفة الl $mسا~م fo التطور الطبي�f لRذ

 

 األساسية املعرفة الطالب يكسب املساق ~ذا) سنو_ة ساعة 1(اc]اصة االحتياجات لذوي  حياتية مؤ�الت

 عNO اإلعاقة واyع^اسات أسرتھ، وحياة حياتھ جودة وفRم ا�Xاصة االحتياجات ذا الفرد حياة مدار حول 

 باملRارات تختص أساسية ونماذج مداخل عNO والتعرف وال�}بوي، االجتما�f العائfO،و ال�¬�$، اWXانب

  بي�Iا من مواضيع عNO والتعرف الشديدة، اإلعاقات ذوي  من ا�Xاصة االحتياجات لذوي  اvXياتية واملؤ~الت

 .ا�Xاصة االحتياجات لذوي  والوالية اÆWXسية، وال�}بية اvq%$، والسكن وامل�$، ال�¬�$، التأ~يل

 pعلمّية إعاقات -ب



 165صفحة  ،)2019( األ)ادي%$، الدليل

 

 

 

النفسية لالضطراب -(ساعتان سنو_تان) إن ~دف املساق ~و شرح القاعدة العص¾يةعلم نفس األعصاب 

السلو)ي, مشا)ل وظيفية وصعو=ات fo التعليم, معرفة آليات ال��يص وأساليب العالج وكذلك تطو_ر 

 القدرة عNO كتابة تقار_ر �lيص.

 

 «eساعة سنو_ة) يتعرف الطالب م 1(عسر اس�يعاب وترك stك{�ن خالل املساق عNO ممstات اإلصغاء وال

ا�qتلفة مع الشرح النظري املتعدد لل�شوaش وأساليب العالج ا�qتلفة. كما و_تعرف الطالب أثناء lعلم 

 املساق عNO طرق �lيص متعددة و_تم ال�}كst عNO أداء اآلباء واملعلمtن لوظيفIÀم fo التعامل مع ال�شوaش. 

 

 تتطلب )  سنو_ة ساعة 1( اc]اصة لل.-بية علمeنم تمكeن -سيكودراما
ً
وظيفة مر�ي الطلبة املعسرون lعلمّيا

مRارات بدغوجية وحساسية عالية عNO السواء. اللقاء مع الطلبة ذوي اإلعاقات ا�qتلفة يضع املر�ي أمام 

تحديات تتطلب الص�}، التقبل والتفRم الحتياجا�Iم الذ~نية واالنفعالية واالجتماعية. IÛدف ~ذا املساق 

%$ وذلك من خالل إثرائھ بأدوات عمل إبداعية تمكنھ من إNg تدعيم دور املر�ي ل
ّ
فئة الطلبة ذوي العسر التعل

 و�ش^ل بّناء مع ~ذه الفئة من الطالب. وظيفة السي^ودراما مساعدة املر�ي ملواجRة 
ً
التواصل انفعاليا

الكتابة  مشاعره، نقاط ضعفھ وقوتھ، وذلك من خالل اس�}اتيجيات مثل ا�Xيال الفّعال، اللعب، اvXركة،

والعمل ضمن مجموعات، و=التاl fgعليمھ بناء ب�ئة انفعاليھ داعمة و=ّناءة لRؤالء الطالب. fo ~ذا املساق يتم 

ال�}كst عNO مضامtن املرافعة الذاتية، والl $mش^ل داعمة أساسية لتطو_ر مRارات الطلبة ذوي العسر 

   .$%
ّ
 التعل

 

!  KL الصف ا
ّ
يناقش ~ذا املساق أساليب العمل  ساعة سنو_ة) 1( لعاديدمج الطلبة ذوي العسر التعل

مع الطلبة املعسر_ن lعلمّيا املدمجtن بمراحل مختلفة من سنوات lعلّمRم fo املدرسة. كما وسيطرح املساق 

جوانب عدة من التدخل للعمل مع الطلبة املدمجtن fo صفوف املراحل الدنيا من lعلمRم، مثل اك�ساب 

األساسية )القراءة واإلمالء والكتابة، إNg جانب أش^ال الدعم الذي يجب أن يحظوا بھ  املRارات التعليمية

خالل مراحل التعلم fo املدرسة. كما وس�تم مناقشة أش^ال املالءمات والتعديالت والبدائل الm$ تطرح 

عمل للنصوص التعليمية ل^ي ت�ناسب مع حاجات ~ذه الفئة من الطالب. ~ذا وس�ناقش املساق طرق ال

 fo مRشمل طرق التعامل معG الفردي وضمن مجموعات مع ~ذه الفئة بالتحديد ضمن الصف العام، بما

 ظروف االمتحانات. كما وسيطرح موضوع إشراك ~ؤالء الطالب وتمكي�Iم للمرافعة عن ذا�Iم أمام اآلخر_ن. 

 

افقة KL تدرuس الورشة مادة نظر_ة (ساعتان سنو_تان) lعلم fo القسم األول من القراءة  ورشة مر

تتعلق بنظر_ات القراءة واأل�عاد العملية ل^ل نظر_ة. وfo القسم الثاyي يك�سب الطالب خ�}ة fo بناء آليات 

 قياس وتقييم fo مجال القراءة وfo استعمال ~ذه اآلليات بصورة عملية fo تحليل حدث.

 



 166صفحة  ،)2019( األ)ادي%$، الدليل

 

 

 

افقة KL تدرuس اCcساب  الورشة عNO: اك�ساب خ�}ة fo (ساعتان سنو_تان) يتم ال�}كfo st ورشة مر

 fo مRعميق الفl ,الر_اضيات fo م�$ للولد ذي العسر أو صعو=ة ñ©ي )امل, تطو_ر نlتخطيط وتنفيذ عالج ذا

lعليم الر_اضيات, تطو_ر اس�}اتيجيات lعلم لتخطي الفجوات والصعو=ات fo الر_اضيات, اك�ساب خ�}ة 

 رتدادي.بمRمة بحث أثناء التدرaس وتطو_ر التدرaس اال 

 

 مواد KL العلوم ال.-بو;ة

nسنة أو� 

(ساعتان سنو_تان) يبحث املساق fo تفكt} األوالد, تطور اللغة و�كساIhا, ت^ون علم نفس تطوري 

 ñ©وتأس�س ن f#ة نظر الولد, تطور أخالRفظ �ش^ل خاص, وجvXات اvات �ش^ل عام ومصط�vاملصط�

 تطوري �Xطوات التعليم.-تر=وي 

 

(ساعتان سنو_تان) Gساعد املساق الطالب fo بلورة طرق تفكt} وlعامل قي%$ ل.-بية أسس فلسفية KL ا

مع قضايا تر=و_ة, محاولة لتعر_ف أ~داف ال�}بية, أسباIhا وأ~ميIÀا بواسطة نقاش فعال: وصفي وناقد 

أخطار~ا, لنوعيات ال�}بية, عملRا, ومجاال�Iا االجتماعية. كما تبحث قضايا مختارة, مثل: خطوات الصداقة و 

ثقافة الظا~ر و�شارات م'Iمة, تر=ية للقيم, تر=ية عاطفية و�بداعية. نظر_ات فلسفية fo ال�}بية fo العRود 

 القديمة, القرون الوسطى والف�}ة املعاصرة.

 

(ساعتان سنو_تان) Gساعد املساق الطالب عl NOعلم مصط�vات أساسية أسس اجتماعية KL ال.-بية 

النظر fo ~ذه املصط�vات من النواfò املدرسية والتفكt} الناقد. تأثt} قوى اجتماعية  fo علم اجتماع ال�}بية

 fo ضبط وانحراف, °�صية املعلم {tالصداقة, قيم, معاي fo موعة, خطواتWqصقل حياة الفرد وا NOع

 الصف وfo اWqتمع, lغt}ات اجتماعية وال�}بية fo املستقبل.

و_تان) Gساعد املساق الطالب عl NOعلم مصط�vات أساسية fo (ساعتان سنعلم التدرuس وم اراتھ 

علم التدرaس عNO مراحلھ املتعددة, كما يتم تحليل ما~ية التدرaس ونماذج متنوعة لتفعيلھ وكذلك فحص 

 النواfò املRنية والفنية fo التدرaس.

 

والكتابة األ)اديمية ساعة سنو_ة) يك�سب الطالب fo املساق مRارات fo القراءة  1(كتابة علمية 

والعلمية و_تم ال�}كst عNO التفكt} الناقد. يك�سب الطالب ا��X}ة fo القراءة وfo ت��يص أبحاث ومقاالت 

 علمية.

 

 -eمتعددة, ت�}ز ورشة   –تطو;ر التفك {t(ساعتان سنو_تان) تكسب الورشة الطالب آليات  ووسائل تفك

مRارات التفكt} الشامل والواسع لدى الطالب عن طر_ق  للطالب أ~مية تدرaس التفكt}, وتحاول تطو_ر

 التحضt} وتخطيط الدروس ومن ثم تطبقRا بروح التفكt} الواسع.
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ساعة سنو_ة) يبحث املساق fo مواضيع عدة, مثل: فRم املس¾بات املؤثرة عNO عملية  1(تدرuس القراءة 

فRم دور القارئ fo العملية املتبادلة ب�نھ  القراءة والتحصيل, التعرف عNO خطوات سليمة l foعلم القراءة,

و=tن النص, التعرف عNO طرق مختلفة fo تدرaس اك�ساب اللغة, التعرف عNO أساليب متعددة لتدرaس 

 متعددة, التعرف عNO طرق تدرaس متعددة لتعليم املستو_ات العالية fo فRم 
ً
 طرقا

ً
القراءة والm$ تمثل ن©Wا

لغة املكتو=ة واvqكية لدى جيل الروضة وما يتمخض عن اك�ساب القراءة املقروء, فRم أ~مية رعاية ال

 والكتابة fo املدرسة. 

 

ساعة سنو_ة) يبحث املساق fo إكساب معلومات للتدرaس وآليات لتدرaس  1(تدرuس اCcساب 

NO تطور الر_اضيات, نظر_ات من األبحاث ومالءمIÀا لأل~داف اWXديدة. ي�}كز التعليم fo املساق بالتعرف ع

طرق اvXلول لدى األوالد fo قضايا اWXمع والطرح, fo مبrP قضايا كالمية ومستو_ات مختلفة من حيث 

الصعو=ة. بناء معرفة fo طرق التفكt} لدى األوالد,  اتصال ر_ا$�$ , حل مشكالت وتحديات بحثية  , التعرف 

قضايا كالمية. يتم ال�}كst عNO عNO نماذج مختلفة للتدرaس, كتب أطفال وطرق تدرaس اWXمع والطرح و 

 fo عليميةl تطو_ر ب�ئة NOع stك{�صعو=ات ومفا~يم مغلوطة لدى األوالد fo ~ذه املواضيع. كما و_تم ال

الر_اضيات وعl NOعليم املبrP العشري وتطور طرق التفكt} لدى األوالد fo ~ذا املوضوع. التعرف عNO نماذج 

lعليم العدد العشري, تحليل طرق تفكt} لدى األوالد fo حل قضايا تدرaس متعددة, كتب lعليمية وأساليب 

fo الضرب والقسمة, تدرaس قضايا fo الRندسة والقياسات. يتم ال�}كst عNO طرق التقييم والفحص, 

صعو=ات ومفا~يم مغلوطة لدى األوالد fo ~ذه املواضيع, كما و_تم ال�}كst عNO تطو_ر ب�ئة lعليمية 

 للر_اضيات.

 نيةسنة ثا

(ساعتان سنو_تان) يتم التعرف fo املساق عNO مصط�vات أساسية fo علم النفس علم النفس ال.-بوي 

من خالل ال�}كst عNO العالقة بtن علم النفس وال�}بية. يتم البحث fo جوانب متعددة للمضامtن: قاعدة 

ب عاطفية ومحركة للسلوك السلوك البيولوجية, قضايا عقلية للسلوك, اس�يعاب وفRم, ذاكرة وlعلم, جوان

 , قلق, حاجة, تحصيل, جوانب اجتماعية fo السلوك,:  اتصال, معيار وقيادة.

 

ساعة سنو_ة) إن ~دف املساق ~و فRم األوالد من الناحية  1( 12-6علم النفس c>يل الصبا 

تدائية ملساعد�Iم fo االجتماعية, االدراكية والعاطفية, فRم املشا)ل الm$ تمst األوالد fo جيل املدرسة االب

 تحقيق ذا�Iم وملعرفة نظر_ات أساسية لRذا اWXيل.

 

حركية ونفسية -(ساعتان سنو_تان) دمج نظري لنظر_ات ووسائل نفسيةعلم النفس c>يل املرا�قة 

اyساyي لدى الشباب من خالل التطرق إNg املصط�vات: -اجتماعية, فRم عالقات ~دفية وخلق اتصال بtن

 واستقاللية. حب, ودفء وفردية
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(ساعتان سنو_تان) Gعرف املساق الطالب عNO عدة أساليب ناقدة لكثt} من علم نفس سن البلوغ 

النظر_ات املعمول Ihا fo جيل املرا~قة, يفحص خطوات بtن °�صية تدور لدى املرا~ق fo اتصاالتھ بالعائلة, 

ملرا~قة. كما يبحث املساق fo الصعو=ات مجموعة امل�ساو_ن, إطار املدرسة, تطور فRم الذات, ممstات جيل ا

 العاطفية وlشوaشات وظيفية سليمة. يتم fo املساق تحليل أحداث.

 

(ساعتان سنو_تان) يتعرف الطالب عNO مصط�vات أساسية fo طرق البحث, إحصاء وطرق بحث 

ن مفعول ما~ية البحث ال�}بوي, مراحل fo إجراء بحث, متغt}ات, مشا)ل بحث, تخمينات, عينات, سر_ا

 األبحاث, أنواع أبحاث و=ÆيIÀا. كما يقوم الطالب بإجراء بحث °�¬�$.

 

ساعة سنو_ة) يتم ال�}كfo st املساق عNO:  اك�ساب املعرفة لوصف معطيات �ش^ل بياyي,  1(إحصاء 

 NOومقاي�س مع دمج لعلم االحتماالت التعرف ع {tا بواسطة معايRش^ل قوائم وت��يص NOتنظيم معطيات ع

aم وتحليل توزRعات فردية, ومتوسطة, ومتوالية ز_ادة املعرفة النظر_ة والعملية لطرق إحصاء وذلك لف

 قضايا استÆتاج من عينة عشوائية ومعرفة وسائل إحصائية متقدمة, غنية وفحص تخمينات.

 

(ساعتان سنو_تان) يتمكن الطالب أن يتحكم بآليات محوسبة fo محيط  دمج اCcاسوب KL التدرuس

"نوافذ", كما يتعرف الطالب و_ك�سبون ا��X}ة fo اإلم^انيات املتعددة لدمج اvXاسوب fo التدرaس من خالل 

lعلم معاWXة البيانات ورسومات بيانية. كما يتعرف الطالب عNO تقنيات حديثة, عNO قدرة االتصال بمجمع 

علومات, عNO استعماالت االن�}نت fo التعليم والتدرaس fo مجاالت معرفية متعددة. يتم ال�}كst عNO وظيفة امل

 املعلم fo عصر اvXاسوب.

(ساعتان سنو_تان) يتعلم الطالب تميst األدوات املفتوحة دمج اCcاسوب KL تدرuس الر;اضيات 

الت وأبحاث تتعلق بدمج اvXاسوب fo تدرaس وتدرaسRا, تحضt} مواد lعليمية لتدرaس الر_اضيات, مقا

الر_اضيات, دمج وورد fo تدرaس الر_اضيات, برمجة معطيات fo جداول الك�}ونية, معرفة برامج lعليم: 

...ØXركة اvXالقمة, ر_اضيات, ~ندسة أثناء ا Ngإ 
ً
 إNg القوالب, قدما

ً
 وجRان للصفر, قدما

 

(ساعتان سنو_تان) يتمكن الطالب أن غة العر0ية دمج اCcاسوب KL تدرuس الدين اإلسالمي والل

يتحكم بآليات محوسبة fo محيط "شبابيك", كما يتعرف الطالب و_ك�سبون ا��X}ة fo اإلم^انيات املتعددة 

كما يتعرف الطالب عNO التقنيات  .لدمج اvXاسوب fo تدرaس الدين والعر=ية من خالل lعلم معاñX البيانات

اvXديثة, عNO قدرة االتصال بمجمع املعلومات, عNO استعماالت االن�}نت fo التعليم والتدرaس fo مجاالت 

 معرفة متعددة . يتم ال�}كst عNO وظيفة املعلم fo عصر اvXاسوب.

 

املدارس و=تعليم  (ساعتان سنو_تان) تناقش مقاالت تتعلق باvXوسبة foأساليب تدرuس اCcاسوب 

علوم اvXاسوب. يتعرف الطالب عNO مصط�vات أساسية لعالم اvXاسوب واالن�}نت وطر_قة تدرaسRا 
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ً
برنامج التعليم واملراحل الm$ مر Ihا. إضافة إNg ذلك يطور الطالب أوراق إرشاد  –لطالب املدرسة وأيضا

 وتمار_ن fo مواضيع مختارة.

 

ن سنو_تان) يتعرف الطالب عNO نظر_ات تتعلق بتدرaس (ساعتاأساليب تدرuس الر;اضيات 

الر_اضيات, طرق وأساليب تدرaس حديثة, يك�سب خ�}ة fo كتابة وحدة lعليمية fo الر_اضيات ملستوى 

 لفحص مدى نجاعIÀا. س�ناقش املواضيع: مبادئ تدرaس 
ً
 تر=و_ا

ً
اإلعدادي, يجرIhا fo اvXقل و_جري بحثا

ر_ا$�$, أدوات الك�}ونية لتدرaس الر_اضيات, آليات لتقييم نصوص fo  الر_اضيات وأسس lعلمRا, حدس

الر_اضيات وكتب كت¾ت للمرحلة اإلعدادية, أنواع متعددة من الت�}يرات fo الر_اضيات ومبادئ البحث 

 ال�}بوي.

 

ج (ساعتان سنو_تان) يتعرف الطالب عNO برام أساليب تدرuس الدين اإلسالمي KL املدارس فوق االبتدائية

lعليمية fo الدين اإلسالمي للمدارس فوق االبتدائية. يك�سبون ا��X}ة fo تخطيط دروس �ش^ل يومي, 

.
ً
 شموليا

ً
 أسبو�f, شRري, فصfO وسنوي حسب أساليب تدرaس متعددة تطور وتن%$ تفكt}ا

 

اق عNO: (ساعتان سنو_تان) يتم ال�}كfo st املسأساليب تدرuس الدين اإلسالمي KL املدارس االبتدائية 

معرفة ال�}امج التعليمية fo الدين اإلسالمي للمدارس االبتدائية. يك�سب الطالب ا��X}ة fo تخطيط دروس 

 مع 
ً
 شموليا

ً
�ش^ل يومي, أسبو�f, شRري, فصfO وسنوي حسب أساليب تدرaس متعددة تطور وتن%$ تفكt}ا

 دمج وسائل تدرaس مساعدة ومتنوعة.

 

KL س اللغة العر0يةu(ساعتان سنو_تان) إن ~دف املساق ~و املدارس فوق االبتدائية  أساليب تدر

معرفة طرق تدرaس اللغة العر=ية fo املدارس فوق االبتدائية, معرفة مصط�vات أساسية تتعلق باللغة 

 العر=ية ومعرفة برامج التعليم املتبعة fo املدارس فوق االبتدائية �ش^ل جيد.

 

(ساعتان سنو_تان) إن ~دف املساق ~و معرفة دارس االبتدائية أساليب تدرuس اللغة العر0ية KL امل

طرق تدرaس اللغة العر=ية fo املدرسة االبتدائية, معرفة مصط�vات أساسية تتعلق باللغة العر=ية وكذلك 

 معرفة برامج التعليم املتبعة fo املدارس االبتدائية.

 سنة ثالثة

و_ة) يبحث املساق fo اWqاالت املتعددة للتخطيط ساعة سن 1(تخطيط, تطو;ر وتطبيق برامج pعليمية 

. أ~داف املساق 
ً
 ومحليا

ً
وfo تطو_ر وتطبيق برامج lعليمية من خالل سرد تار_=f لتطور برامج التعليم عامليا

fk عرض ا�Xلفية النظر_ة الm$ تقف من وراء تخطيط برامج lعليمية, وصف ا�Xطوات الm$ تواكب التطو_ر, 

 وتقييم برامج التعليم بحيث ي^ون ذلك بواسطة أمثلة.  وفحص تطبيق, lشغيل
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ساعة سنو_ة) ي�ناول املساق مصط�vات أساسية تتعلق بالقياس والتقو_م fo  1(قياس وتقو;م 

مؤسسات ال�}بية واملراحل التار_خية الm$ مرت Ihا عملية التقييم و=تقييم خطوات ونتائج تر=و_ة من خالل 

 صيل والتقو_م البديل.ال�}كst عNO امتحانات التح

 

ساعة سنو_ة) يتم ال�}كfo st املساق عNO التعرف عNO البحث �ش^ل عام  1(طرق بحث كمية ونوعية 

وعNO البحث ال�}بوي �ش^ل خاص, معرفة طرق بحث متنوعة, تطو_ر وتنمية القدرة عNO  قراءة وتحليل مقال 

  .fgكتابة بحث أو NOاح للبحث والقدرة ع{� عل%$, تطو_ر القدرة عNO تخطيط اق

_ة) ي�ناول املساق تطور تيارات مختلفة fo ال�}بية الناقدة, التدرaس الناقد ساعة سنو  1(تر0ية للنقد 

tWX}و, مر)وزة, فر_ري وآخر_ن وذلك Ihدف تطو_ر مفRوم م�$, تر=وي, ناقد, و~و_ة  مRنية فعالة ومرنة لدى 

 الطالب أثناء عملRم كمعلمtن fo املستقبل.

 

عNO نظر_ات fo القيادة ال�}بو_ة, يك�سبون ا��X}ة  ساعة سنو_ة) يتعرف الطالب 1(املعلم قائد تر0وي 

 fo الورشات لتطو_ر وتنمية القيادة من خالل ال�}كst عNO أ~مية اWXانب القيادي fo عمل املعلم.

 

(ساعتان سنو_تان) IÛدف املساق إNg عرض دمج الولد ذو االحتياجات اc]اصة KL الصف العادي 

اد إNg الدمج, وتوضيح مواقف °�صية تتعلق بالدمج أو باالنفراد, اتجا~ات fo ال�}بية ا�Xاصة من االنفر 

معرفة أنواع الصعو=ات ابتداء من مشا)ل تطور �سيطة حrm مشا)ل معقدة وصعبة,فRم أنواع اإلعاقات 

مثل: الطرش, عسر lعلي%$, عدم القدرة عNO التعامل مع العالم ا�Xار"f اl...ØXعامل املعلم fo الصف 

 ذوي احتياجات خاصة. الشامل مع اوالد

 

ساعة سنو_ة) يتعرف الطالب عNO طرق, اس�}اتيجيات وأساليب تدرaس متنوعة,  1(طرق تدرuس بديلة 

يتمرنون عNO طرق و_حاولون مالءمIÀا الحتياجات التالميذ. كما يك�سب الطالب خ�}ة fo تحضt} وحدة 

 بناء ب�ئة lعليمية غنية ومتنوعة. lعليمية lعتمد عNO طرق تدرaس بديلة متنوعة, كما يحاول الطالب

حلقة دراسية (ساعتان سنو_تان) ت�ناول اvXلقة الدراسية األف^ار دراسة العملية التعليمية وتحسي��ا 

 fo التيارات األساسية NOع stك{�املركز_ة الm$ ي�ناولRا الباحثون تجاه ما~ية التدرaس وسبل تحس�نھ. يتم ال

 fo البحث fo التدرaس  وعNO وسائل 
ً
 وعمليا

ً
البحث الm$ توجRRا. تناقش نتائج  أبحاث ومدى مسا~مIÀا نظر_ا

 تحسtن عملية التدرaس.

يتم بحث  طرق وأساليب مركز_ة fo البحث fo  التدرaس, نواfò تدرaس ومضامtن. يختار )ل طالب 

 للبحث, يذكر سؤال البحث, أ~داف وفرضيات, Gسرد ما كتب عن املوضوع, يختار طر_
ً
قة بحث, موضوعا

 يجمع معطيات و_حللRا.
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حلقة دراسية (ساعتان سنو_تان) ت�ناول p¼]يص مشا+ل تنظيمية وتر0و;ة KL املدرسة ومعا�À<cا 

 NOيتعرف الطالب ع .fاملستوى االجتما� NOة مشا)ل تنظيمية وتر=و_ة عWXيص ومعا�l لقة الدراسيةvXا

سرائيل وlسنح لRم الفرصة للتعلم وللنظر fo قضايا مشا)ل تر=و_ة وتنظيمية fo جRاز ال�}بية العر�ي fo إ

, آليات ونماذج �lيص, معاWXة مشا)ل تر=و_ة 
ً
تر=و_ة وتنظيمية fo املدرسة. يكسب املساق الطالب طرقا

 وتنظيمية fo املدرسة وكذلك مRارات لوكيل lغيfo {t عملية lغيt} وتجدد fo املدرسة.

 

حلقة  املدرسة: تدخل تر0وي لرفع التحصيل العل!  KLبرنامج  –تطو;ر مسؤولية Æ]صية للتعلم 

دراسية (ساعتان سنو_تان) عرض وتحليل أبحاث جديدة ومحتنة تتعلق بالصلة بtن تطو_ر مسؤولية 

°�صية للتعلم و=tن التحصيل fo التعليم من خالل تلبية حاجات س^انية متنوعة وحاجات ذوي 

 درا
ً
.االحتياجات ا�Xاصة. يكتب )ل طالب بحثا

ً
 سيا

 

(ساعتان سنو_تان) ت�ناول الورشة تطو_ر مRارات لعرض أحداث من حياة الولد ورشة تحليل أحداث 

وتحليلRا, من حياة الصف واملدرسة من خالل دمج مجاالت العلم واملعرفة املتعددة. فRم, lعميق وتوسيع 

NOع stك{�ة عNO الر=ط بtن املعرفة التعاطف وأخالقيات مRنية. تطو_ر القدر  أساليب lعامل من خالل ال

 النظر_ة و=tن تطبيق الع�} والنتائج بصورة فعلية من خالل  التطبيق و�جراء التمار_ن.

(ساعتان سنو_تان) ت�}كز اللقاءات fo تحليل وردود فعل ملشا)ل ومواضيع يق�}حRا ورشة ستاج 

�lيص ممstات السلوك lعليمية, حل قضايا, قضايا ضبط, -الطالب, lعلم و�ثراء fo مواضيع تدرaسية

 الشاذ, إدارة صف, طرق وآليات للتقييم, للفحص وللمبادرة ال�}بو_ة.

 

 مواد تر0و;ة KL مسار الطفولة املبكرة

nسنة أو� 

(ساعتان سنو_تان) يطور الطالب معرفة ذاتھ بالÆسبة أسس التدرuس KL جيل الطفولة املبكرة  

 NOسية, يتعرف عaاراتھ التدرRالة التعليميةلقدرتھ وملvXس (صياغة -مركبات اaارات تدرRبو_ة, يطور م{�ال

  –أسئلة وأسئلة أسئلة) وكذلك 
ً
معرفة fo تخطيط مراكز lعليم fo جيل الطفولة املبكرة, يخطط دروسا

 حسب برامج مختلفة و_دمج طرق تدرaس بديلة.

 

حل تطور اللعب fo جيل (ساعتان سنو_تان) يتعرف الطالب عNO مرا اللعب وأ�ميتھ KL تطور الولد

 fo اإلدراكية, االجتماعية والعاطفية. يزود املساق الطالب بآليات لتقييم اللعبة fòالطفولة املبكرة من النوا

مجاالت اجتماعية متعددة, عالقات بtن  تطور اللعب و=tن تطور االتصال واللغة, تطور اللعبة لدى ثقافات 

 ر=ية األطفال fo تطو_ر وWlيع  اللعب من الناحية االجتماعية.مختلفة, ال�}كst عNO  وظائف اآلباء وم
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(ساعتان سنو_تان) يبحث املساق fo مراحل تطور اللغة ابتداء تطور اللغة KL جيل الطفولة املبكرة 

من الب^اء األول والتمتمة حrm القدرة عNO بناء جمل سليمة ونحو_ة وحrm قص قصص.  فRم عمليات إدراكية 

ؤثر عNO مراحل تطور اللغة, معرفة نظر_ات لغو_ة ونفسية تتعلق بكيفية الفRم بصورة عامة واجتماعية ت

 مختلفة بصورة خاصة. 
ً
 والفRم لدى األوالد الذين يتعلمون لغاتا

 

ساعة سنو_ة) يبحث املساق fo براعم الكتابة, مفRومRا التدر�èa$ وعالقIÀا  1(براعم التنو;ر اللغوي 

oالروضة و fo بية{�f صف األول, قراءة كتاب لدى األوالد, معرفة &Wائية ولفظية fo جيل الطفولة وأ�عاد~ا بال

 عNO تطور الكتابة والقراءة وكذلك االنتقال من اللغة اvqكية إNg اللغة املكتو=ة

 

ساعة سنو_ة) ي�ناول املساق ما~ية ال�}بية ا�Xاصة, تطور~ا وم^انIÀا fo جRاز  1(مدخل لل.-بية اc]اصة 

�}بية, النظر_ات ال�}بو_ة للعاملtن fo ال�}بية ا�Xاصة, الطالب الشاذون املتواجدون fo جRاز ال�}بية ا�Xاص ال

 وطرق �lيص ومعاWXة األوالد اvqدودين. 

 

ساعة سنو_ة) يتعرف الطالب عNO أسباب ومصادر األعياد fo اإلسالم وممstا�Iا  1(أعياد ومناسبات 

الطالب بآليات واس�}اتيجيات لدمج األعياد واملناسبات اvqلية, القطر_ة والعاملية fo الرئ�سية. يزود املساق 

 برنامج التعليم للروضة. كما يقوي االنتماء إNg القيم اإلسالمية والقيم لدى سائر بP$ ال¾شر.

 

 سنة ثالثة

ساعة سنو_ة) يتعرف الطالب عل طرق, اس�}اتيجيات, نماذج  1(طرق تدرuس c>يل الطفولة املبكرة 

وأساليب تدرaس متنوعة, يقارن بtن طرق وأساليب بديلة و_الئمRا الحتياجات الطالب عNO اختالفRم. كما 

 و_كسب الطالب خ�}ة fo بناء ب�ئة lعليمية غنية ومتنوعة وfo تخطيط وحدات lعليمية. 

 

سنو_ة) ي�ناول املساق القراءة ومشا)لRا, مRارات تتعلق �عسر fo  ساعة 1(تدرuس مبادىء القراءة 

 fo تحصيلھ NOالتطور اللغوي لدى الولد وع NOتؤثر ع $mات الRWXارات, اRالقراءة, أساليب عمل لتقو_ة امل

 القراءة, فRم ومعرفة الطرق واألساليب ا�qتلفة   fo تطو_ر بداية القراءة لدى األوالد.

 

 -eارات إدراكية تطو;ر التفكRبناء آليات لتطو_ر وتنمية م fo ساعد املساق الطالبG (ساعتان سنو_تان)

أساسية fo األعمار ا�qتلفة (إصغاء, lعلم, تذكر اØX), إبداع وخيال األوالد, بحث fo الفروق بtن األجيال 

ة العقلية العملية fo واألجناس  بالتفكt} الك%$,  اإلبدا�f, الكالمي والوجاfk وتطو_ر آليات لفحص القدر 

 األجيال ا�qتلفة.

ساعة سنو_ة) يتم ال�}كst عNO تطو_ر اتصال مباشر وواâý  1(العالقة بeن اإلطار ال.-بوي وe0ن اآلباء 

)أساس لعالقات حسنة بtن املر=tن واآلباء, توسيع نظري fo املواضيع: العائلة كجRاز يتطور, أسس طر_قة 
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باء, اتصال مع اآلباء طوال السنة الدراسية واتصال بtن اآلباء مع �عضRم العمل النظامية الناجعة مع اآل 

 البعض.

 

ساعة سنو_ة) يتم ال�}كst عNO معرفة مصط�vات أساسية fo التصميم السلو)ي,  p)1عديل السلوك 

إكساب مRارات مشا~دة ومراقبة, قياس وتقييم للسلوك, تزو_د آليات لبناء برامج تدخل سلوكية و�دراكية 

 واك�ساب خ�}ة fo تصميم سلوك مع أوالد ذوي مشا)ل سلوكية مختلفة.

 

ساعة سنو_ة) يبحث املساق fo فRم القاعدة التطور_ة الالزمة للكتابة  1(إمالء وخط KL ال.-بية اc]اصة 

 {tيحة, مصادر الصعو=ات, وسائل نجاعة, توفv}أساس الكتابة ال fo ام املتواجدةRالسليمة, معرفة امل

لتعلم الكتابة بصورة vÔيحة fo الروضة وfo صفوف السنوات األوl ,Ngعلم فعاليات لتطو_ر مRارات  اآلليات

 يدو_ة لدى األوالد و�lيص أخطاء fo ا�Xط. 

 

ساعة سنو_ة) يبحث املساق fo مبادئ تطور الشعور اvXر)ي وتأثt}ه عNO  1(تطور حر+ي سليم ومتعسر 

إNg الذات. يتم ال�}كst عNO فRم مبادئ التطور اvXر)ي العادي وفوق  تطور اWXسم, النظرة إNg اWXسم والنظرة

سنوات, وكذلك فRم روابط الشعور اvXر)ي الm$ تتعلق �عملية التعليم, جRاز  8العادي منذ الوالدة حrm جيل 

 اvXواس, التوازن وجRاز تخطيط اvXركة.

 

 سنة را�عة

ساعة سنو_ة) ي�ناول املساق التطور العاطفي  1(تطور ح�º  واجتما¿KL K جيل الطفولة املبكرة 

واالجتما�f السليم وغt} السليم fo جيل الطفولة املبكرة من خالل التطرق إNg مصاعب عاطفية وسلوكية. 

 Gساعد املساق الطالب عNO التميst بtن تطور عادي و=tن حاالت نفسية مشو~ة وlعرض حاالت متنوعة.

عة سنو_ة) ي�ناول املساق تطو_ر قدرة الطالب عNO البحث سا 1(قضايا مختارة KL علم الروضة 

واالك�شاف ذلك لتنمية مرب yشيط وفعال, يحقق و_تعلم و)أساس لبناء "أنا أومن" ال�}بوي وخلق اتصال 

جيد ومن%$ لدى طاقم الروضة, اآلباء واألوالد. بناء برامج ملساعدة األوالد عNO التقدم fo اWqاالت: اإلدرا)ي, 

حر)ي واستعمال آليات حديثة لنجاعة العمل و�Xلق yشاط مالئم -االجتما�f واWXس%$-العاطفي اللغوي,

 لب�ئة متغt}ة.

 

 Kêا بواسطة  1(أدب عالRا وتفعيلRإكساب مبادئ للعالج وطرق استغالل NOع stك{�ساعة سنو_ة) يتم ال

ا�qتلفة )آلية قابلة لالستعمال تدرaس نصوص أدبية, lعليم واك�ساب ا��X}ة fo وسائل القراءة العالجية 

لتطو_ر النفس والرؤ_ا الداخلية للولد fo جيل الطفولة املبكرة. يتعلم الطالب أثناء املساق مبادئ وطرق 

lشغيل تتعلق بأنواع األدب من خالل مالءمIÀا لألوالد  وملstا�Iم fo جيل الطفولة املبكرة وكذلك ملشا)ل 

 ة.السلوك ول�vاالت النفسية املتعدد
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 KL مسار ال.-بية اc]اصة-م\]صات مساقات ال.-بية

ساعة سنو_ة) IÛدف املساق إNg تطو_ر معرفة الطالب الذاتية لقدراتھ وملRاراتھ  1(علم التدرuس 

ال�}بو_ة. كما, يطور -التعليمية و�Ng معرفة مواقف مختلفة تجاه ال�}بية والتدرaس ومقومات اvXالة التعليمية

معرفة أنواع Wlيع ودعم fo التدرaس, كما و_طور  –ة أ~داف وأسئلة أسئلة) وكذلك مRارات تدرaس (صياغ

 حسب برامج مختلفة fo التدرaس  –التلميذ  –املعرفة للعالقة املتبادلة بtن املعلم 
ً
املضامtن. يخطط دروسا

 .)(زوخمان, سالفtن

 

اق ~و معرفة قضايا تدرaس إن ~دف املس (ساعتان سنو_تان)أساليب تدرuس اللغة العر0ية وآدا¬�ا 

اللغة العر=ية وآداIhا fo املدرسة االبتدائية, تخطيط دروس حسب نماذج fo تدرaس العر=ية وتطو_ر قدرة 

 تفكt} ارتدادية fo مراحل التخطيط والتنفيذ للتدرaس. 

 

lعلي%$ ساعة سنو_ة) يدمج املساق مضامtن نظر_ة تتعلق ب¾ناء برنامج  1(بناء خطة pعليمية خاصة 

 �ش^ل عام و=¾ناء برنامج lعلي%$ فردي يالئم األوالد ذوي االحتياجات ا�Xاصة �ش^ل عام.

يتعرف الطالب عNO مبrP ومبادئ برامج التعليم, قراءة �lيصات تدرaسية, معرفة حاجات التالميذ 

 ا�Xاصة و=ناء برنامج فردي وتطبيقھ fo اvXقل.

 

(ساعتان سنو_تان) يتعرف الطالب عNO طرق, ة اc]اصة اس.-اتيجيات تدرuس وتطبيق ا KL ال.-بي

اس�}اتيجيات, نماذج وأساليب تدرaس متنوعة, يك�سبون خ�}ة fo تخطيط و=ناء ب�ئة lعليمية غنية ومتنوعة 

 وfo تخطيط دروس حسب طرق تدرaس متعددة. 

f بناء درجة ساعة سنو_ة) أعد ~ذا املساق الك�ساب التجر=ة o 1(بناء مستوى صفي و¡عداد برامج 

صفية عامة لصف ال�}بية ا�Xاصة, معرفة مراكز القوة والصعو=ة fo الصف )وحدة ولدى )ل تلميذ وتلميذ 

)أفراد, بناء برامج lعليمية °�صية لذوي االحتياجات ا�Xاصة املتواجدين fo أطر ال�}بية ا�Xاصة املنفردة. 

t} رد مالئم لRذه االحتياجات من خالل يتم ال�}كst عNO مâþ صفي و°�¬�$, تحديد حاجات الولد وتحض

 اشراك الطاقم متعدد اWqاالت العامل بنفس اإلطار ال�}بوي.

 

 يحاولون من خاللھ دمج وتطبيق آليات تفكt}  1(تحليل أحداث 
ً
ساعة سنو_ة) lعد الورشة نموذجا

لطالب ومن مجاالت مختلفة وآليات تدر_ب إدراكية بمضامtن مRنية لتحليل أحداث من التطبيقات العملية ل

ال�}بية والتدرaس. إن ~ذا ال�}نامج Gستطيع من جRة خلق ثقافة تفكt} وlعليم تنظيمية ترتكز عNO بناء لغة 

مش�}كة داخل ال^لية, ومن جRة أخرى Gستعمل ~ذا ال�}نامج كرافعة إلدخال مفRوم جديد fo إعداد 

فRوم اجتما�f واتصال بtن األ°�اص املعلمtن.يتعرف الطالب عNO ا�Xلفية النظر_ة vXدوث حدث: م

وكذلك عNO فRم معrP اvXدث وأ~مية استعمالھ كطر_قة تدرaس, كما يزود املساق الطالب بآليات للدمج 
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بtن اWXانب العمfO, اvXدث وتحليلھ و=tن مادة نظر_ة متعددة اWXوانب lعلم fo مساقات fo ال^لية (علم نفس, 

 اجتماع وتر=ية).

o سا~م املساقG عطي الطالب نقطة مراقبة ملعرفة نفسھ كماaمعرفة أ~مية مراحل ت^ون األحداث و f

وردود فعلھ وكذلك معرفة األنماط السلوكية املتعددة, أسباIhا من خالل إظRار الفرضيات الm$ تقف من 

 وراء أنواع السلوك ا�qتلفة.

 

لطالب من تقبل الذات وعNO اثر ساعة سنو_ة) يمكن املساق ا 1(و¿K ذاpي  –املعلم KL ال.-بية اc]اصة 

ذلك تقبل اآلخر, معرفة أ~مية فRم املعلم لوظيفتھ ال�}بو_ة تجاه الولد بحيث Gعطي شرعية لالنفتاح  

 وللمصداقية )وجRة نظر. كما يلتقي الطالب مع نفسھ و_قوي اWXوانب ال�صية.

 

متعددة لـ"إدخال اآلباء ساعة سنو_ة) ي�ناول املساق جوانب  p  )1عاون املعلم مع أ�ل الطالب

$�èانب النفWXعقيدة  ~ذه العالقة". اlاز املدر·�$ وRWXا fo مRمشا)ل -و�شراك NOعرف الطالب عG fاالجتما�

تتعلق �عالقات اآلباء مع املعلمtن عNO املستوى العمfO (ورشات) من خالل التعرف عNO نظر_ات, طرق ونماذج 

 ذات.متعددة واستعمالRا وlعميق أ~مية معرفة ال

 $�èaانب التدرWXن واآلباء, طرح احداث من  –اtبو_ة, تدخل وتوقعات املعلم{�آباء أمام   املؤسسة ال

 محيط العمل, تحليلRا ونقاش حولRا.

معلمtن (°�¬�$, جما�f) من خالل التعامل بنماذج  -تخطيط وتنظيم لقاءات آباء –اWXانب التنظي%$ 

عية من اvXقل من خالل قراءة أبحاث مالئمة (مقاالت ومصادر تدرس fo املساق. تدرaس زمالء لقضايا واق

 مرفقة)

 

 العلوم مساقات م\]صات

يدور املساق حول املواضيع االساسية fo علم الكيمياء, مصط\Cات أساسية KL علم املادة (الكيمياء) 

والتعرف عNO املصط�vات األساسية الm$ تتعلق �علم املواد, أنواعRا, صفا�Iا, والتفاعالت الكيميائية 

 :Ngدف املساق إIÛ .األساسية 

 ية.أن يتعرف الطالب عNO علم الكيمياء �ش^ل أسا·�$ , وتوضيح أثر ~ذا العلم عNO حياتنا اليوم .1

 اكساب الطالب الطرق واالساليب العلمية االساسية fo علم الكيمياء. .2

 اكساب الطالب اvXقائق واملفا~يم الكيميائية االساسية. .3

 تنمية االتجاه العل%$ لدى الطالب وWlيعھ عNO كسب اال~تمامات وامليول العلمية. .4

 

ساسية العلمية املتعلقة بھ, التعرف عNO يدور املساق حول مصط�â "املادة" واملفا~يم اال املواد وصفا�ëا  

انواع املواد الكيميائية, صفا�Iا الفstيائية والكيميائية, حاالت املادة, واكساب الطالب مRارات عملية وعلمية 

                                                    IÛدف املساق إNg:   تمكنھ من ر=ط علم املادة بحياتنا اليومية.
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 يتعرف الطالب عNO مبrP املواد ا�qتلفھ وخصائصRا.أن  .1

 حسب ا�qتلفة املواد عNO التعرف من تمكنھ الm$ العلمية واالساليب الطرق  الطالب اكساب .2

 .بي�Iا واملقارنة والفstيائية الكيميائية خصائصRا

 

مبنا~ا, ووجود~ا fo حياتنا يدور املساق حول مصط�â "املادة العضو_ة", lعر_فRا, صفا�Iا, املواد العضو;ة  

اليومية. التعرف عNO التفاعالت االساسية الm$ تتعلق Ihذه املواد, واكساب الطالب الطرق والوسائل 

:Ngدف املساق إIÛ .ا~{tاملواد العضو_ة عن غ stتمكنة من تمي $mالعلمية ال 

 أن Gستطيع الطالب التميst بtن املواد العضو_ة وغt}~ا. .1

 ~يم علمية اساسية بطرق مخ�}ية.اكساب الطالب مفا .2

 

جزء مRم من أساليب البحث العل%$, لذلك )ان من  التفكt} الك%$ fo العلوم التفكe- الك!  KL العلوم

اWXدير إدراجھ fo مساقات برنامج lعليم العلوم. ~ذا املساق خصص ألجل مساعدة الطالب عNO الفRم, 

ية من خالل استعمال أساليب إحصائية. باإلضافة, استÆتاج استÆتاجات من تجارب وlعبيد معطيات كم

lعطى للطالب فرصة قراءة معطيات من مقاالت علمية �سيطة ومعقدة عNO حد سواء من خالل فRم املنطق 

 عن طر_ق عرض املعطيات واستÆتاج استÆتاجات وكذلك املقدرة عl NOعبيد وتحليل املعطيات. 

 

vياة األساسية, التعرف عNO مبrP ووظيفة ا�Xلية ضروري لفRم lعت�} ا�Xاليا وحدات اXبيولوجيا اc]لية 

)ل العمليات اvXياتية الm$ تحدث fo جميع أنواع ا�Xاليا. ~ذا املساق يمنح الطالب املعرفة والفRم 

األساسيtن fo مجال بيولوجيا ا�Xلية و_مكن التعرف عNO طرق وأساليب الm$ من خاللRا يحاول الباحثون 

 عNO مستوى ا�Xلية الوحيدة. فك رموز اvXياة 

 

ا�Xلفية النظر_ة بمجال علوم اvXياة lشRد تراكًما م�سارًعا حلقة دراسية بمجال البحوث �علوم اCcياة  

ن�يجة إجراء أبحاث بكم ~ائل داخل اWXامعات ومراكز األبحاث والتطو_ر الصنا�f بأرجاء العالم )لھ .تÆشر 

العلمية اvqكمة. مراجع بحثية محكمة وخالل أيام وحلقات  نتائج ~ذه األبحاث بالعديد من اWqالت

 دراسية متخصصة.

 مصادر من العلمية املعرفة استدالل من و_مكنھ العل%$ البحث مبrP عNO الطالب يتعرف أن املساق IÛدف 

 تفكt} بمستو_ات بحثية أسئلة طرح خالل من العل%$ البحث غمار خوض من وتمكنھ مختلفة، معرفية

 الباحثtن بإرشاد ال^لية بداخل تجرى  الm$ علمية بحثية بجوانب للتعمق فرصة للطالب توفر.   تراكمية

 ~ذه vXل ا�qتلفة البحث لطرق  العلمية البحثية القضايا عNO الطالب س�تعرف.اvXياة علوم بمجال

 . مختصtن باحثtن و=إرشاد طالب )ل يخص آfg بح!$ بموضوع عرض تقديم املساق يتضمن.  القضايا
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يتداول املساق بأكساب مفا~يم اساسية �علوم اvXياة بال�}كst عNO مستو_ات التنظيم  مدخل لعلوم اCcياة

من مستوى اWXز_ئات حrm مستوى ال^ائنات اvXية ال^املة مع عرض للعالقات التبادلية بي�Iا وذالك 

للمساعدة بفRم قضايا أساسية بتطور اvXياة عNO الكرة األرضية. باملساق س�تم استعراض الظوا~ر 

لعمليات األساسية ل�vياة مق�}نة مع عرض مواضيع البحث املركز_ة �علم اvXياة العصري. من خالل ذالك وا

سيك�سب الطالب معرفة شاملة للعالم اvXياlي اآلyي, وأليات فRم, وأدراك  املعرفة  بالفروع املتنوعة 

~يم املركز_ة �علوم اvXياة. للمجال الضرور_ة بأعداد الطالب كمدرس للعلوم.  يتلقى الطالب معرفة املفا

يتمكن الطالب من معرفة مستو_ات التنظيم من مستوى ا�Xلية حrm مستوى ال^ائنات اvXية ال^املة. 

يذوت الطالب املفا~يم األساسية باملعرفة العلمية الضرور_ة لطالب تدرaس العلوم �سنواتھ اآلوNg من 

 الدراسة. 

 

تنفس وتنفس متعلق بالضوء، وال�}كيب الضوµي fo ا�Xلية وfo س�تعرف الطالب عNO فسيولوجية النبات 

الن¾تة ال^املة؛ تفاعل املاء fo ا�Xلية والن¾تة؛ حركة املاء ونواتج ال�}كيب الضوµي fo الن¾تة؛ lغذية وتث¾يت 

 املعادن؛ مراقبة مراحل التطور عن طر_ق مواد للنمو؛ آليات النمو؛ تطو_ر التمايز؛ استجابة الن¾تة للضوء

 ؛ مراقبة عملية اإلز~ار وتطور الز~رة؛ شيخوخة وموت ا�Xلية والن¾تة.

 :املساق أ~داف

 أن يتعرف الطالب إNg عملية ال�}كيب الضوµي كعملية مركز_ة وممstة fo النباتات. .1

2.  $mعمليات فسيولوجية ال NOية عçظروف بي {tآليات التطور وكيفية تأث Ngأن يتعرف الطالب إ

 تحدث fo الن¾تة.

يفRم الطالب أ~مية مصدر املياه fo حياة النبات، وأن Gعرف عملية اس�يعاب املاء، ونقل املاء،  أن .3

 وفقدان املاء.

 أن يتعرف الطالب عNO أ~مية مواد التغذية fo النبات وطر_قة امتصاصRا. .4

 أن يتعرف الطالب عNO أ~مية آليات الدفاع fo النباتات. .5

 

ورة يكمن fo فRم العالقات القائمة بtن ا�qلوقات و=�ئIÀا وكيفية تأقلم ا~مية ~دة الدمقدمة KL علم الب`ئة  

ا�qلوقات مع ب�ئIÀا. التعرف عNO مصط�vات اساسية fo علم الب�ئة, العالقات التبادلية fo النظام البي2$ بtن 

لطاقة مصادر~ا العوامل اvXية والغt} حية. التعرف عNO النظم البيçية ا�qتلفة (نظاما بيçيا مفتوح/مغلق) ا

fo النظام البي2$, السالسل الغذائية وانتقال الطاقة fo النظام البي2$. دورة العناصر الضرور_ة fo الطبيعة 

 ضرور_IÀا واضرار~ا ل�vياة. دور االyسان fo اvqافظة/تدمt} الب�ئة. 

 

االنتاج الصنا�f الت^اثر الس^اyي يرفقھ ز_ادة fo االسIÀالك وتكثيف صراعات بeن اإلTسان والب`ئة 

والفاعليات االقتصادية يÆتج عنة ضغط ~ائل عNO الب�ئة مس¾با fo ازدياد الصراعات بtن االyسان والب�ئة. 

عNO عاتق االyسان  ملقاة املRمة fo اvqافظة عNO الب�ئة وعدم است/sافRا من اجل البقاء واvqافظة عNO الب�ئة 
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ر افراد اWqتمع ك^ل ودور )ل اyسان �ش^ل خاص fo اvqافظة من اجل االجيال القادمة. السؤال ما ~و دو 

عNO الب�ئة وعدم است/sافRا؟ ~ل يمكن االنتاج �ش^ل مستدام واvqافظة عNO الب�ئة؟ ~ل يمكن ان تتحالف 

)ل النظم االقتصادية, الصناعية, القانونية والتكنولوجية من اجل اvqافظة عNO ب�ئة انتاجية مستدامة؟ 

 اول اإلجابة علية fo ~دة الدورة.    ~دا ما سنح

سIëتم املساق بالتعرف عNO النباتات الراقية من ناحية الش^ل واملبrP ال�شر_¨f لألعضاء علم النبات 

ا�qتلفة. س�تم اال~تمام بالتعرف عNO مالءمة املبrP للوظيفة وستعرض ظوا~ر متعددة متعلقة بتأقلم 

م تطور وyشوء النباتات وستعرض املمstات ا�qتلفة لعالم النبات النبات لب�ت التنمية. سÆتعرف عNO عال

واسع التنوع. س�تم ال�}كst عNO األ~مية املركز_ة ململكة النبات fo عالم ال^ائنات اvXية، ومسا~مة أبحاث 

 علم النبات للعلوم البيولوجية اvXديثة.

 : املساق ا~داف

 الوظيفة ال�شر_¨f، املبrP الش^ل،( النبات معرفة مجال fo األساسية املعرفة الطالب إكساب .1

 ).والتطور 

 .ا�qتلفة البيçية للظروف النباتات مالءمة ممstات الطالب Gعرف أن .2

 لالقتصاد حيوي  كمورد النبات( النبات عالم مع البيوتكنولوجيا دمج الطالب و_جرب يحلل أن .3

 ).اإلyسان وvXياة

 .النبات عند ا�qتلفة اvXياة مظا~ر عNO الطالب يتعرف أن .4

 .الراقية بالنباتات ا�Xاصة واملمstات الظوا~ر الطالب Gستكشف أن .5

 .ولإلyسان للطبيعة النباتات أ~مية الطالب ُيقيم.  6

 

التعرف عNO ال^ائنات اvXية اvXيوانية والنباتية حسب فصول النباتات واCcيوانات KL فصول السنة 

السنة وfo الب�ئة القر_بة وfo إسرائيل. العالقات املتبادلة بtن الب�ئة وال^ائن ال¨f. التعرف عNO ظوا~ر 

طبيعية (أمطار، إز~ار، إخصاب، &Wرة الطيور ...)، مشا~دة ومراقبة ال^ائنات اvXية عند تبدل الفصول 

Xمظا~ر النباتات ...) (حلزون ا fo ات{tغيl ،ان تزاوج النمل، عمل النحل{tر_ر، طvXلد، فراشة ا�Xقل، اv

والتعرف عNO بيوت التنمية املوسمية (مس�نقع شتوي، حرش fo منطقة البحر األبيض  املتوسط، شاطئ 

 البحر الرمfO وال{�ري. 

 : املساق أ~داف

 .السنة فصول  حسب والب�ئة والعلوم الطبيعة، معرفة أ~مية عNO التعرف..1

 العملية fo استخدامRا وaسر القر_بة بيçتنا fo م�Iا العديد ووجود ا�qتلفة، الفصول  ظوا~ر عن الكشف. 2

 .التعليمية

 التعلم والتعرف عNO بيوت التنمية من خالل التعرف عNO العوامل اvXياتية وغt} اvXياتية والعالقة املتبادلة بي�Iما.. 3

 عNO أنواع النباتات واvXيوانات وكيفية مالءمIÀا لبيوت التنمية وللظوا~ر الفصلية. التعرف  . 4
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سيكشف املساق رحالت للتعرف عno عالم ال�ائنات اCcية اCcيوانية والنباتية KL بي�تنا: جوانب pعليمية 

و=دون وساطة مع الطالب أل~مية الرحلة واWXولة املدرسية fo العملية التعليمية. سيدعوه للقاء محسوس 

 الطبيعة، اWqتمع ومع مجاالت lعليمية عديدة خارج الصف، مع الر=ط بtن املواضيع ا�qتلفة.

 : املساق أ~داف

 .التدرaس ومنا&ñ التعليمية املواضيع fo الرحلة م^انة عNO التعرف. 1

 ._لةطو  رحلة وتنظيم قصt}ة lعليمية جولة وتنفيذ لتخطيط أساسية آليات الطالب إكساب. 2

 .وتحليلRا ا�qتلفة الظوا~ر مراقبة عNO القدرة وتحسtن بيçية ظوا~ر عNO التعرف. 3

 .والنبات اvXيوان ولعالم للطبيعة الطالب تقدير مدى تطو_ر. 4

 

يركز املساق عNO وصف عالم ال^ائنات الدقيقة (بكتt}يا، عالم ال�ائنات الدقيقة والبيوتكنولوجيا 

التطرق لالك�شافات من ناحية تار_خية. س�تم مناقشة جوانب مختلفة لل^ائنات فt}وسات وفطر_ات) مع 

اvXية الدقيقة من ناحية املبrP ا�Xلوي، فعاليات بيوكيميائية ووراثية ممstة لعالم ال^ائنات الدقيقة. 

. fo باإلضافة اNg ذلك س�تم استعراض شامل أل~مية ال^ائنات الدقيقة من ناحية بيçية، تكنولوجية وطبية

 نطاق املساق سيك�سب الطالب مRارات العمل مع ال^ائنات اvXية الدقيقة fo ا�qت�}.

 :املساق أ~داف

التعرف عNO املبrP ا�Xاص وعNO وظيفة ا�Xاليا بدائية النواة وفRم أسباب )وIJم أش^ال اvXياة  . -

 الناv0ة والRامة عNO سطح الكرة األرضية.

إكساب الطالب مصط�vات أساسية fo علم ال^ائنات اvXية الدقيقة lساعد~م fo فRم ظوا~ر اvXياة .  -

 اليومية واملتعلقة fo صناعة الغذاء 

-  f"تمع التكنولوWqا fo ن أساسيات العلم واستعماالتھtتطو_ر معرفة الطالب للعالقة الوطيدة ب

 املتطور.

مق fo اWqاالت الm$ ت^ون فIëا البيوتكنولوجيا رائدة fo عرض البيوتكنولوجيا كعلم بtن مجاfg والتع -

 الصناعة: الطب، الزراعة وجودة الب�ئة. 

 عرض التباين القائم fo عالم ال^ائنات الدقيقة من ناحية الش^ل، التغذية واالن�شار. -

جيا lعميق املعرفة املك�سبة fo عالم ال^ائنات الدقيقة من خالل عرض مجاالت مختلفة للبيوتكنولو  -

.f"تمع التكنولوWqا fo سانyدمة اإل�X ا ال^ائنات الدقيقةIëستغل فG $mوال 

 إجراء تجارب. –إكساب الطالب مRارات العمل fo مخت�} ال^ائنات اvXية الدقيقة  -

 

 الm$ والب�ئة اإلyسان بtن املتبادلة العالقات مع يتعامل الب�ئة جودة مجالحلقة دراسية KL علم الب`ئة 

 الطالب أمام املساق سيعرض. اإلyسان صنع من اصطناعية ب�ئة أو طبيعية ب�ئة )انت إذا فIëا، Gع�ش

 .ا�qتلفة البيçية اWXوانب فRم fo للتعمق الب�ئة، علم مجال من ومحلية عاملية وآنية، متنوعة مواضيع
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 املوضوع وسيعرض س�بحث خاللRا ومن وكتابًيا، شفوً_ا GعرضRا IJائية، وظيفة بتحضt} طالب )ل سيقوم

 تطبيق تجر=ة من الطالب تمكن عملية دراسية حلقة دمج إم^انية ~نالك. الب�ئة علم مجال من اختاره الذي

 املوضوع اختيار: مع التعامل الطالب من الوظيفة تحضt} يتطلب. بالب�ئة املتعلقة العل%$ البحث آليات

 مكتبة،( بذلك املتعلقة العلمية املراجع ودراسة للموضوع) عمfO/نظري ( بحث البحث، سؤال وتحديد

 س�ش^ل. العلمية الكتابة قواعد حسب مكتو=ة وظيفة ضمن األمور  وصياغة ،)ان�}نت معلومات، مصادر

 وسائل وصف الوظيفة، موضوع حول  املعلومات مصادر عرض: عNO وستحتوي  املعلومات دمج الوظيفة

 قائمة ،)ذاlي lعليق مع( واستÆتاجات نقاش الRامة، املعطيات عرض البحث، مجال fo األساسية البحث

 .األحياء علم مجال fo علمية مجلة fo املصادر كتابة أسس حسب مدونة مصادر

 أسس عNO للتعرف )إطار العلمية املقاالت من عدد وتحليل لقراءة البحث حلقة من األول  القسم سيخصص

 ومصادر ورسومات جداول  مع الر=ط وأسس مقال، أجزاء بحث، وتقار_ر استعرا$�$ مقال( العلمية الكتابة

 )ي الضيوف اvqاضر_ن من عدد استضافة س�تم. علمية مصادر وتحليل قراءة عNO والتدرب) مختلفة

 .بيçية أبحاث Gعرضوا

 . والبحث ال�Iائية الوظيفة تحضt} حول  البحث حلقة من الثاyي القسم س�تمحور 

 : املساق أ~داف

 .علمية ملÆشورات ناقدة قراءة عNO التدر_ب .1

 .املعلومات مصادر عن البحث وطرق  البحث مواضيع تحديد مRارات تطو_ر .2

 ومقاالت بحث مقاالت بمساعدة الب�ئة علم مجال من محدد موضوع بحث عNO التدر_ب .3

 .استعراض

 

ُيكسب املساق خلفية نظر_ة محّتنة fo موضوع تنمّية التفكt} تنمّية التفكe- العل!  والتكنولوKê وما بي��ما 

من زاو_ة تر=و_ة، و~و Gشمل ا��X}ة العملية fo اكساب مRارات تفكt} حيو_ة والm$ تدمج بtن العلوم 

والتكنولوجيا. Gُعت�} اvXاسوب أداة بالغة األ~مية لتدرaس جميع املواضيع بما فIëا املواضيع العلمّية. إذ يمكن 

الm$ س�تعّرف علIëا خالل  CCLَو  MBLم و=ناء ب�ئات lعليمّية �Iدف إNg تنمية مRارات التفكt} مثل تصمي

 {tن تنمية تفكt=و f"تكنولو {tن تنمية تفكtتان ُت�}زان نقاط ال�شابھ واالختالف بçم املساق. ~اتان البي
ُّ
lعل

f"عل%$. -تكنولو 

 

الفكرة املركزّ_ة fo املساق fk أن االyسان ُيؤثر بطرق ة نواKî ايدولوجّية وتر0و;ّ  -جودة الب`ئة اCDيطة

ر من جودة الب�ئة اvqيطة بھ. لذلك، املوضوع 
ّ
مختلفة عNO بيçتھ الفstيائّية والبيولوجّية، و~و بدوره يتأث

املركزي الذي سي�ناولھ املساق ~و العالقات املتبادلة بtن االyسان و=يçتھ مع التأكيد عNO عدة مبادىء 

ق fo الب�ئة أساس
ّ
ّية fo التثقيف البي2$ مثل: الب�ئة اvqيطة كنظام دينامي^ي، مسؤولّية االyسان فيما يتعل

م عن الب�ئة 
ّ
f وكذلك التعل

ّ
Oبمستوى عاملي والعمل بمستوى مح {tيطة ومبدأ التنمية املستدامة، تفكvqا

 بداخل الب�ئة ومن أجل الب�ئة.
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جمل املضامtن التعليمية fo املدرسة االبتدائية تÆتظم fo إطار سبعة مأف�ار علمّية كبe-ة وطرق تدرuس ا 

 NOعتمد املواضيع السبعة اإللزامّية عl .السادسة rmح Ngالصفوف األو fo مواضيع إلزامّية مركزّ_ة ُتدّرس

fo جميع  خالل املساق سÆناقش  توزaع األف^ار العلمّية الكبt}ة .أف^ار علمّية كبt}ة -مفا~يم أساسّية ومبادىء

الصفوف اإلبتدائية حسب اWXيل وحسب املواضيع الواردة fo مس�ند املعايt} الذي أقرتھ الوزارة. من بtن 

 االف^ار العلمية الكبt}ة الm$ س�ناقش نذكر: الطاقة، النظام والب�ئة اvqيطة. 

 يحّتم والنظر_ات النتائج بtن التÆسيق. التجر_¾ّية والنتائج النظر_ة بtن ير=ط أن يجب العلوم تدرaس

 االسئلة طرح أ~مّية عNO سنؤكد,  لذلك. العلوم من يتجزأ ال جزء lعت�} ألIJا العل%$ البحث مRارات استعمال

 دور  عNO سنؤكد باملقابل. للمعلومات خامل كُمتلّقي ول�س كباحث الطالب رؤ_ة أ~مّية وعNO الطالب قبل من

 مRارات تطو_ر fo التعلي%$ امل�Iاج أ~مية وكذلك لRا كمصدر ول�س للمعلومة للوصول  الطالب إرشاد fo املعلم

{tارات بإكساب فقط ول�س عال بمستوى  تفكRنؤكد ~نا من. أساسّية م NOس ضرورة عaالعلمّية االف^ار تدر 

" حدث بحث: "االداة باستخدام وذلك اليومية باvXياة صلة ذات تطبيقّية قضايا معاWXة طر_ق عن الكبt}ة

$mثب�ت ال
ُ
 .عديدة أبحاث fo نجاعIÀا أ

ر العل!   ر تنمية التنوُّ أحد اال~داف ال�}بوّ_ة الرئ�سّية fo عصر العلوم والتكنولوجيا ~و تخر_ج طالب ذا تنوُّ

 ñXن ما يحدث من حولھ. املساق سُيعاt=ن املواد النظر_ة وtستطيع ان ير=ط بG والذي fgعل%$ بمستوى عا

بات األساسّية للتنوُّ  ِ
ّ

ر العل%$ مثل: املعرفة العلمّية، مRارات تفكt} من الدرجة العليا والقدرة عNO اتخاذ املرك

 القرارات fo قضايا علمّية. 

 

ق KL تدرuس العلوم 
ّ
ستقبfO أدوات ُمعضالت تتعل

ُ
إّن الRدف الرئ��è$ من ~ذا املساق ~و إكساب املعلم امل

ق fo تدرaس املواضيع العلمّية. وذلك عن طر_ق حوار متعدد املش�}كtن بواسطتھ 
ّ
للتعامل مع معضالت تتعل

ق بتدرaس مادة العلوم. قضايا، مثل: دمج تدرaس مRارات التفكfo {t دروس العلوم
ّ
 نفحص قضايا عيÆّية تتعل

م ثناµي اللغة للمواضيع العلمّية والm$ تواجھ )ل معلم يت^لم اللغة العر=ية والذي يود دمج 
ّ
وقضية التعل

 مصادر معلومات خارجية واملكتو=ة باللغة الع�}ّية. 

 يدمج الذي, STS (Science, Technology, Society) التوُجھ عNO االبتدائية للمدرسة العلوم م�Iاج Gس�ند

 بtن تدمج مضامtن عNO الطالب يكشف امل�Iاج ~ذا. واWqتمع التكنولوجيا و=tن علمّية مجاالت عدة بtن

 fo املواضيع أ~مّية عNO يؤكد والذي معtن اجتما�f سياق fo التكنولوجيا جانب إNg متعددة علمية  مجاالت

 . العلوم بموضوع تتعلق اجتماعية-أخالقّية معضلة مع املساق خالل سÆتعامل لذلك. اليومّية اvXياة

 

الت^اثر يمst ال^ائنات اvXية ا�qتلفة وfk شرط اسا·�$ لالستمرار_ھ fo الت�اثر KL عالم اCcيوانات والنبات 

الوجود . يوجد نمطان اساسيان للت^اثر :  ت^اثر ال ج�èÆ$ وت^اثر جfo . $�èÆ الت^اثر الالج�èÆ$ تت^ون اyسال 

وراثيھ متطابقة للفرد الذي ت^ونوا منھ , لRذا النوع من  جديده من اب واحد و~ذا االyسال تحمل صفات

الت^اثر توجد افضلية fo ب�ئة مستقرة و_وجد لRا تطبيقات كثt}ه fo مجال الزراعة . fo الت^اثر ا�èÆWX$ تÆتج 
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خاليا تناسلية بواسطة االنقسام االخ�sاfg (امليوزا) ومع االخصاب تÆتج القحة . االyسال الناتجة fo الت^اثر 

ا�èÆWX$ تحمل °vنات وراثية مختلفة ولذلك ت^ون صفا�Iم مختلفة , ~ذا GعطIëم افضلية fo ب�ئات متغt}ة 

وfk االساس لظا~رة االنتخاب الطبي�f . مالئمة طر_قة االخصاب والب�ئة الl $mع�ش Ihا ال^ائن بحيث ان 

عند ال^ائنات الl $mع�ش عNO االخصاب عند ال^ائنات الl $mع�ش fo ب�ئة مائية غالبا ي^ون خار"f ب�نما 

اليا�سة ي^ون عادة داخل من يح%$ اWXنtن من اWXفاف. تتأثر عملية الت^اثر عند ال^ائنات ا�qتلفة �عوامل 

 مختلفة م�Iا عوامل داخلية عند ال^ائنات اvXية وم�Iا عوامل خارجية (الضوء).

 

اvXواس fo عالم االحياء . طر_قة االرسال التعرف عNO وسائل االتصال و االتصال KL عالم اCcيوان والنبات 

وطر_قة استقبال وسائل االتصال ا�qتلفة . التعرف عNO اvXواس ا�Xتلفة الm$ تلتقط االتصال . وسائل 

االتصال داخل اWXسم , كيفية استقبال املعلومات , ترجمIÀا والقيام برد فعل مالئم. اتصال بواسطة الصوت 

ل خار"f بواسطة افراز مواد كيماو_ھ مختلفة مثل الRرمونات عند اvXشرات كما ~و متبع عند الطيور اتصا

. 

 

س�تم من خالل ~ذا املساق التعرف عNO مواضيع مختلفة الm$ ترتبط باالمراض مس¹بات االمراض 

ا�qتلفة ومس¾با�Iا عند االyسان م�Iا امراض وراثية , امراض �س¾ب عوامل احيائية مختلفة , طرق العالج 

فة , جRاز املناعة عند االyسان , التطعيمات الl $mعطى لالyسان . كما س�تم التطرف �ش^ل خاص ا�qتل

 لالمراض الو=ائية الm$ تظRر �س¾ب الفt}وسات والبكتt}يا ا�qتلفة , طرق العدوى وطرق العالج .

 

الطاقة , vÔية الغذاء ا~مية التغذية السليمة من جRات نظر مختلفة , مركبات الغذاء , التغذية السليمة 

, حفظ الغذاء , جRاز الRضم , واملسارات االيضية ا�qتلفة ملركبات الغذاء واستغالل ~ذه املركبات fo اWXسم 

. vÔة الناس والتغذية , امراض �س¾ب نقص مركب غذاµي , عدم انتظام التغذية , القيمة الغذائية وا~مية 

 املعلومات عن الغذاء .

 

ا املساق س�تم تدرaس املركبات ا�qتلفة املRمة fo بناء ا�Xاليا , اWXسم , مسارات ايضية fo ~ذبيو كيمياء 

ملواد عضو_ة مختلفة fo جسم االyسان . التطرق اNg امراض مختلفة الm$ تر=ط بtن البيو كيمياء ومجال 

 fo يتم انتاج و~دم املواد العضو_ھ $mتلفھ ال�qاملسارات ا NOا السكر_ات الطب . س�تم التعرف عIسم وم�WXا

 ,ال�}وت�نات والد~نيات وأ~مية ووظيفة )ل ماده.

 

من خالل ~ذا املساق س�تم التعرف عNO مواضيع ومصط�vات مختلفة تتعلق fo موضوع جسم االTسان 

جسم االyسان . س�تم تدرaس االجRزة ا�qتلفة جRاز النقل , جRاز الRضم  جRاز االفراز الداخfO  جRاز 

Rاز. التنفس وجRوالوظيفة ل^ل ج rPاملب NOتلفة . ال�شديد عvqواس اvXا NOاز االعصاب مع  اال~تمام ع

 التعرف عNO مبrP االجRزه ا�qتلفھ  والية  عملRا .التÆسيق بtن االجRزه ا�qتلفھ.
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من خالل ~ذا املساق س�تم التعرف عNO مواضيع مختلفة تتعلق ب{vة االyسان وخاصة Cñة االطفال 

. س�تم تدرaس ا~مية التغذية السليمة , yشاطات ر_اضية , vÔة االسنان , ب�ئة نطيفة  وvÔية  االطفال

 f¨نمط حياة ص Ngستطيع الوصول اy rmسان حyة االvÔذه املواضيع وRمن خالل املساق س�تم التطرق ل.

 وامن . العالقة بtن التغذية واالمراض.

 

مواج �ش^ل عام, Gعطى شرح مفصل عن أمواج ي�ناول املساق وصف وlعر_ف األ الضوء واألمواج 

الصوت, أمواج الضوء واألمواج االلك�}ومغناط�سيھ مع طرح وتحليل أمثلھ وظوا~ر يوميھ. كما وتدرس  

النظر_ات الضوئية الRندسية والفstيائية املتقدمة . يتم إجراء  تجارب مخ�}يھ للتحقق والتعرف �ش^ل 

 عمfO عNO النظر_ات الm$ تدرس.

 واستعماالت ظوا~ر تحليل تمكنھ واألمواج الضوء مجال fo األساسية واملبادئ  املعرفة الطالب اك�ساب .1

 .باملوضوع تتعلق

 . املعلل العل%$ التفكt} تطو_ر عNO يحث مناخ لIÀيئھ  ستدرس الm$ الفstيائية باملبادئ االستعانة  .2

 العمل  خالل واألمان السالمة انظمھ عNO واالطالع, مخ�}يھ تجارب وتنفيذ تخطيط مRارات تطو_ر .3

 .أ��q}ي 

 

املساق ي�ناول اvXركة املي^انيكية بإش^الRا وتصÆيفا�Iا, الطاقة املي^انيكية والقدرة رة املي�اني�ا واCcرا

, اvXرارة ومقاي�س درجھ اvXرارة, قوانtن حركھ وانتقال اvXرارة (ترومودينمي^ا) والنظر_ات املتعلقة 

حركة الغازات. يواكب تدرaس املساق تحليل أمثلھ عمليھ من اvXياة اليومية مع إجراء بذلك  و نظر_ھ 

 تجارب مناسبة.

 :املساق أ~داف

 الطبيعة fo وتطبيقا�Iا رةواvXرا املي^اني^ا مجال fo األساسية واملبادئ  املصط�vات من وتمكن معرفھ .1

foياة وvXاليومية ا. 

 . املسائل ومعاWXھ لتحليل  علميھ تفكt} طرق  تطو_ر  .2

 العمل  خالل واألمان السالمة انظمھ عNO واالطالع, مخ�}يھ تجارب وتنفيذ تخطيط مRارات تطو_ر .3

 .أ��q}ي 

 

ي�ناول املساق املصط�vات االساسيھ والنظر_ات الرئ�سية  لقوانtن اvXركة النيوتÆيھ مع القوى واCcركھ 

 fo تلفة.  إعطاء  أمثلھ واستعماالت مختلفة, يتم التعمق�qا اIيفا�Æركة بتصvXن القوه واtشرح العالقة ب

 يواكب املساق إجراء تجارب مخ�}يھ مناسبة للتحقق والتعرف �ش^ل عمfO عNO النظر_ات الm$ تدرس.

 :املساق أ~داف
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 الظوا~ر fo وتطبيقا�Iا واvXركھ القوى  مجال fo األساسية واملبادئ  املصط�vات من وتمكن معرفھ .1

 .اليومية واvXياة الطبيعة

 . املسائل ومعاWXھ لتحليل  علميھ تفكt} طرق  تطو_ر  .2

 العمل  خالل واألمان السالمة انظمھ عNO واالطالع, مخ�}يھ تجارب وتنفيذ تخطيط مRارات تطو_ر .3

 .أ��q}ي 

ي�ناول املساق املصط�vات األساسية والنظر_ات والرئ�سية fo مجاfg الكRر=اء  الك ر0اء واملغناط`س

واملغناط�س , يتم تحليل ظوا~ر متعددة اعتمادا عNO تلك النظر_ات و_تم إجراء تجارب مخ�}يھ للتحقق 

 والتعرف �ش^ل عمfO عNO النظر_ات االلك�}ومغناط�سيھ. 

 :املساق أ~داف

 ظوا~ر تحليل, واملغناط�سيھ الكRر=اء مجال fo األساسية واملبادئ  املصط�vات من وتمكن معرفھ .1

 .املبادئ تلك عl NOعتمد اليومية اvXياة من واستعماالت

 . املسائل ومعاWXھ لتحليل  علميھ تفكt} طرق  تطو_ر  .2

 العمل  خالل واألمان السالمة انظمھ عNO واالطالع, مخ�}يھ تجارب وتنفيذ تخطيط مRارات تطو_ر .3

 أ��q}ي 

 

ي�ناول املساق ظوا~ر طبيعيھ واستعماالت يوميھ و_تم شرحRا وتحليلRا اعتمادا الفe»ياء KL اCcياة اليومية 

 عNO املبادئ والنظر_ات الفstيائية  الm$ ترتكز علIëا.

 :املساق أ~داف

 .اليومية اvXياة fo علIëا و_رتكز موجودة فstيائيھ ومبادئ  مصط�vات معرفھ .1

 . وتطبيقا�Iا الفstياء علوم ومعرفھ الستطالع الطلبة لدى  الدافعية و=ث اvXث  .2

 �Iيئھ مناخ لتطو_ر طرق تفكl {tعتمد املن©ñ العل%$  لتفسt} وتحليل االشياء  .3

 

 م\]صات مساقات الدراسات العليا

 .العل!  البحث ومن¨>يات ال.-بو;ة العلوم KL أساسيات الطالب يتعلم: األو�n الوحدة

م املق.-حة املساقات
ّ
 : ®K العل!  البحث ومن¨>يات ال.-بو;ة العلوم KL أساسيات لتعل

 ):أو�n سنة( إجبار;ة مساقات

 مRيمنة– مرموقة بم^انة أيامنا fo النو�f النموذج يحظى )سنو_ة ساعة 1( النو¿K الكيفي البحث طرائق

 الذي املفRوم إNg ال�ê$ء �عض ذلك وaعود. الرائدة العلمية الدور_ة اWqالت وfo البحوث, املؤتمرات fo -أحيانا

 .والتعلم التدرaس مجال fo �سRولة تطبيقھ يمكن بحيث النو�f الكيفي النموذج عليھ Gس�ند

 معلومات ومصادر مختلفة بحث آليات عl NOعتمد, متعددة بحوث ألنماط اسم ~و  النو�f الكيفي البحث

 البحث أداة الباحث ي^ون  بحيث الطبي�f النظام من معطياتھ النو�f الكيفي البحث Gستقي. متنوعة

 إن. والتصرف السلوك حدوث الm$ الظروف فRم أل~مية وذلك اvXدث م^ان fo الباحثون  يتواجد. األساسية
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 بطرق , السلوك بأنماط, بالنتائج ول�س بالعمليات اال~تمام يتم بحيث وصفي بحث ~و النو�f الكيفي البحث

 ).رمز_ة( حثيھ بصورة األحداث تحليل و_^ون , العمل

 

  ):سنو_ة ساعة 1( والتعلم التفكe- نفس علم

 :املساق أ~داف

 .واملصط�vات املفا~يم من خر_طة بواسطة الطالب أمام للتفكt} ال�}بية مجال عرض -

 .وطر_قة ن©ñ )ل تطبيق عNO ال�}كst خالل من مختلفة lعلم وطرق  منا&ñ عNO التعرف -

 .مختلفة تفكt} ومRارات أنماط و�lيص لتحديد مRارات وتنمية تطو_ر -

 .ال�}بوي  العمل مع الر=ط خالل من تفكt} اس�}اتيجيات fo خ�}ة اك�ساب -

 

 معلومات استعمال وخاصة ال�}بية fo التقو_م طرق  تثt} )سنو_ة ساعة 1( ال.-بية KL التقو;م اس.-اتيجيات

 أداة أحداث تحليل بواسطة املعضالت استعمال Gعت�}. جمة معضالت التقو_م من علIëا اvXصول  تم

 خ�}�Iم تقديم تمك�Iم الm$ املناقشات fo الفعال والش�}اكRم املتعلمtن ملصداقية وذلك ناجعة lعليمية

 تقو_م: املثال س¾يل عNO. الطالب بتقو_م تتعلق ومعضالت قضايا املساق fo سÆناقش. املوضوع lعلم لعملية

fOتفاض )fo عليل الصف، لطالب) الفروقl م الطالبRلفشل fo ،الطالب إشراك التحصيل fo عمليات 

 .وغt}~ا التقو_م

 ال�}بوي  التقو_م بمجال تتعلق جوانب عن ومحتنة واسعة معرفة أرضية بناء ~و األسا·�$ املساق ~دف إن

م بالتعليم التغيt}، �عمليات ال�}بو_ة، بالسياسة تتعلق بجوانب و=صلتھ
ّ
 .والتعل

 النظر_ة املعرفة بtن الدمج عNO ترتكز lعاونية معرفة بناء وعNO إبداعية عمليات عNO وال�شديد ال�}كst يتم

fo ن التقو_م مجالt=نية املعرفة وRالتطبيقات خالل من العملية-امل fo قلvXبوي  ا{� ا��X}ة اك�ساب يمكن. ال

fo ن عمل أطر تحديد خالل من املساقtن املتعلمtن كمعلمtم وتنمية تطو_ر وكذلك وكمقيمIëتجاه وع 

 .lعليمية ب�ئات fo كمقيمtن توجRRم الm$ الفرضيات

 

 :التالية املساقات من مساقeن اختيار) أو�n سنة( اختيار;ة مساقات

 أسس ذات كفعالية املساق ~ذا fo ال�}بية lعرض )سنو_ة ساعة 1( ال.-بو;ة الفلسفة KL حديثة اتجا�ات

 حقل fo واآلليات  املصاâX, األساسية الفرضيات إNg سÆتطرق . واâý �ش^ل سياسية وممارسا�Iا فلسفية

 املساق fo ستعرض الm$ ال�}بية مع ال�}بية وسياسة الفلسفة تقابل. عام �ش^ل املوجود عكس عNO ال�}بية

 .الناقد ال�}بية علم بواسطة

 :محاور  أر�عة fo الناقدة البيداچوچيا قضية إNg سÆتطرق 

 .الناقد ال�}بوي  العلم منظور  من السائدة ال�}بو_ة واملمارسات  النظر_ات عNO الطالب يتعرف .أ

 .الناقدة البيداچوچيا fo ا�qتلفة التيارات عNO الطالب يتعرف  .ب

 .الناقدة للبيداچوچيا كبدائل ومتنوعة مختلفة اتجا~ات ذات انتقادات ستعرض .ج
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 للتغيt} جRد من وكبعد لتغيt}ه معtن لÆشاط وكتمRيد كمدخل ال�}بية عمل طرق  الطالب يفRم. د

 .اfOvq اWqتمع مستوى  وعNO ال�¬�$ املستوى  عNO, الذاlي

 .مقابلة نظt}ة ول�}بية vXوار لRم والتوجھ ال�}بية قضايا fo بديلة مفا~يم عرض ~و سبق مما الRدف إن

 

 زادت االستقاللية من نوع املدارس إعطاء مع )سنو_ة ساعة 1( إرشاد�ا وكيفية بمجموعات العمل م ارات

 . طواقم fo عمل وقدرات مRارات مع معلمtن إلعداد اvXاجة

 الm$ نفسRا اWqموعة داخل العملية التجر=ة خالل من الطالب لدى املRارات ~ذه تطو_ر عNO املساق سيعمل

 النقاش ان. الطاقم داخل تحدث الm$ للعمليات وعمfO نظري  نقاش إجراء خالل ومن. كطواقم ستعمل

 الطواقم داخل تطورات من يحدث ما كطواقم، للعمل ا�qتلفة باألنواع س�تمحور  ا�qتلفة الطواقم داخل

 بالرأي ا�Xالف مع للتعامل مRارات. املشا)ل حل ومراحل مشا)ل حل.  الطاقم داخل القيادة تطور  ومراحل

 .وغt}~ا اتصال ومRارات

 ~ذه وترى  للمعلم امل�$ للتطو_ر كبt}ة أ~مية لRما والتوجيھ االرشاد ان fk املساق ~ذا وراء تقف الm$ الرؤ_ة

  فيھ وترى  املعلمtن لدى كطاقم العمل لقدررات داعم كعامل باملرشد الرؤ_ة
ً
 .املدرسة داخل للتغيt} قائدا

 التغيt} بإحداث وعالقIÀا الطواقم �عمل تتعلق أساسية نظر_ة مفا~يم حول  النقاش س�تم املساق خالل

 .املؤسسة داخل

 fo ناجعة قيادة ي^ونوا أن عl NOساعد~م مRارات بتطو_ر و_قوموا ال�¬�$ أسلوIhم عNO الطالب س�تعرف

 .العمل طواقم إدارة

 

 قابل األوجھ متعدد مصط�â" القيادة" )سنو_ة ساعة 1( والتعلم التعليم عملية KL والتغيe- القيادة

 استعمالھ فإن ولRذا. مختلفة سياقات وfo مستو_ات fo و_ظRر تح¬�r وال lعد ال بطرق  والتفسt} للتعر_ف

fo ما غالًبا سياق أي {tوتضارً=ا ارتياح عدم يث fo ،عد ال وجداالت اآلراءl وال r�¬تكمن الرغبة إن. تح fo 

 تطرح مستقر وغt} واâý غt} ومركب معقد واقع مع التعامل صعو=ة ضوء fo – معادلتھ واك�شاف معرفتھ

 األبحاث إلجراء املواضيع مختلف من الباحثtن تجلب – اvXياة مجاالت جميع fo القرار لصناع تحديات

 والتنفيذ القرار اتخاذ fo إyسان )ل lساعد القيادة معادلة بأن اإليمان  خالل من و:vر~ا القيادة سر ملعرفة

 .الطليعة fo أناس باvXري  كم السليم،

{tعلم يثl ن قدراتھ واختبار فحص و_مكنھ الفرد ا~تمام القيادة موضوعtن ب�نھ يحدث ما مع التعامل حt=و 

 .وخارجRا العائلة داخل واجبھ أداء عند و=يçتھ نفسھ

 لصاâX والتأثt}, وعامة °�صية أ~داف إNg الناس قيادة إNg تحتاج الm$ اWqاالت fo خاصة أ~مية للقيادة

 ذوي , مRمtن ملر=tن حاجة ~نالك ولذلك, املستقبل أجيال وصقل تر=ية ~و اWqاالت ~ذه إحدى. يقادون  من

 لصاâX وlستعملھ يدور  ما وlستوعب ل�}ى  مرفوعة ورؤوسRم األرض عNO ثابتtن, اWqتمع fo تأثe-و رؤ_ا

 .واالبت^ار وللتجديد للتغيt}, األمان شاطئ إNg املقودين يوجRون , تحst أو خوف دون  من واملستقبل اvXاضر
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 حياتية رؤ_ة بلورة إNg املعلمtن إعداد مؤسسات تطرق  ما قليال )سنو_ة ساعة 1( للقيم ال.-بية KL معضالت

Ngا تتعلق معضالت و�Ih االبتعاد املؤسسات ~ذه تحاول . املفا~يم fgاألزمات تتجا~ل و=التا $mترافقنا ال fo 

 التحليfO والفRم التفكt} مRارات وتطو_ر التعلم عمليات و�Ng ال�}بية إNg يدخل الذي, والسيا·�$ العام اWqال

 . وللمعضالت ل�vاالت

 اآلليات املساق و_كشف, والظا~رة ا�Xفية ال�}بو_ة للعمليات وأخال#f ناقد و�f تطو_ر fo املساق يتمحور 

$mا من نبلور  الRنا توجھ حياتية رؤ_ة خاللW©ياة وأسلو=نا نvبية ل�{� فحص نحاول . ذلك yعرف أن بدون  ولل

 ~و_�نا أن اف�}اض عNO. وال�}بو_ة االجتماعية, األخالقية الناحية من الطالب ~و_ة وصقل بلورة إم^انية

 يصبح. ومستقلة ذاتية بصورة ~و_�نا اختيار من يمنعنا الذي, يحيطنا الذي اWqتمع من تتأثر ال�صية

 أنفسRم الطالب fo املساق يتمحور . أوال نفسھ و_بلور  يصقل أن وعليھ للطالب بالÆسبة ~امة °�صية املعلم

 .قدما و_نقلوIJا يحفظوIJا تدرaس عمليات fo ول�س

 ضمن املواضيع ~ذه وت^ون  وللمسؤولية للضمt}, للعدل, وألخالق قيم مختلفة قيم lعر_فات املساق ي�ناول 

 ل�vوار املRم وامل^ان بو=ر مارتن طر_قة عNO – األنت ~و من, و_�بلور  يتطور  كيف, األنا ما~ية عن النقاش

ر. اvXياتية الرؤ_ة وfo الناس بtن والعاطفة
ّ

 . األفراد بtن العالقات ما~ية اWqتمع يوجھ كيف تتفك

 التأقلم بtن خاصة, ذلك عن الناجمة والصراعات التعلي%$ ال�}بوي  النظام من الناتجة الصعو=ات نكشف

fo تمعWqن اt=بو_ة األخالقية األرضية معرفة خالل من وذلك. الذات ورعاية تنمية و{� وكذلك القائمة ال

 . ال�}بية ~ذه عن الناجمة مرغو=ة الغt} والنتائج جدا الصعبة املعضالت
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م التعليم KL التخصص: الثانية الوحدة
ّ
 .والتعل

 :®K للتخصص املق.-حة املساقات

 )أو�n سنة: (إجبار;ة مساقات

مية التعليمية للب`ئة ثقافية اجتماعية جوانب
ّ
 وlعميق توسيع عNO املساق سيعمل )سنو_ة ساعة 1( التعل

 ب�ئة تطو_ر وعNO التعليم تخطيط عNO واyع^اسا�Iا االجتماعية الثقافية فيجوlس^ي نظر_ة حول  النقاش

 .وتقو_مية lعليمية

 نظر_ة حسب وذلك صفوفRم، داخل lعليمية ب�ئة بناء fo التجر=ة خوض إم^انّية للطالب املساق سي�يح

tْن ضمن علIëا بحث إجراء مع فيجوlس^ي،
َ
 .والثقاfo االجتما�f السياق

 داخل اvXوار عNO باألساس lعتمد مثالية lعلمية lعليمية لب�ئات مختلفة نماذج الطالب املساق سيعطي

 للتفسt} نوعية معايt} تحديد خالل من صفوفRم داخل التعليمية الب�ئة و�ثراء بناء من وسيمك�Iم. الصف

 مع ر=طRا خالل من وذلك Ihا Gعملون  الm$ التعليمية بالب�ئة تتعلق قضايا مع التعامل إم^انية مع. والنقد

 . مختلفة مجاالت من نظر_ات

 املعلم عمل عNO واyع^اسا�Iا والتعلم للتعليم الثقافية االجتماعية الرؤ_ة عرض: ~و للمساق املركزي  الRدف

 .بديلة تقو_م معايt} وتحديد غنية، lعلمية lعليمية ب�ئة تطو_ر الصف، داخل

 

 ):سنو;ة ساعة 1( متطورة تدرuس وسبل طرائق

 Gس�ند والذي) االمتحان اجل من التدرaس( الوجاfk التدرaس لتغt} اvqاوالت من سنة مائة من أك�} �عد

NOستجيبون  يتقبلون  الطالب, املبادر ~و املعلم – أساس عaم ~و املعلم, و  fo سائدا التعليم ~ذا زال ما املقّيِ

 وخارجRا املدرسة fo التنظي%$ ال�}بوي  اRWXاز من ودعم تأييد ~نالك طاملا ما ~كذا وس�ستمر. الصفوف

, املعلمtن تأ~يل, التعليم برنامج مبrP, واملدرسة والتعليم ال�}بية جRاز تنظيم وكذلك, التقييم طر_قة خاصة(

 ).ذلك إNg وما اآلباء توقعات

 كبt} تأثt} فRنالك", التدرaس مضمون  ~و التدرaس أسلوب – والرمز الرسالة ~و الوسيط" الن ونظرا

 املعرفة مجتمع وقيم احتياجات يناسب ال التأثt} ~ذا فإن الكثt}ين رأي وحسب. الوجاfk للتدرaس

 .21-ال القرن  fo الديمقراطي

. الوجاfk غt} التدرaس fo املعلمtن الطالب خ�}ة وجود عدم ~و الوجاfk التعليم fo االستمرار أسباب احد إن

 وعليھ. )افية غt} القراءة أو السمع خالل من بديلة تدرaس طرق  معرفة أن حيث ا��X}ة عNO ال�}كst ي^ون 

 .البديل التدرaس fo خ�}ة اك�ساب إNg س�تطرق  املساق فإن

 . لRا بدائل عدة وعرض, ناقدة بصورة الوجاfk التدرaس طر_قة تحليل ~و املساق ~دف

اء تدرaس – إحدا~ا fo خ�}ة يك�سبوا بل, عدة بدائل عن, ذكر كما, فقط الطالب Gسمع ال  إطار fo بنَّ

 بحث أسئلة الطالب Gسأل, وجذابة مثt}ة قضية للطالب املعلم Gعرض التفكt} مجموعة fo". تفكt} مجموعة"

 .النتائج يقدمون  ثم ومن صغt}ة مجموعات fo معRا و_تعاملون , ع�Iا ناجمة
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 تركيبات fo املساق يتمحور . األمور  ووزن  الفRم, املعرفة التدرaس مRنة تتطلب) سنو_ة ساعة( معلمeن معرفة

 جدول  عNO املعلم معرفة) 1986( شوملان يضع النو�f مقالھ fo. التدرaس ملRنة واvXيو_ة األساسية املعرفة

, املضمون  معرفة: شملت بحيث والتعليمية التدرaسية املعرفة صنف من أول  و~و, ال�}بو_tن الباحثtن أعمال

. التعليم وخطط منا&ñ ومعرفة lعليمية تر=و_ة معرفة), lعليميا املضمون  معرفة( تر=و_ا املضمون  معرفة

) والتدرaس التعلم ظروف( الظرفية املعرفة و~ما والتدرaسية ال�}بو_ة واملعرفة ي�ناسبان منظوران ~نالك

 وذلك الناقدة املعرفة وfo التعلي%$ املضمون  معرفة fo املساق يتمحور ). Eraut, 1994( الناقدة واملعرفة

 . مRنية بصورة األمور  ووزن  الذاlي النقد خالل من متنوعة تدرaس حاالت fo العمل عNO الطالب قدرة لتطو_ر

 

fo عصر املعلومات lغلغلت ثقافة  ساعة سنو_ة) 1( التعليم والتعلم KL ب`ئة غنية بالتكنولوجيا

اإلن�}حوسبة fo مجال التجارة واالقتصاد، ومجال التفكt} وتنظيم املعلومات، ومجال ال�}بية، وfo اvXياة 

االجتماعية وغt}~ا. التكنولوجيا املي^انيكية تبّدلت بالرقمية، وانضم االتصال الرق%$ لالتصال الكالمي 

صاد معلوماlي. fo املساق سÆناقش املفا~يم األساسية وممstّات الثقافة واملكتوب، واالقتصاد تحول إNg اقت

اإلن�}حاسو=ية fo جRاز ال�}بية fo املائة الواحدة والعشر_ن. fo املساق س�تم بحث منتديات lعليم وlعلم 

فرضية من اWXانب النظري واWXوانب العملية، وسÆتطرق ملنتديات اvXوار الفرضية. املساق سي�يح 

مtن إم^انية ممارسة نماذج مختلفة لب�ئات lعليم وlعلم غنية بالتكنولوجيا. كما وس�تعرف املتعلمtن للمتعل

 عNO األدوات 
ً
عNO طرق تنظيم ب�ئات lعلم lعاونية مدعومة باvXواس�ب. س�تعرف املتعلمtن أيضا

شارaع. املساق سي�يح التكنولوجية للتعلم التعاوyي اإلن�}نm$ املباشر بواسطة حل مشا)ل، و=واسطة تنفيذ م

 معرفة حول طرق تقييم 
ً
مRم و=�ئة صّفRم و�غنا.Iا. سstود املساق أيضا

ّ
للمتعلمtن تطو_ر ُبrP ب�ئة lعل

 التعليم والتعلم fo ب�ئة غنية بالتكنولوجيا.  

 

 ):ثانية سنة: (إجبار;ة مساقات

 التدرaس fo مختارة قضايا املساق ي�ناول ) سنو_ة ساعة 2( )دراسية حلقة(  mind-الـ ونظر;ة pعلم, تدرuس

 ا��X}ة اك�ساب جانب إNg القضايا ~ذه fo للتعمق للطالب الفرصة و_�يحmind  -الـ بنظر_ة ترتبط والتعلم

fo العل%$ البحث مراحل جميع fo الـ نظر_ة تبحث. التعليم مجال-mind fo عامل كيفيةl سانyمھ اإلRوف 

 فIëا يحدث وما الناس بtن املعرفية والفجوات, الناس بtن والتفاعل السلوك وراء تقف الm$ النفسية للدوافع

 جيل من العمليات ~ذه تطور  اWqال ~ذا fo البحث يتا�ع. تفكt}ية عمليات مع النظر_ة وتتعامل كما lغيt} من

 بtن ومن. مختلفة ثقافات fo والتعلم التدرaس بي�Iا من, متنوعة حاالت fo ظوا~ر~ا و_تفحص الطفولة

 الوساطة, mind-الـ بنظر_ة املرتبطة املعلمtن تدرaس وطرائق اس�}اتيجيات: املساق يتضم�Iا الm$ املواضيع

fo سaالتطرق  خالل من التدر Ngالـ نظر_ة إ-mind ,علمl التطرق  خالل من وثقافة Ngالـ نظر_ة إ-mind  ,مRوف 

 يختار. زمالء لتدرaس التطرق  وكذلك الطالب، فRم وfo فIëا التغيt} وعملية املعرفة من العمدي املنظور 

 الذين الطالب سيعمل. عملRم أو إعداد~م وتناسب �IمRم محددة مواضيع املواضيع ~ذه بtن من الطالب
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 البحث أسئلة إNg التطرق  اللقاءات خالل س�تم. ثالثية أو زوجية بحث طواقم fo م�شاIhة مواضيع يختارون

Ngجوانب و� fo  البحث طرق fo املواضيع $mا س�تم الI*بح fo الطالب ليتعرف وذلك. املساق NOمواضيع ع 

 .  البح!$ التفكfo {t خ�}ا�Iم وإلثراء متنوعة

 

 Ihا يتصف ان اvqبذ من وخصائص مstات إNg األبحاث lشt}) سنو_ة ساعة 1( وكمخطط كباحث املعلم

 وfo التعلم fo, ال�}بية fo( البحث أسالب fo  وتجر=ة ~�}ة يك�سب الذي) باحث-معلم( املستقبل معلم

 حسبھ Gعمل تر=وي  مبدأ عNO التدرaسية-التعليمية املمارسة lس�ند. جاعمة lعليمية ب�ئة لبناء) التدرaس

ا بوصفھ أيضا املعلم  ل�}نامج دائما شر_^ا يكزن  أن كRذا ن©fo ñ املعلم عNO الواجب من. ومقّيما م�صا, مر=يَّ

 .طالبھ نمشا)ل حساس�تھ ومدى عملھ دراسة Gشمل وم�f÷I مدروس, بح!$-تر=وي 

 مركز fo. ا��X}ة اك�ساب خالل الدائمة واملراقبة التمعن أثناء تك�سب عملية معرفة fk املعلمtن معرفة

 الع�} وتطبيق والتعميمات, والتصرفات, بالنتائج للتÆبؤ العملية، املمارسة fo تكمن معرفة العملية

 للطالب ال�}بوي -االجتما�f ا�Xطاب fo مشار)ا ي^ون  أن عملھ إطار fo املعلم عNO يÆبfû ولRذا. واالستÆتاجات

 . بحثية كمنظومة عملھ و_خطط

 مRاراتھ لتطو_ر وذلك, خ�}تھ من يتعلم وكيف بحثا يجري  كيف للتعلم بفرص) األبحاث ن�يجة( املعلم يتمتع

 ).ميداyي بحث( عملھ مجال تخص الm$ والقضايا األسئلة طرح عNO قدرتھ وتطو_ر املRنية

NOاملعرفة نقل نموذج من االنتقال خلفية ع Ngطر_قة إ ñ©فإننا, البح!$ املن fن من يطلب  بأنھ ند�tأن املعلم 

) وتقييم قياس( بح!$ طا�ع ذات محددة عمليات ينفذون  ل^وIJم, وناقدين واعtن بحوث مسIÀل^ي ي^ونوا

 . كثt}ة تر=و_ة مجاالت fo) البحوث fo النظر موضوع بوصفRم( ملشاركIÀم وكذلك

 تتعلق واvýة مواقف لبلورة وذلك وم�f÷I منتظم �ش^ل عملھ وطرق  نفسھ يفحص أن املعلم فعNO, وعليھ

 إليجاد ي�}كز ان, طالبھ وتواجھ تواجRھ الm$ واملعضالت املصاعب و_حدد Gعرف أن أيضا وعليھ, عملھ بنجاعة

 . والتعليمية املRنية الRو_ة عNO معرفة يضيف مما والتوثيق للتحسtن, للتغيt} وجوانب اتجا~ات

 املعلمون  يقيم كيف: التالية القضايا إNg الطالب يتطرق , اyع^اسية-عملية كمRنة التدرaس املساق Gعرض

 ~و ما التعلم؟ عملية fo فعلھ يجب ما يفعلون  ال أو يفعلونھ؟ ما الطالب يفعل ملاذا التدرaس؟ fo عملRم

 االس�}اتيجيات fk ما خاصة؟ حاالت fo يفضل lعليم برنامج أو خطة أي الطالب؟ لدى للتعلم اvqفز االتجاه

$mنية التعليمية األ~داف تالئم الRبو_ة أو امل{� الطالب؟ مع بالتعاون  املعلم بنا~ا الm$ ال

 من عملRم عNO املعلمون  يق�س وم�Iا واملعلمtن التدرaس عن أبحاث عNO مناقشات الدورة خالل تجرى 

 . متوقع غt} وأحيانا متنوع), االجتماعية الناحية من( مركب, دينامي ال�}بية جRاز أن منطلق

 

 املعلمtن من الكثt} يواجھ. شاµع أمر الصف fo اإلزعاج إن) سنو_ة ساعة 1( االنضباط مشا+ل معاc>ة

 ال قسم يكرس. جسدي أو كالمي و�يذاء بتحرش أحيانا م{vو=ا وقحا وسلو)ا وثرثرة الطالب من مضايقات

 الصف fo اإلزعاج إن. جدا قليل للدرس املكرس الوقت أن حtن fo املشا)ل ~ذه ملعاWXة الدرس من بھ GسIÀان

 كم, املعلمtن جميع يواجھ الصعب الواقع ~ذا. املبكر والتقاعد امل�$ للتآ)ل, للضغط الرئ��è$ املس¾ب ~و
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 تدل. للتدرaس تأ~يلRم خالل اآلليات يك�سبوا أن Ihم يف�}ض أنھ مع, بي�Iم من ا��X}ة وقليfO الشباب باvXري 

 إن. ال^افية اآلليات يك�سبوا لم بأIJم  lعليمRم IJاية G foشعرون للتدرaس املعدين الطالب أن عNO األبحاث

 للتدرaس العملية األسس إNg التطرق  فإن, التدرaس لعلم ا�qتلفة املركبات بtن – صدفة ل�س الشعور  ~ذا

 . قليال ي^ون  سلوكية قضايا مع التعامل ذلك fo بما

 ملواجRة عملية آليات مع السلو)ي اإلزعاج مصادر عن نظر_ة معرفة لدمج نموذجا املق�}حة الورشة lعت�}

 . مقبولة فعل رد طرق  ونق�}ح نحللRا ثم ومن التعليم حقل من أحداثا الطالب يحضر. معھ والتعامل اإلزعاج

 

 عNO قدرة ذوي  معلمtن إعداد عملية lعت�} )سنو_ة ساعة 1( التفكe- تطو;ر عno التأكيد مع أحداث تحليل

 ال�}بية RWXاز وخاصة ~ذا، عصرنا fo الRامة األ~داف من بالتفكt}، غنية lعلمية lعليمية عملية قيادة

 غt} مواقف وعNO املعلومات تكرار عNO باألساس lعتمد تزال ال التعليم عملية أن حيث العر�ي، والتعليم

 . والتعلم التعليم لعملية ا�qتلفة املراحل fo التالميذ قبل من فّعالة

 مراحل fo العرب الطالب من كبt}ة لÆسبة املتدنية التحصيل نتائج -جزµي �ش^ل ولو - يفسر قد و~ذا

 . املدرسة fo ا�qتلفة lعليمRم

 ومعاIÀWXا املعلومات تذو_ت عl NOساعد ا�qتلفة بمستو_اتھ التفكt} عمليات أن البديل ال�}بوي  املن©ñ يرى 

�Iم مما. للطالب معrP ذات عملية التعليمية العملية لتتحول 
ّ

 �ش^ل اWXديدة املعلومات مع التعامل من يمك

 من الRائل والكم املعرfo بالتفجر يتمst عالم مع التعامل عG NOساعد~م كما استقاللّية، وأك�} أفضل

 .معرفة إNg وتحو_لRا املعلومات وتطو_ر البحث قدرات لدIÛم و_ن%$ املعلومات،

 مما مستقلة لت^ون  الطالب °�صية لتطو_ر جيدة أسس بناء عG NOساعد التفكt} ين%$ الذي التعليم إن

  إyساًنا يجعلھ
ً
 .مجتمعھ fo فاعال

 التدر_ب وآليات  ومRارات التفكt} وآليات أدوات بtن الدمج خاللھ من سنحاول  نموذًجا املساق ~ذا Gعت�}

 من اvXقل من الطالب سيحضر~ا الm$ األحداث تحليل مجال fo املعرفة مضامtن و=tن جRة، من اإلدرا)ي

 .أخرى  جRة

 للمضامtن الطالب فRم lعميق عl NOعمل والm$ التعلم، لعملية جديدة رؤ_ة تذو_ت عNO النموذج ~ذا Gساعد

م التعليم عملية fo املÆشود التغيt} إحداث عG NOساعد مما ا�qتلفة
ّ
 .املدارس fo والتعل

 :التالية املساقات بtن من واحدا مساقا الطالب يختار: اختيار;ة مساقات

fo اراتRن مt=ل^ا للمعرفة وIÀعت�} مسG ارات أساسية مطلو=ة من املواطن الذيRن مtب stالتمي fûبÆي 

 مستو_ات عالية من التعقيد GستخدمRا صاyع املعرفة.

) من املمكن lعز_ز STSخالل تدرaس وlعلم العلوم بطر_قة تدمج جوانب تكنولوجية اجتماعية (من 

 وتنمية طالب ذي مRارات تفكt} عNO املستو_ات ا�qتلفة.

 

 النفس علم lشغل أساسية قضايا إNg املساق fo نتطرق  )سنو_ة ساعة 1( متقدم مساق – إدرا+ي تطور 

 مناقشة س�تم كما, األعمار مختلف fo السلوك خصائص عن بحوث  نتائج س�ناقش, واإلدرا)ي التطوري
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 مرحلة من اإلyسان تطور  نرافق سوف. lعيقھ أو قدًما تدفعھ الm$ والعوامل اإلدرا)ي التطور  حدوث مسألة

 كما. ا�qتلفة التطور  مراحل fo واجتماعية عاطفية, إدراكية قضايا إNg متطرقtن البلوغ سن حm$ اWXنtن

 التطور  و=tن بي�Iا والصلة العالقة وfo ا�qتلفة اWqاالت fo بالتطور  تتعلق أساسية نظر_ة مقار=ات سÆناقش

 مختلفة مفا~يم), وآخر_ن چ)و~لبt} , پياجيھ, أر_كسون , فرو_د مقار=ات مثل( ا�qتلفة جوانبھ عNO اإلدرا)ي

 .ال¾شر_ة والذاكرة معلومات معاWXة ونماذج العقلية بالقدرة تتعلق

 األبحاث fo اآلyي النقاش صلب fo موجودة إدراكية تطور  وعمليات ت�ناسب مواضيع للطالب املساق Gعرض

 . العلمية

 

 :تخصصية تطبيقات: الثالثة الوحدة

 KL تخصصھ حسب واحدة مجموعة يختار أن الطالب عno: (التخص�Û  للتطبيق املق.-حة املساقات

 التالية (+ل مجموعة pشمل مساقeن وحلقة دراسية):من اD>موعات املق.-حة  األول  اللقب

حيث يكون متخصصا KL اللقب األول B.A  KL أو  .B.Edيقبل ل ذه اD>موعة طالًبا يحملون اللقب األول 

 اللغة واألدب. 

 pعليم اللغة واألدب العرªي

 :سنو_ة ساعات 2)  دراسية حلقة( واألدبية اللغو;ة ال.-بو;ة، الناحية -اللغة و¡ثراء األطفال أدب

 :التالية املوضوعات و;نقدون  يبحثون  ¶عرفون، يتعرفون، الدارسeن جعل  إ�n الدراسية اCcلقة  �ëدف

 .االجتما�f وللواقع الدراسية لالتجا~ات  مالءمIÀا ومدى األطفال، أدب fo ت�}دد لغو_ة ظوا~ر ·

 تركي¾ية لغو_ة، صور  إNg التعرف ،) والفعال السل $(  الواسع اللغوي  املكنوز  – اللغة إتقان ·

 .ا�qتلفة األدبية األلوان إNg التعرف وكذلك مورفولوجية،

  املوروث إطار fo النص معاWXة إNg وكذلك املعاصرة، العر=ية  اللغة fo التجديدات إNg  التعرف ·

 .القديم األد�ي

 وراء~ا، وما اللغة استخدام خالل من-األطفال، ألدب األدبية اإلبداعات من نماذج اvXلقة تدرس

 . الدراسية اvXلقة ~ذه ضمن وظيفة بكتابة  يقوم ثم فيعاWXھ، بحث، موضوع طالب )ل فيختار

   ، الفرضية بناء  املادة، تجميع واملراجع، املصادر lعيtن البحث، سؤال صياغة: البحث كتابة سe-ورة

 وكيفية امل��ص، تقديم  كيفية البحث، مبrP إNg ذلك خالل الطالب يتعرف. البحث ب�نفيذ القيام

 إØX....يجب كما  البحث تقديم

م تدرuس ب`ئات اب�ناء
ّ
 يتعرفون، الدارسtن جعل إNg املساق يصبو )سنو_ة ساعة 1( األدªي ال×-اء إطار KL وpعل

مية تدرaسية ب�ئات fo واللغوي  األد�ي ال�}اء مدى و_نقدون  يبحثون  Gعرفون،
ّ
 .مختلفة وlعل

 : املساق أ~داف

 l foغيt} إجراء عNO قدرتھ مدى و�Ng اليومية، اvXياة fo األدب فعالية مدى إNg الطالب يتعرف أن -

 .اWqتمع
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 و�Ng ذلك، ووسيلة اللغة إثراء ومدى لغوي، lعبt} أداة )ونھ حيث من األدب تأثt} الطالب Gعرف أن -

 .اللغة إتقان و=tن األدب بtن املتبادلة العالقات

 .األد�ي املوروث مواجRة أساليب و�Ng اvXديث، العر�ي األدب fo  التجديدات  إNg الطالب  يتعرف أن -

م تدرaس ب�ئات من نماذج إNg الطالب يتعرف  أن -
ّ
 . متباينة وlعل

 

 مراحل جميع fo اإلyسان والكتابة القراءة عمليتا ترافق )سنو_ة ساعة 1( اإلبداعية والكتابة القراءة تطو;ر

 عملية )ّل  fo الزاو_ة ,Wر أIJما كما العقلية، للمقدرة وأساًسا الثقافة مع للتواصل أساًسا وتمثالن حياتھ،

 .lعليم

  GعP$ املدرسة fo التلميذ إعداد إن
ً
مھ أن أوال

ّ
 يفRم، كيف lساعده أن ذلك إNg و=اإلضافة والكتابة، القراءة lعل

 مختلف من املعاyي Gستخلص وأن املكتو=ة اللغة ت�يحRا الm$ املتنوعة النتاجات من وaستمتع و_مارس

 .النصوص

 ا�qتلفة، املستو_ات fo ومRارا�Iما والكتابة القراءة تقنيات fo املعرفة اك�ساب للطالب املساق ~ذا ي�يح

. وتطو_ر~ا اإلبداعية الكتابة حول  النقاش يتمحور  حtن fo متعّددة، نواfò من ا�qتلفة الكتابة بأنواع وIÛتّم 

 النفس، علم الفلسفة،: املعرفة حقول  مختلف من مRنية أدوات الطالب ُيكسب املساق ~ذا فإن ولذلك،

 .وتحليلRا ا�qتلفة النصوص أنواع عNO التعرف من الطالب لتمكtن وذلك واللسانيات، األد�ي النقد

 املباشرة الصلة ذات املعلومات تحديد: القراءة واس�}اتيجيات مRارات اك�ساب للطالب املساق ~ذا ي�يح كما

fo  م أجل من النّصRباط بھ، املصّرح وراء فيما التعّمق الداللة، فÆن العالقات استtا األف^ار بIÀوتركيب 

 .القارئ  عNO وتأثt}~ا) الفP$ اWXانب( اللغو_ة ومstاتھ النّص  مبrP وتقو_م املعرفية،

 النظر_ة با�Xلفية الطالب إملام يتّم  أن و�عد ألنھ، والتطبيقي؛ النظري  اWXانبtن، بtن املساق fo الدمج يتّم 

 .بذلك خاصة ورشات fo) مجموعة خالل من أو فردي نحو عNO( ذلك تطبيق منھ ُيطلب املطلو=ة،

foاية وIJ ن تدمج وظيفة بكتابة الطالب ُيلزم املساقtاملعرفة ب $mا الI'ا اك�سIوذّو� NOن املساق، مدار عt=و 

 .والكتابة القراءة بتطو_ر املتعلقة املسائل

 

بحيث يكون تخصص م KL اللقب علوم   .B.A أو  .B.Ed يقبل ل ذه اD>موعة طالب يحملون اللقب األول الـ

 إسالمية.

 pعليم علوم إسالمية:

ِد�ا وكيفية اإلسالم تدرuس KL التفكe- أساليب َع ُّ
َ
p  ) .يتعاظم )سنو_ة ساعات 2 ) (بحث حلقة fo اآلونة 

 lش^لRا fo الفكري  املوروث GسRم الm$ اvXاضنة للب�ئة منتجا التفكfo {t ترى  الm$ النظر وجRة تنامي األخt}ة

. 

 ب�ئات وfo متفاوتة عمر_ة فئات من التالميذ لدى التفكt} لتطو_ر املثالية الظروف تناولت متنوعة بحوث

 .مختلفة lعليمية
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 عNO اvXلقة ~ذه fo املداوالت تتمحور  فسوف التفكt}، وممstات خصائص حول  ا�qتلفة النظر_ات و=إزاء

 محاولة جانب إNg ~ذا. وlعلمھ اإلسالمي الدين تدرaس سياق fo ممارسIÀا تمكن الm$ ا�qتلفة التفكt} أساليب

 الدين علIëا Gشمل الm$ املضامtن �عض يجنوا أن أجوا.Iا fo الدارسون  Gستطيع lعليمية، مناخات خلق

 نقدي بتحرٍ  االل�sام مع ذلك )ل جديدة مدر)ات م�Iا وaستخلص وتفاسt} شروحا لRا يجد وان اإلسالمي

 . Ihا املعمول  التدرaس ملنا&ñ بل فحسب للنصوص ل�س معّمق

 قدرتھ خاللھ من يث¾ت ، البحث اvXلقة بمستوى  بحثا Gعد أن طالب )ل يلزم اvXلقة لRذه الدراسة وضمن

NOية املوضوعات ألحد التصدي عÆاملناسبة الدي. 

 

 ضمن تر=و_ة ونظر_ات  أساليب عNO الطالب يتعرف) سنو_ة ساعة 1( اإلسالم KL تر0و;ة ملنا=½ ونقد تقييم

 من و=ناءة ناقدة بصورة وس�ناقش العصور  مر عNO اإلسالمي الفكر fo بارز_ن مسلمtن مفكر_ن نظر وجRات

 األساسية واملفا~يم واالف�}اضات التعار_ف إNg املساق يتطرق . حديثة تر=و_ة أساليب مع املقارنة خالل

 إNg االن�ساب خالل من متمstة برؤى اإلyسان lعز_ز إI� Ngدف الm$ وللكتابة ومعلم طالب للمصط�vات

 .معرفة كمجمع اإلسالم

 اإلسالم ملبادئ وفقا اإلسالمية العر=ية لل�}بية معرfo )إطار اإلسالم fo لل�}بية املعرfo اإلطار إNg املساق يتطرق 

 .اإلسالمية الشرaعة ومبادئ نوايا Gعكس ومتطور  حديث بن©ñ التطبيق خالل من املك�سبة للتجر=ة ووفقا

 تر=ية, املعرفة اك�ساب و=tن ال�}بية بtن العلقة, اإلسالم fo ال�}بية لنظر_ة والروحية الفلسفية األسس تناقش

 .وغt}~ا اإلسالم fo فكر_ة وتيارات

 ديÆية عقيدة انھ عNO اإلسالم يظRر أن املساق ~ذا يحاول  )سنو_ة ساعة 1(متغeّ- منظور  من اإلسالم

 منذ علIëا )انت الm$ اvXال عNO تتجّمد لم العقيدة ~ذه وان الزمن، مع تتطور  مرنة ديناميكية) ايدولوجيا(

 الديÆية بالعقائد احت^اكRا بفعل بالتطور  استمرت بل ، وسلم عليھ هللا صNO محمد الن $ Ihا �شر أن

 عNO بذلك مس�نًدا متغt} واجتما�f سيا·�$ ككيان اإلسالم يقّدم أن ضرورة ~نا ومن. األخرى  واvXضارات

 من تمكنھ خصائص من بھ يتمتع ما بفضل املستجدات مع التكيف عl NOساعده الm$ فيھ ال^امنة القدرة

ية وكينونتھ أصالتھ عNO اvXفاظ مع ولكن ، املتغt}ة وامل^انية الزمانية الظروف مختلف fo التجدد
ّ
 .األول

 وقدرات طاقات من عليھ تنطوي  وما العقيدة، لRذه املتمstة ا�Xصائص تلك املساق ي�ناول  أن الطبي�f ومن

د أن بل فحسب للتطور  ل�س تؤلRا
ّ
 متغt}ات مع التعاGش بل التكيف عمليات lسRل آليات داخلRا من يتول

 . اvqيط

 ايدولوجيات من عناصر داخلھ G foستوعب أن اإلسالم قابلية عNO املسؤولة fk ذا�Iا، ا�Xصائص تلك إن

 تؤثر باvXياة تÆبض وحضارة ثقافة اإلسالم يجعل ما و~و ماّدية، أو روحية العناصر ~ذه )انت سواء ، أخرى 

fo بثقافات تأثرت كما تماًما اآلخر_ن وحضارات ثقافات ،{tاصل التفاعل ~ذا بدليل الغvXمع ا fOتلك ممث 

 جميعا و)انوا السابقة، الديÆية �عقائد~م احتفظوا الذين أولئك أو اإلسالم اعتنقوا الذين سواء اvXضارات

 .    اإلسالم راية تحت Gع�شون 
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بحيث يكون تخصص م B.A.  KL أو  .B.Edل ذه اD>موعة يتم قبول طالب يحملون اللقب األول الـ 

 الر;اضيات.

 pعليم الر;اضيات:

 علم ~و الر_اضيات)سنو_ة ساعات 2() دراسية حلقة( الر;اضيات pعليم KL وتنمي�Àا التفكe- أساسيات

. الدينامي والتمثيل الرمزي، التمثيل الكالمي، التمثيل البصري، التمثيل وم�Iا مختلفة تمثيالت عG NOشتمل

 لدى مختلفة تفكt} أنماط استغالل أخرى  ناحية ومن Wlيع بإم^انھ الر_اضيات موضوع أن GعP$ ~ذا

. يأخذه أن يجب الر_اضيات lعليم fo مRم عامل fk الطالب لدى التفكt} أنماط معرفة فإن ولذلك املتعلم،

 معرفة. طالIhم lعلم ألنماط lعليمRم طرق  مالءمة fo س�ساعد~م و~ذا. اإلعتبار �عtن الر_اضيات معلمو

 املعلمtن تمكن املعرفة ~ذه إن بل لRا، lعليمRم طرق  مالءمة fo فقط املعملtن تفيد ال الطالب lعلم أنماط

 يتعلمون  الm$ الر_اضية ال�}بو_ة للسياقات ليالئمو~ا أو الطالب GستغلRا ل^ي الطالب lعلم أنماط تنمية من

 .األ)ادي%$ الطالب تحصيل عNO إيجابا يؤثر كRذا استغالل. Ihا

 املقومtن الدراسية، الكتب مؤلفي أيضا و�نما الر_اضيات معل%$ فقط تفيد ال الطالب تفكt} أنماط معرفة

 الر_اضيات تدرaس أساليب موضوع اWXامعات وfo ال^ليات G foعلمون  الذين املعلمtن ومعل%$ الكتب لRذه

 .خاص �ش^ل والتعليم التعلم بtن والعالقة عام �ش^ل

 lعلم عNO تؤثر بدور~ا و~ذه تفكt}ه، لغة وعNO للفرد واإلدراكية املعرفية املRارات عNO تؤثر التفكt} أنماط

 والقضايا املواضيع Ihذه معرفة عNO ي^ون  أن يÆبfû الر_اضيات معلم لذلك. الر_اضيات معلم وlعليم املتعلم

 يبحث أن يجب الر_اضية ال�}بية fo الباحث كذلك. الر_اضيات لتعلم بالÆسبة التفكt} أنماط مع وعالقIÀا

 .للر_اضيات الطالب lعلم عNO وتأثt}~ا العالقات ~ذه

fo ع�ش الذي التكنولوجيا عصرy ،تؤثر أن للتكنولوجيا يمكن بھ NOأنماط ع {tالتفك NOعلم وعl طالب 

 وأنماط التكنولوجيا بtن املتبادلة التأثt}ات عNO الر_اضيات معلم يتعرف أن املفيد من ولذلك الر_اضيات،

{tالباحث كذلك. الر_ا$�$ التفك fo بية{� يبحث ان و_جب ومعرفة و�f عNO ي^ون  أن يجب الر_اضية ال

 املعلمtن وlعليم الطالب lعلم و=tن يوم �عد يوما تتطور  الm$ اvXديثة التكنولوجيا بtن املتبادلة التأثt}ات

 .للر_اضيات

 fk ما القرار مثال: ا�qتلفة بمراحلRا ال�Iائية الوظيفة كتابة fo مستمرا إرشادا يتلقون  املساق fo املش�})ون 

 كتابة البحث، من©ñ وصف النظر_ة، ا�Xلفية كتابة البحث، سؤال صياغة البحث، fo الرئ�سية للمسألة

 .ال�Iائية الوظيفة تقديم وحrm البحث، نتائج حول  نقاش تطو_ر البحث، نتائج

 

 lعليم fo النماذج استخدام اليوم ين�شر )سنو_ة ساعة 1( الر;اضيات pعليم KL نماذج استعمال

 نظر_ات عl NOعتمد lعلم نظر_ات عNO باالعتماد مبÆية النماذج أن ~و اإلن�شار ~ذا أسباب أحد. الر_اضيات

. فعالة lعليم كطرق  النماذج lستخدم الm$ التعليم طرق  عNO اإلعتماد يمكن ولذلك فلسفية، أو /و نفسية

 املساق fo املش�}كtن )لRا تمكن بح*Iا، متقدمة مرحلة وfo تحليلRا، فRمRا، ا�qتلفة، النماذج عNO التعرف

 الm$ التعلم نظر_ات عNO التعرف كذلك. وحكيمة تحليلية بطرق  الر_اضيات lعليم fo النماذج استخدام من
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 عام �ش^ل التعليم ~ذا تقو_م وl foعليمRم l foساعد~م مRمة أدوات الطالب Gعطي النماذج علIëا lعتمد

 وكباحثtن كمعلمtن املساق fo املشاركtن تطّور  l foسا~م املعرفة ~ذه. خاص �ش^ل الر_اضيات lعليم وتقو_م

 .اإلجراµي البحث إطار fo أيضا مستقبليtن،

 

 الر_اضيات ملعل%$ القطري  اWqلس )سنو_ة ساعة 1( الر;اضيات pعليم KL وتوضيحات تفسe-ات إثباتات،

fo ال( املتحدة الواليات-NCTM (شددG fo "عناصر {tاملدرسية الر_اضيات ومعاي "NOالتعليل أ~مية ع 

 وكذلك للطالب بالÆسبة التعليل أ~مية عNO بدور~ا تؤكد ال�}بو_ة األبحاث. الر_اضيات صفوف fo الر_ا$�$

NOم كجزء التعليل أ~مية عRعلم من وأسا·�$ مl عليمlالر_اضيات و fo التعلم مراحل )ل. 

 )ل. إØX رس%$، بر~ان lعليالت، تفسt}ات،: مختلفة بأش^ال ي^ون  أن يمكن الطالب لدى الر_ا$�$ التعليل

 وتنميIÀا األش^ال ~ذه عNO التعرف ولذلك للر_اضيات، الطالب lعلم عNO تؤثر وتنميIÀا مRمة األش^ال ~ذه

 أيضا ~ما. طالبھ لدى الر_ا$�$ التعليل ومRارات إم^انيات تطو_ر عNO وaساعدانھ الر_اضيات معلم ي�}يان

 الر_اضية التعليالت موضوع fo ممكن ببحث القيام نحو تحضt}~م بواسطة املساق fo املش�}كtن يخدمان

 .الر_اضيات ومعلم طالب لدى

 يؤسس أن املساق يبfû ولذلك الر_اضية، ادعاءا�Iم بتعليل القيام fo الطالب صعو=ات عNO تدل األبحاث

 وكذلك الر_اضيtن وال�}~ان التعليل fo الطالب صعو=ات عNO التغلب لطرق  بالÆسبة بھ املش�}كtن معرفة

 مصغرة، أبحاث لو حrm بأبحاث، القيام عNO بھ املش�}كtن WGع املساق. ر_اضية برا~tن لكتابة بالÆسبة

 .الر_اضيات صف fo الر_ا$�$ للتعليل بالÆسبة

 .العل!  البحث ومن¨>يات ال.-بو;ة العلوم KL أساسيات: األو�n الوحدة

 )أو�n سنة( إلزامية مساقات

 fo -أحيانا مRيمنة– مرموقة بم^انة أيامنا fo النو�f النموذج يحظى  النو¿K الكيفي البحث طرائق

 Gس�ند الذي املفRوم إNg ال�ê$ء �عض ذلك وaعود. الرائدة العلمية الدور_ة اWqالت وfo البحوث املؤتمرات،

 .والتعلم التدرaس مجال fo �سRولة تطبيقھ يمكن بحيث النو�f الكيفي النموذج عليھ

 معلومات ومصادر مختلفة بحث آليات عl NOعتمد متعددة، بحوث ألنماط اسم ~و  النو�f الكيفي البحث

 البحث أداة الباحث ي^ون  بحيث الطبي�f النظام من معطياتھ النو�f الكيفي البحث Gستقي. متنوعة

 إن. والتصرف السلوك حدوث الm$ الظروف فRم أل~مية وذلك اvXدث م^ان fo الباحثون  يتواجد. األساسية

 السلوك، بأنماط بالنتائج، ول�س بالعمليات اال~تمام يتم بحيث وصفي بحث ~و النو�f الكيفي البحث

 ).رمز_ة( حثية بصورة األحداث تحليل و_^ون  العمل، بطرق 

 :املساق أ~داف

 .والتعلم التدرaس fo النو�f الكيفي البحث بطرائق أبحاث عNO التعرف .1

 ومنا&ñ طرائق مع واvXوار النو�f الكيفي البحث أساس fo القائم الوضع نظر_ة، طرق  ا�Xاصة، املstات .2

 .أخرى  بحث
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 خالل من تر=و_ة مواقع وl foعليمية ومواقف حاالت fo البحث lستحق وفعاليات yشاطات تحديد .3

 .تر=و_ة مواضيع و=تدرaس بتعلم تتعلق وفعاليات yشاطات عNO التأكيد

 .نوعية كيفية وأبحاث مقاالت عرض خالل من بحث وطرق  أف^ار تذو_ت .4

 . نوعية كيفية بحث طرق  عNO وتمّرن   lعلم .5

 

  ك!  بحث طرائق

 عمل املساق Gعمل. ال�}بو_ة األبحاث ونقد فRم قدرة الطالب و_زود متقدمة كمية بحث طرائق املساق Gعرض

 ألوراق النقدية القراءة قدرة تطو_ر االجتماعية، العلوم fo العل%$ البحث طرائق وفRم بمعرفة الطالب تزو_د

 إحصائية، وقراءة وتحليل معاWXة القيا·�$، البحث وتصميم البحث من©Wية تخطيط قدرة تطو_ر البحث،

 التباين تحليل االرتباط، عوامل االحصائية، االختبارات ،""spss برمجية استعمال ومRارات قدرة تطو_ر

 .والتقديم والتحر_ر للكتابة البحث تقر_ر مبrP االستÆتاجية، اإلحصائيات fo معرفة والتÆبؤ،

 :املساق أ~داف

 .واألبحاث املقاالت مع األ)ادي%$ التعامل قدرات الطالب يطور  .1

 .األ)ادي%$ البحث إجراءات مراحل بtن الطالب يمايز .2

 .األبحاث مقاالت مع التعامل fo معرفة الطالب يظRر .3

 )املضامtن وتحليل فRم نقدية، قراءة( .4

 .ال�}بو_ة لألبحاث إيجابًيا توجRًا الطالب يطور  .5

 )ال�}بوي  املفRوم واستÆتاج تأو_ل تخطيط،(  .6

 ". "spss برمجية استعمال ومRارات قدرات الطالب ُيكسب .7

 

 والتعلم التفكe- نفس علم

 املساق أ~داف

 .واملصط�vات املفا~يم من خر_طة بواسطة الطالب أمام للتفكt} ال�}بية مجال عرض .1

 .وطر_قة ن©ñ )ل تطبيق عNO ال�}كst خالل من مختلفة lعلم وطرق  منا&ñ عNO التعرف .2

 .مختلفة تفكt} ومRارات أنماط و�lيص لتحديد مRارات وتنمية تطو_ر .3

 .ال�}بوي  العمل مع الر=ط خالل من تفكt} اس�}اتيجيات fo خ�}ة اك�ساب .4

 تم معلومات استعمال وخاصة ال�}بية fo التقو_م طرق  تثt} ال.-بية KL التقو;م اس.-اتيجيات

 أحداث تحليل بواسطة املعضالت استعمال Gعت�}. جمة معضالت التقو_م من علIëا اvXصول 

 تمك�Iم الm$ املناقشات fo الفعال والش�}اكRم املتعلمtن ملصداقية وذلك ناجعة lعليمية أداة

 بتقو_م تتعلق ومعضالت قضايا املساق fo سÆناقش. املوضوع lعلم لعملية خ�}�Iم تقديم

 fo لفشلRم الطالب lعليل الصف، لطالب) الفروق fo( تفاضfO تقو_م: املثال س¾يل عNO. الطالب

 .وغt}~ا التقو_م عمليات fo الطالب إشراك التحصيل،
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 ال�}بوي  التقو_م بمجال تتعلق جوانب عن ومحتنة واسعة معرفة أرضية بناء ~و األسا·�$ املساق ~دف إن

م بالتعليم التغيt}، �عمليات ال�}بو_ة، بالسياسة تتعلق بجوانب و=صلتھ
ّ
 .والتعل

 النظر_ة املعرفة بtن الدمج عNO ترتكز lعاونية معرفة بناء وعNO إبداعية عمليات عNO وال�شديد ال�}كst يتم

fo ن التقو_م مجالt=نية املعرفة وRالتطبيقات خالل من العملية-امل fo قلvXبوي  ا{� ا��X}ة اك�ساب يمكن. ال

fo ن عمل أطر تحديد خالل من املساقtن املتعلمtن كمعلمtم وتنمية تطو_ر وكذلك وكمقيمIëتجاه وع 

 .lعليمية ب�ئات fo كمقيمtن توجRRم الm$ الفرضيات

 :املساق أ~داف

 .كتابIÀا وطرق  امتحانات لتحضt} منظومات تخطيط الطالب يتعلم .1

 .مختلفة وتفكt} صعو=ة مستو_ات عNO أسئلة صياغة الطالب يتعلم .2

 تقو_م آليات عNO و_تعرف مختلفة، صعو=ة مستو_ات عNO امتحانات وكتابة صياغة الطالب يتعلم .3

 .الستعمالRا اعتبارات وعNO بديلة

 .البديل التقو_م لتطور  السياق و_فRم": اvXداثة �عد -ما االمتحانات نظر_ة" عNO الطالب يتعرف .4

 .العالية ا�qاطر ذات بالتقو_م تتعلق قضايا الطالب يمارس .5

 

 :التالية املساقات من مساقeن اختيار) أو�n سنة( اختيار;ة مساقات

 وممارسا�Iا فلسفية أسس ذات كفعالية املساق ~ذا fo ال�}بية lعرضال.-بو;ة الفلسفة KL حديثة اتجا�ات

 عكس عNO ال�}بية حقل fo واآلليات  املصاâX األساسية، الفرضيات إNg سÆتطرق . واâý �ش^ل سياسية

 ال�}بية علم بواسطة املساق fo ستعرض الm$ ال�}بية مع ال�}بية وسياسة الفلسفة تقابل. عام �ش^ل املوجود

 .الناقد

 :محاور  أر�عة fo الناقدة البيداچوچيا قضية إNg سÆتطرق 

 .الناقد ال�}بوي  العلم منظور  من السائدة ال�}بو_ة واملمارسات  النظر_ات عNO الطالب يتعرف .1

 .الناقدة البيداچوچيا fo ا�qتلفة التيارات عNO الطالب يتعرف  .2

 .الناقدة للبيداچوچيا كبدائل ومتنوعة مختلفة اتجا~ات ذات انتقادات ستعرض .3

 الذاlي، للتغيt} جRد من وكبعد لتغيt}ه معtن لÆشاط وكتمRيد كمدخل ال�}بية عمل طرق  الطالب يفRم .4

NOال�¬�$ املستوى  ع NOتمع مستوى  وعWqا fOvqا. 

 .مقابلة نظt}ة ول�}بية vXوار لRم والتوجھ ال�}بية قضايا fo بديلة مفا~يم عرض ~و سبق مما الRدف إن

 :إرشاد~ا وكيفية بمجموعات العمل مRارات

 . طواقم fo عمل وقدرات مRارات مع معلمtن إلعداد اvXاجة زادت االستقاللية من نوع املدارس إعطاء مع

 الm$ نفسRا اWqموعة داخل العملية التجر=ة خالل من الطالب لدى املRارات ~ذه تطو_ر عNO املساق سيعمل

 النقاش ان. الطاقم داخل تحدث الm$ للعمليات وعمfO نظري  نقاش إجراء خالل ومن. كطواقم ستعمل

 الطواقم داخل تطورات من يحدث ما كطواقم، للعمل ا�qتلفة باألنواع س�تمحور  ا�qتلفة الطواقم داخل
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 بالرأي ا�Xالف مع للتعامل مRارات. املشا)ل حل ومراحل مشا)ل حل.  الطاقم داخل القيادة تطور  ومراحل

 .وغt}~ا اتصال ومRارات

 ~ذه وترى  للمعلم امل�$ للتطو_ر كبt}ة أ~مية لRما والتوجيھ اإلرشاد ان fk املساق ~ذا وراء تقف الm$ الرؤ_ة

  فيھ وترى  املعلمtن لدى كطاقم العمل لقدرات داعم كعامل باملرشد الرؤ_ة
ً
. املدرسة داخل للتغيt} قائدا

 التغيt} بإحداث وعالقIÀا الطواقم �عمل تتعلق أساسية نظر_ة مفا~يم حول  النقاش س�تم املساق خالل

 ي^ونوا أن عl NOساعد~م مRارات بتطو_ر و_قوموا ال�¬�$ أسلوIhم عNO الطالب س�تعرف. املؤسسة داخل

 .العمل طواقم إدارة fo ناجعة قيادة

 : املساق أ~داف

 .اyساyي بtن اتصال مRارات يتعلموا ان الفرصة الطالب Gعطى أن .1

 .طواقم fo العمل مRارات يتعلموا أن الفرصة الطالب Gعطى أن .2

 ومعايt} قيم حول  الطاقم توحيد عl NOساعد~م وآليات أدوات يتعلموا ان الفرصة الطالب Gعطى ان .3

 lعطى الm$) التعليم عملية( ل��دمة املستمر التحسtن أجل من العمل لثقافة )أساس مش�}كة سلوكية

fo املدرسة. 

  طواقم. fo العمل مراحل فRم عl NOساعد~م أساسية وأدوات بأساليب ومعرفIÀم الطالب فRم تطو_ر .4

 

 بطرق  والتفسt} للتعر_ف قابل األوجھ متعدد مصط�â" القيادة" والتعلم التعليم عملية KL والتغيe- القيادة

 يثt} ما غالًبا سياق أي fo استعمالھ فإن ولRذا. مختلفة سياقات وfo مستو_ات fo و_ظRر تح¬�r وال lعد ال

 – معادلتھ واك�شاف معرفتھ fo تكمن الرغبة إن. تح¬�r وال lعد ال وجداالت اآلراء، fo وتضارً=ا ارتياح عدم

fo ومركب معقد واقع مع التعامل صعو=ة ضوء {tغ âýوا {tالقرار لصناع تحديات تطرح مستقر وغ fo 

 و:vر~ا القيادة سر ملعرفة األبحاث إلجراء املواضيع مختلف من الباحثtن تجلب – اvXياة مجاالت جميع

 أناس باvXري  كم السليم، والتنفيذ القرار اتخاذ fo إyسان )ل lساعد القيادة معادلة بأن اإليمان  خالل من

fo الطليعة. 

{tعلم يثl ن قدراتھ واختبار فحص و_مكنھ الفرد ا~تمام القيادة موضوعtن ب�نھ يحدث ما مع التعامل حt=و 

 .وخارجRا العائلة داخل واجبھ أداء عند و=يçتھ نفسھ

 لصاâX والتأثt} وعامة، °�صية أ~داف إNg الناس قيادة إNg تحتاج الm$ اWqاالت fo خاصة أ~مية للقيادة

 ذوي  مRمtن، ملر=tن حاجة ~نالك ولذلك املستقبل، أجيال وصقل تر=ية ~و اWqاالت ~ذه إحدى. يقادون  من

 لصاâX وlستعملھ يدور  ما وlستوعب ل�}ى  مرفوعة ورؤوسRم األرض عNO ثابتtن اWqتمع، fo وتأثt} رؤ_ا

 .واالبت^ار وللتجديد للتغيt} األمان، شاطئ إNg املقودين يوجRون  تحst، أو خوف دون  من واملستقبل اvXاضر

 :املساق أ~داف

 أنماط أساليب، نظر_ات، مقار=ات، نماذج، مفا~يم، lعار_ف، و�lيص تحليل فRم، إكساب، .1

 مجاالت fo قيادي وتجسيد جوانب ومstات، خصائص دراسة. ع�Iا يÆبع وما وآنية كالسيكية قيادية

 .ال�}بو_ة للقيادة ذلك عن النا�ع و�سRامRا ال�}بية fo القيادة مع ومقارنIÀا ا�qتلفة، املعرفة
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 اختبار خالل من ال�}بية مجال fo الفارق  ~ذا و�سRام  وتأثt}~ا واإلدارة، القيادة بtن التميst توضيح .2

 .إدار_ة وأساليب قيادية أنماط وفحص

 غt} ومتغt}ة، مختلفة ب�ئات fo العمل: ال�}بو_ة و=اإلدارة بالقيادة ا�Xاصة املعضالت fo ونقاش بحث .3

ة يقيÆية  .ومستقبليَّ

 مفا~يمRا األخالقية، واملعايt} القيم و=tن بي�Iا األخالقية، واملفا~يم القيادة بtن العالقة و�ظRار عرض .4

 .Ihا Gعملون  الm$ واملؤسسات املقودين عNO وكذلك وأعمالھ تصرفھ القائد، تفكt} عNO وتأثt}~ا

 القيادي وWXان'Iم والطالب العاملtن املعلمtن، طاقم املدرسة، مدير أ~مية ملدى وتطو_ره الو�f تنمية .5

 متغt}ة و=احتياجات بطلبات اليقtن، وعدم بالشك تمتاز الm$ العوملة عصر fo وخاصة ولعملRم

 تظRر تر=و_ة وتحديات قضايا مع للتعامل القيادة مجال من آليات مالءمة خالل من وذلك ومتضار=ة،

fo بوي  العمل إطار{� .ال

 .املدرسة نوعية عNO وتأثt}~ا املدرسة نجاح fo ال�}بو_ة القيادة و=حيو_ة بأ~مية االع�}اف .6

 بھ ال^امنة القيادية القدرة وتطو_ر نفسھ إNg والنظر التمعن عl NOساعده بآليات الطالب تزو_د .7

 .وكمرب )إyسان

 معضالت و�Ng حياتية رؤ_ة بلورة إNg املعلمtن إعداد مؤسسات تتطرق  ما قليال للقيم ال.-بية KL معضالت

 والسيا·�$، العام اWqال fo ترافقنا الm$ األزمات تتجا~ل و=التاfg االبتعاد املؤسسات ~ذه تحاول . Ihا تتعلق

 . وللمعضالت ل�vاالت التحليfO والفRم التفكt} مRارات وتطو_ر التعلم عمليات و�Ng ال�}بية إNg يدخل الذي

 اآلليات املساق و_كشف والظا~رة، ا�Xفية ال�}بو_ة للعمليات وأخال#f ناقد و�f تطو_ر fo املساق يتمحور 

$mا من نبلور  الRنا توجھ حياتية رؤ_ة خاللW©ياة وأسلو=نا نvبية ل�{� فحص نحاول . ذلك yعرف أن بدون  ولل

 ~و_�نا أن اف�}اض عNO. وال�}بو_ة االجتماعية األخالقية، الناحية من الطالب ~و_ة وصقل بلورة إم^انية

 يصبح. ومستقلة ذاتية بصورة ~و_�نا اختيار من يمنعنا الذي يحيطنا، الذي اWqتمع من تتأثر ال�صية

 أنفسRم الطالب fo املساق يتمحور . أوال نفسھ و_بلور  يصقل أن وعليھ للطالب بالÆسبة ~امة °�صية املعلم

 .قدما و_نقلوIJا يحفظوIJا تدرaس عمليات fo ول�س

 ضمن املواضيع ~ذه وت^ون  وللمسؤولية للضمt} للعدل، وألخالق، قيم مختلفة قيم lعر_فات املساق ي�ناول 

 ل�vوار املRم وامل^ان بو=ر مارتن طر_قة عNO – األنت ~و من و_�بلور، يتطور  كيف األنا، ما~ية عن النقاش

ر. اvXياتية الرؤ_ة وfo الناس بtن والعاطفة
ّ

 . األفراد بtن العالقات ما~ية اWqتمع يوجھ كيف تتفك

 التأقلم بtن خاصة ذلك، عن الناجمة والصراعات التعلي%$ ال�}بوي  النظام من الناتجة الصعو=ات نكشف

fo تمعWqن اt=بو_ة األخالقية األرضية معرفة خالل من وذلك. الذات ورعاية تنمية و{� وكذلك القائمة ال

 . ال�}بية ~ذه عن الناجمة مرغو=ة الغt} والنتائج جدا الصعبة املعضالت

 :املساق أ~داف

 .وتر=و_ة قيمية نظرة الطالب، لدى ظا~رة °�صية حياتية رؤ_ة و=لورة صقل محاولة 

 .جديد من وصياغIÀا الك�شافRا  القدرة وتطو_ر واWqتمع واألنت األنا بtن ناتجة معضالت توضيح 

 .املعلنة قيمRا Gعارض بما اWqتمع خدمة fo موجودة fk كما ال�}بية عNO نقدية نظرة 
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 منت'tIن لي^ونوا للمستقبل معلمtن وتأ~يل ت{vيح سبل إيجاد ومحاولة النظام ضعف نقاط كشف 

 .ومتمstا مختلفا لي^ون  إم^انية وتنمية الطفل تر=ية fo ~دفRم و_تمركز ومتعاطفtن ومنفتحtن

 

م التعليم fo التخصص: الثانية الوحدة
ّ
 والتعل

 )أو�n سنة( إلزامية مساقات

 حول  النقاش وlعميق توسيع عNO املساق سيعمل التعلمية التعليمية للب`ئة ثقافية اجتماعية جوانب

 lعليمية ب�ئة تطو_ر وعNO التعليم تخطيط عNO واyع^اسا�Iا االجتماعية الثقافية فيجوlس^ي نظر_ة

 .وتقو_مية

 نظر_ة حسب وذلك صفوفRم، داخل lعليمية ب�ئة بناء fo التجر=ة خوض إم^انّية للطالب املساق سي�يح

tْن ضمن علIëا بحث إجراء مع فيجوlس^ي،
َ
 .والثقاfo االجتما�f السياق

 داخل اvXوار عNO باألساس lعتمد مثالية lعلمية lعليمية لب�ئات مختلفة نماذج الطالب املساق سيعطي

 للتفسt} نوعية معايt} تحديد خالل من صفوفRم داخل التعليمية الب�ئة و�ثراء بناء من وسيمك�Iم. الصف

 مع ر=طRا خالل من وذلك Ihا Gعملون  الm$ التعليمية بالب�ئة تتعلق قضايا مع التعامل إم^انية مع. والنقد

 . مختلفة مجاالت من نظر_ات

 : املساق أ~داف

 تطو_ر الصف، داخل املعلم عمل عNO واyع^اسا�Iا والتعلم للتعليم الثقافية االجتماعية الرؤ_ة عرض .1

 .بديلة تقو_م معايt} وتحديد غنية، lعلمية lعليمية ب�ئة

 .املثالية التعلمية التعليمية الب�ئات من نماذج عNO للتعّرف للطالب الفرصة إتاحة .2

 .lعلمية lعليمية لب�ئات مختلفة وثقافية اجتماعية جوانب عNO بالتعرف للطالب الفرصة إعطاء .3

 lعلم ب�ئات و=ناء لتطو_ر العمfO: اWXانبtن بtن للدمج وسائل عNO للتعرف الطالب أمام اWqال إتاحة .4

 .والتعلم التعليم لب�ئات الثقافية االجتماعية اWXوانب حيث من النظري  واWXانب غنية، وlعليم

 .متنوعة lعلمية lعليمية ب�ئات و=ناء تطو_ر الطالب يجرب أن .5

 مع واالجتما�f، الثقاfo السياق fo والتعلم التعليم ب�ئات مجال fo البحث أل~مية الطالب و�f ز_ادة .6

 .التعلمية التعليمية الب�ئات ~ذه داخل ألنفسRم واعية رؤ_ة تطو_ر

 الوجاfk التدرaس لتغt} اvqاوالت من سنة مائة من أك�} �عد متطورة تدرuس وسبل طرائق

 يتقبلون  الطالب املبادر، ~و املعلم – أساس عG NOس�ند والذي) االمتحان اجل من التدرaس(

م ~و املعلم وaستجيبون،  طاملا ما ~كذا وس�ستمر. الصفوف fo سائدا التعليم ~ذا زال ما املقّيِ

 التقييم، طر_قة خاصة( وخارجRا املدرسة fo التنظي%$ ال�}بوي  اRWXاز من ودعم تأييد ~نالك

 توقعات املعلمtن، تأ~يل التعليم، برنامج مبrP واملدرسة، والتعليم ال�}بية جRاز تنظيم وكذلك

 ).ذلك إNg وما اآلباء
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 كبt} تأثt} فRنالك ،"التدرaس مضمون  ~و التدرaس أسلوب – والرمز الرسالة ~و الوسيط" الن ونظرا

 املعرفة مجتمع وقيم احتياجات يناسب ال التأثt} ~ذا فإن الكثt}ين رأي وحسب. الوجاfk للتدرaس

 .21-الـ القرن  fo الديمقراطي

 غt} التدرaس fo املعلمtن الطالب خ�}ة وجود عدم ~و الوجاfk التعليم fo االستمرار أسباب احد إن

fkي^ون . الوجا stك{� غt} القراءة أو السمع خالل من بديلة تدرaس طرق  معرفة أن حيث ا��X}ة عNO ال

 .البديل التدرaس fo خ�}ة اك�ساب إNg س�تطرق  املساق فإن وعليھ. )افية

 . لRا بدائل عدة وعرض ناقدة، بصورة الوجاfk التدرaس طر_قة تحليل ~و املساق ~دف

اء تدرaس – إحدا~ا fo خ�}ة يك�سبوا بل عدة، بدائل عن ذكر، كما فقط، الطالب Gسمع ال  إطار fo بنَّ

 أسئلة الطالب Gسأل وجذابة، مثt}ة قضية للطالب املعلم Gعرض التفكt} مجموعة fo". تفكt} مجموعة"

 .النتائج يقدمون  ثم ومن صغt}ة مجموعات fo معRا و_تعاملون  ع�Iا، ناجمة بحث

 :املساق أ~داف

 .املدارس املن�شرة الوجاfk التدرaس ملا~ية ناقد فRم .1

 .وعملRا النظري  سياقRا – أخرى  تدرaس أنماط معرفة .2

 ).تفكt} مجموعات fo وlعلم تدرaس( آخر وlعلم تدرaس fo خ�}ة اك�ساب .3

 

 املعرفة تركيبات fo املساق يتمحور . األمور  ووزن  الفRم املعرفة، التدرaس مRنة تتطلب معلمeن معرفة

 أعمال جدول  عNO املعلم معرفة) 1986( شوملان يضع النو�f مقالھ fo. التدرaس ملRنة واvXيو_ة األساسية

 املضمون، معرفة: شملت بحيث والتعليمية التدرaسية املعرفة صنف من أول  و~و ال�}بو_tن، الباحثtن

. التعليم وخطط منا&ñ ومعرفة lعليمية تر=و_ة معرفة ،)lعليميا املضمون  معرفة( تر=و_ا املضمون  معرفة

) والتدرaس التعلم ظروف( الظرفية املعرفة و~ما والتدرaسية ال�}بو_ة واملعرفة ي�ناسبان منظوران ~نالك

 وذلك الناقدة املعرفة وfo التعلي%$ املضمون  معرفة fo املساق يتمحور ). Eraut، 1994( الناقدة واملعرفة

 . مRنية بصورة األمور  ووزن  الذاlي النقد خالل من متنوعة تدرaس حاالت fo العمل عNO الطالب قدرة لتطو_ر

 :املساق أ~داف

 .التدرaسية املعرفة fo أساسية مصط�vات اك�ساب .1

 .متنوعة تدرaس ظروف fo األمور  ول�سيt} للفRم الطالب لدى آليات بناء .2

 .م�$ )إyسان تطو_ره �غية الطالب لدى الناقد-الذاlي التفكt} تطو_ر .3

 

fo عصر املعلومات lغلغلت ثقافة اإلن�}حوسبة fo مجال التعليم والتعلم KL ب`ئة غنية بالتكنولوجيا 

التجارة واالقتصاد، ومجال التفكt} وتنظيم املعلومات، ومجال ال�}بية، وfo اvXياة االجتماعية وغt}~ا. 

التكنولوجيا املي^انيكية تبّدلت بالرقمية، وانضم االتصال الرق%$ لالتصال الكالمي واملكتوب، واالقتصاد 

صاد معلوماlي. fo املساق سÆناقش املفا~يم األساسية وممstّات الثقافة اإلن�}حاسو=ية fo جRاز تحول إNg اقت

ال�}بية fo املائة الواحدة والعشر_ن. fo املساق س�تم بحث منتديات lعليم وlعلم فرضية من اWXانب النظري 
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مtن إم^انية ممارسة نماذج واWXوانب العملية، وسÆتطرق ملنتديات اvXوار الفرضية. املساق سي�يح للمتعل

مختلفة لب�ئات lعليم وlعلم غنية بالتكنولوجيا. كما وس�تعرف املتعلمtن عNO طرق تنظيم ب�ئات lعلم 

 $mن{� عNO األدوات التكنولوجية للتعلم التعاوyي اإلن
ً
lعاونية مدعومة باvXواس�ب. س�تعرف املتعلمtن أيضا

مRم املباشر بواسطة حل مشا)ل، و=واسطة تنفيذ م
ّ
شارaع. املساق سي�يح للمتعلمtن تطو_ر ُبrP ب�ئة lعل

 معرفة حول طرق تقييم التعليم والتعلم fo ب�ئة غنية 
ً
و=�ئة صّفRم و�غنا.Iا. سstود املساق أيضا

 بالتكنولوجيا.  

 أ~داف املساق:

 التعرف عNO ب�ئات lعليم وlعلم إن�}حاسو=ية. .1

 م fo ب�ئة غنية بالتكنولوجيا.اك�ساب املعرفة حول عمليات التعليم والتعل .2

 التعرف عNO عمليات بناء املعرفة fo ب�ئة إن�}حاسو=ية. .3

 اك�ساب املعرفة واملRارات حول التعلم fo الشبكة. .4

 اك�ساب املعرفة حول نماذج إن�}حاسو=ية fo عمليات التعليم والتعلم. .5

6.  $mن{� املباشر بواسطة حل مشا)ل.اك�ساب املعرفة حول أدوات لتنظيم التعلم التعاوyي اإلن

 اك�ساب املعرفة حول أدوات لتنظيم التعلم التعاوyي اإلن�}نm$ املباشر بواسطة تنفيذ مشارaع. .7

 اك�ساب املعرفة حول طرق تقييم التعليم والتعلم fo ب�ئة غنية بالتكنولوجيا.   .8

 

 ):ثانية سنة( إجبار;ة مساقات

 ترتبط والتعلم التدرaس fo مختارة قضايا املساق ي�ناول   دراسية حلقة-  mind-الـ ونظر;ة pعلم تدرuس، 

 مراحل جميع fo ا��X}ة اك�ساب جانب إNg القضايا ~ذه fo للتعمق للطالب الفرصة و_�يحmind  -الـ بنظر_ة

 النفسية للدوافع وفRمھ اإلyسان lعامل كيفية mind fo-الـ نظر_ة تبحث. التعليم مجال fo العل%$ البحث

$mن والتفاعل السلوك وراء تقف الtن املعرفية والفجوات الناس، بtا يحدث وما الناس بIëمن ف {tغيl كما 

 الطفولة جيل من العمليات ~ذه تطور  اWqال ~ذا fo البحث يتا�ع. تفكt}ية عمليات مع النظر_ة وتتعامل

 الm$ املواضيع بtن ومن. مختلفة ثقافات fo والتعلم التدرaس بي�Iا من متنوعة، حاالت fo ظوا~ر~ا و_تفحص

 من التدرaس fo الوساطة ،mind-الـ بنظر_ة املرتبطة املعلمtن تدرaس وطرائق اس�}اتيجيات: املساق يتضم�Iا

 العمدي املنظور  وفRم  ،mind-الـ نظر_ة إNg التطرق  خالل من وثقافة lعلم ،mind-الـ نظر_ة إNg التطرق  خالل

 ~ذه بtن من الطالب يختار. زمالء لتدرaس التطرق  وكذلك الطالب، فRم وfo فIëا التغيt} وعملية املعرفة من

 مواضيع يختارون الذين الطالب سيعمل. عملRم أو إعداد~م وتناسب �IمRم محددة مواضيع املواضيع

 fo جوانب و�Ng البحث أسئلة إNg التطرق  اللقاءات خالل س�تم. ثالثية أو زوجية بحث طواقم fo م�شاIhة

 وإلثراء متنوعة مواضيع عNO الطالب ليتعرف وذلك. املساق fo بح*Iا س�تم الm$ املواضيع fo البحث طرق 

 .  البح!$ التفكfo {t خ�}ا�Iم

 :املساق أ~داف

 lعميق معرفة الطالب وفRمRم لقضايا مركز_ة fo اWqال. .1
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 معرفة طرائق البحث fo اWqال. .2

بلورة وصياغة سؤال البحث، كتابة م�ّ�ص عن  –اك�ساب ا��X}ة fo جميع مراحل البحث العل%$  .3

 أبحاث سابقة، جمع املعطيات ومعاIÀWXا وكتابة تقر_ر البحث.

 lعميق فRم الطالب أل~مية العالقة بtن البحث ال�}بوي و=tن العمل ال�}بوي. .4

 

 املستقبل معلم Ihا يتصف ان اvqبذ من وخصائص مstات إNg األبحاث lشt} وكمخطط كباحث املعلم

 ب�ئة لبناء) التدرaس وfo التعلم fo ال�}بية، fo( البحث أسالب fo  وتجر=ة ~�}ة يك�سب الذي) باحث-معلم(

 بوصفھ أيضا املعلم حسبھ Gعمل تر=وي  مبدأ عNO التدرaسية-التعليمية املمارسة lس�ند. جاعمة lعليمية

ا،  بح!$،-تر=وي  ل�}نامج دائما شر_^ا يكزن  أن كRذا ن©fo ñ املعلم عNO الواجب من. ومقّيما م�صا مر=يَّ

 .طالبھ نمشا)ل حساس�تھ ومدى عملھ دراسة Gشمل وم�f÷I مدروس

 مركز fo. ا��X}ة اك�ساب خالل الدائمة واملراقبة التمعن أثناء تك�سب عملية معرفة fk املعلمtن معرفة

 الع�} وتطبيق والتعميمات والتصرفات، بالنتائج، للتÆبؤ العملية، املمارسة fo تكمن معرفة العملية

 للطالب ال�}بوي -االجتما�f ا�Xطاب fo مشار)ا ي^ون  أن عملھ إطار fo املعلم عNO يÆبfû ولRذا. واالستÆتاجات

 . بحثية كمنظومة عملھ و_خطط

 مRاراتھ لتطو_ر وذلك خ�}تھ، من يتعلم وكيف بحثا يجري  كيف للتعلم بفرص) األبحاث ن�يجة( املعلم يتمتع

 ).ميداyي بحث( عملھ مجال تخص الm$ والقضايا األسئلة طرح عNO قدرتھ وتطو_ر املRنية

NOاملعرفة نقل نموذج من االنتقال خلفية ع Ngطر_قة إ ñ©فإننا البح!$، املن fن من يطلب  بأنھ ند�tأن املعلم 

) وتقييم قياس( بح!$ طا�ع ذات محددة عمليات ينفذون  ل^وIJم وناقدين، واعtن بحوث مسIÀل^ي ي^ونوا

 . كثt}ة تر=و_ة مجاالت fo) البحوث fo النظر موضوع بوصفRم( ملشاركIÀم وكذلك

 تتعلق واvýة مواقف لبلورة وذلك وم�f÷I منتظم �ش^ل عملھ وطرق  نفسھ يفحص أن املعلم فعNO وعليھ،

 ي�}كز ان طالبھ، وتواجھ تواجRھ الm$ واملعضالت املصاعب و_حدد Gعرف أن أيضا وعليھ عملھ، بنجاعة

 . والتعليمية املRنية الRو_ة عNO معرفة يضيف مما والتوثيق للتحسtن للتغيt}، وجوانب اتجا~ات إليجاد

 املعلمون  يقيم كيف: التالية القضايا إNg الطالب يتطرق  اyع^اسية،-عملية كمRنة التدرaس املساق Gعرض

 ~و ما التعلم؟ عملية fo فعلھ يجب ما يفعلون  ال أو يفعلونھ؟ ما الطالب يفعل ملاذا التدرaس؟ fo عملRم

 االس�}اتيجيات fk ما خاصة؟ حاالت fo يفضل lعليم برنامج أو خطة أي الطالب؟ لدى للتعلم اvqفز االتجاه

$mنية التعليمية األ~داف تالئم الRبو_ة أو امل{� الطالب؟ مع بالتعاون  املعلم بنا~ا الm$ ال

 من عملRم عNO املعلمون  يق�س وم�Iا واملعلمtن التدرaس عن أبحاث عNO مناقشات الدورة خالل تجرى 

 . متوقع غt} وأحيانا متنوع ،)االجتماعية الناحية من( مركب دينامي، ال�}بية جRاز أن منطلق

 :املساق أ~داف

 يتعرف الطالب عNO األبحاث املتعلقة بموضوع التدرaس. .1

 يطور الطالب مRارات بحثية لعملRم fo التدرaس. .2

 الطالب ~و_ة ذاتية وقدرة °�صية للتدرaس.يطور  .3
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ي^ون الطالب (كمعلمtن) بمثابة وكالء لز_ادة الو�fo f اWqال الذي يتعلمونھ، و_تموا العالقة  .4

 البحثية (طواقم بحث) لدى زمال.Iم fo املدارس.-ال�}بو_ة-االجتماعية

 ا أبحاث عملية.يك�سب الطالب (كمعلمtن) خ�}ات fo أساليب دراسة و=حث التدرaس و_نفذو   .5

 

 الطالب من مضايقات املعلمtن من الكثt} يواجھ. شاµع أمر الصف fo اإلزعاج إن االنضباط مشا+ل معاc>ة

 الدرس من بھ GسIÀان ال قسم يكرس. جسدي أو كالمي و�يذاء بتحرش أحيانا م{vو=ا وقحا وسلو)ا وثرثرة

 الرئ��è$ املس¾ب ~و الصف fo اإلزعاج إن. جدا قليل للدرس املكرس الوقت أن حtن fo املشا)ل ~ذه ملعاWXة

 الشباب باvXري  كم املعلمtن، جميع يواجھ الصعب الواقع ~ذا. املبكر والتقاعد امل�$ للتآ)ل للضغط،

fOة وقلي{��Xم، من اIض أنھ مع بي�{� عNO األبحاث تدل. للتدرaس تأ~يلRم خالل اآلليات يك�سبوا أن Ihم يف

 الشعور  ~ذا إن. ال^افية اآلليات يك�سبوا لم بأIJم  lعليمRم IJاية G foشعرون للتدرaس املعدين الطالب أن

 ذلك fo بما للتدرaس العملية األسس إNg التطرق  فإن التدرaس، لعلم ا�qتلفة املركبات بtن – صدفة ل�س

 . قليال ي^ون  سلوكية قضايا مع التعامل

 ملواجRة عملية آليات مع السلو)ي اإلزعاج مصادر عن نظر_ة معرفة لدمج نموذجا املق�}حة الورشة lعت�}

 . مقبولة فعل رد طرق  ونق�}ح نحللRا ثم ومن التعليم حقل من أحداثا الطالب يحضر. معھ والتعامل اإلزعاج

 :املساق أ~داف

 تمكtن الطالب من فRم األسس النظر_ة واألبحاث لوجود و�Xلق مشا)ل انضباط وسلوك. .1

 إلدارة درس.lعلم طرق تدرaس  .2

 اك�ساب خ�}ة fo استعمال نفس اآلليات fo إطار الصف. .3

 إجراء بحث عمfO يخص ا��X}ة العملية.  .4

 

 عملية قيادة عNO قدرة ذوي  معلمtن إعداد عملية lعت�} التفكe- تنمية عno التأكيد مع تر0و;ة أحداث تحليل

 العر�ي، والتعليم ال�}بية RWXاز وخاصة ~ذا، عصرنا fo الRامة األ~داف من بالتفكt}، غنية lعلمية lعليمية

 قبل من فّعالة غt} مواقف وعNO املعلومات تكرار عNO باألساس lعتمد تزال ال التعليم عملية أن حيث

 . والتعلم التعليم لعملية ا�qتلفة املراحل fo التالميذ

 مراحل fo العرب الطالب من كبt}ة لÆسبة املتدنية التحصيل نتائج -جزµي �ش^ل ولو - يفسر قد و~ذا

 . املدرسة fo ا�qتلفة lعليمRم

 ومعاIÀWXا املعلومات تذو_ت عl NOساعد ا�qتلفة بمستو_اتھ التفكt} عمليات أن البديل ال�}بوي  املن©ñ يرى 

�Iم مما. للطالب معrP ذات عملية التعليمية العملية لتتحول 
ّ

 �ش^ل اWXديدة املعلومات مع التعامل من يمك

 من الRائل والكم املعرfo بالتفجر يتمst عالم مع التعامل عG NOساعد~م كما استقاللّية، وأك�} أفضل

 .معرفة إNg وتحو_لRا املعلومات وتطو_ر البحث قدرات لدIÛم و_ن%$ املعلومات،

 مما مستقلة لت^ون  الطالب °�صية لتطو_ر جيدة أسس بناء عG NOساعد التفكt} ين%$ الذي التعليم إن

  إyساًنا يجعلھ
ً
 .مجتمعھ fo فاعال
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 التدر_ب وآليات  ومRارات التفكt} وآليات أدوات بtن الدمج خاللھ من سنحاول  نموذًجا املساق ~ذا Gعت�}

 من اvXقل من الطالب سيحضر~ا الm$ األحداث تحليل مجال fo املعرفة مضامtن و=tن جRة، من اإلدرا)ي

 .أخرى  جRة

 للمضامtن الطالب فRم lعميق عl NOعمل والm$ التعلم، لعملية جديدة رؤ_ة تذو_ت عNO النموذج ~ذا Gساعد

م التعليم عملية fo املÆشود التغيt} إحداث عG NOساعد مما ا�qتلفة
ّ
 .املدارس fo والتعل

 :املساق أ~داف

 مساعدة الطالب عNO فRم ما~ية اvXدث ال�}بوي وأ~مية استعمالھ )وسيلة lعلمية. .1

�Iم من الدمج بtن اWXانب العمfO (اvXدث وتحليلھ) مساعدة الطالب عl NOعلم  .2
ّ

أدوات وأساليب تمك

.fgن مجاtانب النظري البWXن اt=و 

تحليل أحداث تر=و_ة بدمج التفكt} الواسع من خالل استخدام آليات تفكt}. سيقوم الطالب بالدمج  .3

 بtن آليات التفكt} وتحليل األحداث ال�}بو_ة.

كيفية حدوث األ~داف ال�}بو_ة، وتطو_ر موقف واٍع لذاتھ ولردود رفع مستوى الو�f لدى الطالب ل .4

 فعلھ.

التعرف عNO أنواع مختلفة من ردود فعل الطالب مع القدرة عNO كشف الفرضيات الm$ تقف وراء  .5

 ردود الفعل. 

 :التالية املساقات بeن من واحدا مساقا الطالب يختار: اختيار;ة مساقات

. �سرعة يتغt} ما وم�Iا االزدياد fo آخذة التكنولوجية العلمية املعلومات إن العل!  التفكe- لتعز;ز تدرuس

 املعلومات حفظ فقط ول�س جديدة معلومات مع التعامل fo الطالب ملRارة كبt}ة أ~مية ~نالك لذا

 سRولة: مستو_ات ثالثة fo معلومات مع التعامل fo ما~را ي^ون  أن الطالب حاجة تكمن ~نا من. واك�ساIhا

 خالل  الطالب يك�سب. املعرفة استعمال عNO والقدرة معرفة إNg املعلومات تحو_ل املعلومات، عNO اvXصول 

 ضرور_ة كخلفية Gعت�}ان بحيث را:�ة نظر وجRة أو فكري  تصور  لبناء ومRارات تفكt} مRارات املساق

 . والتقدم قرارات التخاذ

املواطن الذي Gعت�} مسIÀل^ا للمعرفة و=tن مRارات fo يÆبfû التميst بtن مRارات أساسية مطلو=ة من 

 مستو_ات عالية من التعقيد GستخدمRا صاyع املعرفة.

) من املمكن lعز_ز STSمن خالل تدرaس وlعلم العلوم بطر_قة تدمج جوانب تكنولوجية اجتماعية (

 وتنمية طالب ذي مRارات تفكt} عNO املستو_ات ا�qتلفة.

 :املساق أ~داف

نظر_ات، نماذج ومفا~يم fo التفكt} وكذلك أنواع التفكt} ا�qتلفة: تفكt} ناقد، تفكt} معرفة  .1

...ØXعل%$، حل قضايا ا {tي، تفكµادعا {tتفك ،fإبدا� 

 تطو_ر عمليات lعلم وتفكt} لدى الطالب من خالل  lعلم العلوم والتكنولوجيا .2

ة fo مجاالت املعرفة ا�qتلفة، إكساب آليات للطالب Gستطيعون من خاللRا اك�ساب معرفة جديد .3

 ترتي'Iا أو استعمال املعرفة القائمة لدIÛم fo حاالت متنوعة تختلف عن تلك الm$ اك�س¾ت فIëا.
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تنمية ورعاية طالب متنور fo مجاالت املعرفة ا�qتلفة، متعلم Gستطيع كمواطن فعال fo مجتمع   .4

 تكنولو"f ترجيح األمور بصورة ناجعة.

ة fo بناء وحدة lعليمية تتضمن تدرaس مجال وال�}كst عNO مبادئ تفكt} راقية إكساب الطالب خ�}  .5

 مدموجة مع معايt} معلوماتية.

 واإلدرا)ي، التطوري النفس علم lشغل أساسية قضايا إNg املساق fo نتطرق  متقدم مساق – إدرا+ي تطور 

 التطور  حدوث مسألة مناقشة س�تم كما األعمار، مختلف fo السلوك خصائص عن بحوث  نتائج س�ناقش

 البلوغ سن حm$ اWXنtن مرحلة من اإلyسان تطور  نرافق سوف. lعيقھ أو قدًما تدفعھ الm$ والعوامل اإلدرا)ي

 نظر_ة مقار=ات سÆناقش كما. ا�qتلفة التطور  مراحل fo واجتماعية عاطفية إدراكية، قضايا إNg متطرقtن

 جوانبھ عNO اإلدرا)ي التطور  و=tن بي�Iا والصلة العالقة وfo ا�qتلفة اWqاالت fo بالتطور  تتعلق أساسية

 بالقدرة تتعلق مختلفة مفا~يم ،)وآخر_ن چ)و~لبt}  پياجيھ، أر_كسون، فرو_د، مقار=ات مثل( ا�qتلفة

 .ال¾شر_ة والذاكرة معلومات معاWXة ونماذج العقلية

 األبحاث fo اآلyي النقاش صلب fo موجودة إدراكية تطور  وعمليات ت�ناسب مواضيع للطالب املساق Gعرض

 . العلمية

 

 تخصصية تطبيقات: الثالثة الوحدة

 : التخص�Û  للتطبيق املق.-حة املساقات

)noتخصصھ حسب واحدة مجموعة يختار أن الطالب ع KL موعات املق.-حة التالية  األول  اللقب<Dمن ا

 (+ل مجموعة pشمل مساقeن وحلقة دراسية)):

 :العرªي واألدب اللغة pعليم

حيث ي^ون متخصصا fo اللقب األول fo اللغة  B.A أو B.Edيقبل لRذه اWqموعة طالًبا يحملون اللقب األول 

 واألدب. 

 الدارسtن جعل  إNg الدراسية اvXلقة  �Iدف واألدبية اللغو;ة ال.-بو;ة، الناحية -اللغة و¡ثراء األطفال أدب

 :التالية املوضوعات و_نقدون  يبحثون  Gعرفون، يتعرفون،

 .االجتما�f وللواقع الدراسية لالتجا~ات  مالءمIÀا ومدى األطفال، أدب fo ت�}دد لغو_ة ظوا~ر -

 تركي¾ية لغو_ة، صور  إNg التعرف ،) والفعال السل $(  الواسع اللغوي  املكنوز  – اللغة إتقان -

 .ا�qتلفة األدبية األلوان إNg التعرف وكذلك مورفولوجية،

 األد�ي  املوروث إطار fo النص معاWXة إNg وكذلك املعاصرة، العر=ية  اللغة fo التجديدات إNg  التعرف -

 .القديم

 وراء~ا، وما اللغة استخدام خالل من-األطفال، ألدب األدبية اإلبداعات من نماذج اvXلقة تدرس

 . الدراسية اvXلقة ~ذه ضمن وظيفة بكتابة  يقوم ثم فيعاWXھ، بحث، موضوع طالب )ل فيختار

   ، الفرضية بناء  املادة، تجميع واملراجع، املصادر lعيtن البحث، سؤال صياغة: البحث كتابة سt}ورة
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 وكيفية امل��ص، تقديم  كيفية البحث، مبrP إNg ذلك خالل الطالب يتعرف: البحث ب�نفيذ القيام

 .يجب كما  البحث تقديم

 

 :املساق أ~داف

 Gعرف الطالب  كيف يتفحص العالقة  بtن األدب اWXميل و=tن اإلثراء اللغوي.أن  .1

2.  {tمستو_ات التفك foولة، وRالقضايا األدبية حسب مستو_ات الصعو=ة والس fo أن يبحث الطالب

 املتباينة ووفق ب�ئة الطفل.

 وتركيًبا، وaعرف كيف يمst بtن ا –أن يتعرف الطالب إNg األنواع األدبية  .3
ً
أللوان األدبية صعو=ة

 ا�Xاصة بالطفولة.

 

م تدرuس ب`ئات اب�ناء
ّ
 يبحثون  Gعرفون، يتعرفون، الدارسtن جعل إNg املساق يصبو األدªي ال×-اء إطار KL وpعل

مية تدرaسية ب�ئات fo واللغوي  األد�ي ال�}اء مدى و_نقدون 
ّ
 )أك�} مفّصل وصف. (مختلفة وlعل

 :  املساق أ~داف

1.  Ngأن يتعرف الطالب إ fo {tغيl إجراء NOمدى قدرتھ ع Ngياة اليومية، و�vXا fo مدى فعالية األدب

 اWqتمع.

2.  Ngلغوي، ومدى إثراء اللغة ووسيلة ذلك، و� {tعبl األدب من حيث )ونھ أداة {tعرف الطالب تأثG أن

 العالقات املتبادلة بtن األدب و=tن إتقان اللغة.

3.  fo  التجديدات  Ngة املوروث األد�ي.أن يتعرف  الطالب إRأساليب مواج Ngديث، و�vXاألدب العر�ي ا 

م متباينة.  .4
ّ
 أن  يتعرف الطالب إNg نماذج من ب�ئات تدرaس وlعل

 

 وتمثالن حياتھ، مراحل جميع fo اإلyسان والكتابة القراءة عمليتا ترافق اإلبداعية والكتابة القراءة تطو;ر

 .lعليم عملية )ّل  fo الزاو_ة ,Wر أIJما كما العقلية، للمقدرة وأساًسا الثقافة مع للتواصل أساًسا

  GعP$ املدرسة fo التلميذ إعداد إن
ً
مھ أن أوال

ّ
 يفRم، كيف lساعده أن ذلك إNg و=اإلضافة والكتابة، القراءة lعل

 مختلف من املعاyي Gستخلص وأن املكتو=ة اللغة ت�يحRا الm$ املتنوعة النتاجات من وaستمتع و_مارس

 .النصوص

 

 ا�qتلفة، املستو_ات fo ومRارا�Iما والكتابة القراءة تقنيات fo املعرفة اك�ساب للطالب املساق ~ذا ي�يح

. وتطو_ر~ا اإلبداعية الكتابة حول  النقاش يتمحور  حtن fo متعّددة، نواfò من ا�qتلفة الكتابة بأنواع وIÛتّم 

 النفس، علم الفلسفة،: املعرفة حقول  مختلف من مRنية أدوات الطالب ُيكسب املساق ~ذا فإن ولذلك،

 .وتحليلRا ا�qتلفة النصوص أنواع عNO التعرف من الطالب لتمكtن وذلك واللسانيات، األد�ي النقد
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 املباشرة الصلة ذات املعلومات تحديد: القراءة واس�}اتيجيات مRارات اك�ساب للطالب املساق ~ذا ي�يح كما

fo  م أجل من النّصRباط بھ، املصّرح وراء فيما التعّمق الداللة، فÆن العالقات استtا األف^ار بIÀوتركيب 

 .القارئ  عNO وتأثt}~ا) الفP$ اWXانب( اللغو_ة ومstاتھ النّص  مبrP وتقو_م املعرفية،

 النظر_ة با�Xلفية الطالب إملام يتّم  أن و�عد ألنھ، والتطبيقي؛ النظري  اWXانبtن، بtن املساق fo الدمج يتّم 

 .بذلك خاصة ورشات fo) مجموعة خالل من أو فردي نحو عNO( ذلك تطبيق منھ ُيطلب املطلو=ة،

foاية وIJ ن تدمج وظيفة بكتابة الطالب ُيلزم املساقtاملعرفة ب $mا الI'ا اك�سIوذّو� NOن املساق، مدار عt=و 

 .والكتابة القراءة بتطو_ر املتعلقة املسائل

 : املساق أ~داف

للطالب أن يتعلم كيف يمstّ بtن أنواع النصوص ا�qتلفة، من مختلف اWqاالت، وأن Gعرف ي�يح  .1

 مstات )ّل نوع.

ل نصوًصا من مواضيع مختلفة. .2
ّ
 ي�يح للطالب أن يتعرف عNO خصوصية اللغة املRنّية، وأن يحل

من وراء )ّل ي�يح للطالب أن يتعلم مقار=ات مختلفة fo قراءة النصوص وأن Gعرف الفلسفة الm$ تك  .3

 مقار=ة.

 ي�يح للمتعلم امتالك األدوات لتطو_ر موا~ب إبداعية لدى طالبھ أثناء عمليm$ القراءة والكتابة. .4

5.  fo صوص�Xوجھ ا NOا، وعRأنواع NOالقراءة والكتابة ع fo اتيجيات التعلم{�ي�يح للطالب أن يتعلم اس

fo الورشة أو fo الوظيفة الm$ ي�}تب مجال األدب، وتمكينھ من استخدام ما خ�}ه من أدوات سواء 

 عليھ كتابIÀا IJ foاية املساق.

 

 

 إسالمية علوم pعليم

بحيث ي^ون تخصصRم fo اللقب علوم   .B.A أو .B.Ed يقبل لRذه اWqموعة طالب يحملون اللقب األول الـ

 إسالمية.

ِد�ا، وكيفية اإلسالم تدرuس KL التفكe- أساليب َع ُّ
َ
p )يتعاظم )بحث حلقة fo ة اآلونة{tة تنامي األخRوج 

 . lش^لRا fo الفكري  املوروث GسRم الm$ اvXاضنة للب�ئة منتجا التفكfo {t ترى  الm$ النظر

 ب�ئات وfo متفاوتة عمر_ة فئات من التالميذ لدى التفكt} لتطو_ر املثالية الظروف تناولت متنوعة بحوث

 .مختلفة lعليمية

 عNO السمنار ~ذا fo املداوالت تتمحور  فسوف التفكt}، وممstات خصائص حول  ا�qتلفة النظر_ات و=إزاء

 محاولة جانب إNg ~ذا. وlعلمھ اإلسالمي الدين تدرaس سياق fo ممارسIÀا تمكن الm$ ا�qتلفة التفكt} أساليب

 ينالد علIëا Gشمل الm$ املضامtن �عض يجنوا أن أجوا.Iا fo الدارسون  Gستطيع lعليمية، مناخات خلق

 نقدي بتحرٍ  االل�sام مع ذلك )ل جديدة مدر)ات م�Iا وaستخلص وتفاسt} شروحا لRا يجد وان اإلسالمي

 . Ihا املعمول  التدرaس ملنا&ñ بل فحسب للنصوص ل�س معّمق



 210صفحة  ،)2019( األ)ادي%$، الدليل

 

 

 

 عNO قدرتھ خاللھ من يث¾ت ، السمنار بمستوى  بحثا Gعد أن طالب )ل يلزم السمنار لRذا الدراسة وضمن

 .املناسبة الديÆية املوضوعات ألحد التصدي

 :املساق أ~داف

 فRم النصوص الديÆية ال�}اثية ( الكالسيكية)، و�براز القضايا ذات اإلش^الية وتحليلRا ومواجIÀRا. .1

التعرف عNO أنماط مختلفة للتفكt} ا�Xالق الذي أبدعھ العلماء املسلمون fo مجال الفقھ والقضاء  .2

 اإلسالمي.

ة الl $mسا~م fo تنمية القدرة عNO التفكfo {t موضوعات ديÆية ذات صلة ال�sود باألدوات املالئم .3

 باvXياة اليومية لإلyسان املسلم.

 

 نظر وجRات ضمن تر=و_ة ونظر_ات  أساليب عNO الطالب يتعرف اإلسالم KL تر0و;ة ملنا=½ ونقد تقييم

 خالل من و=ناءة ناقدة بصورة وس�ناقش العصور  مر عNO اإلسالمي الفكر fo بارز_ن مسلمtن مفكر_ن

 األساسية واملفا~يم واالف�}اضات التعار_ف إNg املساق يتطرق . حديثة تر=و_ة أساليب مع املقارنة

 إNg االن�ساب خالل من متمstة برؤى االyسان lعز_ز إI� Ngدف الm$ وللكتابة ومعلم طالب للمصط�vات

 .معرفة كمجمع اإلسالم

 اإلسالم ملبادئ وفقا اإلسالمية العر=ية لل�}بية معرfo )إطار اإلسالم fo لل�}بية املعرfo اإلطار إNg املساق يتطرق 

 .اإلسالمية الشرaعة ومبادئ نوايا Gعكس ومتطور  حديث بن©ñ التطبيق خالل من املك�سبة للتجر=ة ووفقا

 تر=ية املعرفة، اك�ساب و=tن ال�}بية بtن العلقة اإلسالم، fo ال�}بية لنظر_ة والروحية الفلسفية األسس تناقش

 .وغt}~ا اإلسالم fo فكر_ة وتيارات

 :املساق أ~داف

 .وأسسRا مصادر~ا و وأ~دافRا اإلسالمية ال�}بية مفRوم الطالب يدرك أن .1

 .اإلسالمية ال�}بو_ة املؤسسات وادوار أ~مية Gعرف أن .2

 .اvXديثة ال�}بو_ة األساليب مع fo اإلسالمية ال�}بية أساليب وتطبيق مالءمة عNO قادرا ي^ون  أن .3

 .ناقدة و=طر_قة إبدا�f نحو عNO عالية بكفاءة يفكر أن .4

 ال�}بو_ة للعمليات الشاملة واملوضوعية املن©Wية النقدية املمارسات عNO الطالب يتدرب أن .5

 .واالجتماعية

 .ال�}بوي  الفكر fo و�سRاما�Iم املسلمtن علماء إنجازات عNO يتعرف أن .6

 ديناميكية) ايدولوجيا( ديÆية عقيدة انھ عNO اإلسالم يظRر أن املساق ~ذا يحاول  متغeّ- منظور  من اإلسالم

 محمد الن $ Ihا �شر أن منذ علIëا )انت الm$ اvXال عNO تتجّمد لم العقيدة ~ذه وان الزمن، مع تتطور  مرنة

NOا بفعل بالتطور  استمرت بل ، وسلم عليھ هللا صRية بالعقائد احت^اكÆضارات الديvXنا ومن. األخرى  وا~ 

 lساعده الm$ فيھ ال^امنة القدرة عNO بذلك مس�نًدا متغt} واجتما�f سيا·�$ ككيان اإلسالم يقّدم أن ضرورة

NOالتجدد من تمكنھ خصائص من بھ يتمتع ما بفضل املستجدات مع التكيف ع fo الزمانية الظروف مختلف 

ية وكينونتھ أصالتھ عNO اvXفاظ مع ولكن ، املتغt}ة وامل^انية
ّ
 .األول
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 وقدرات طاقات من عليھ تنطوي  وما العقيدة، لRذه املتمstة ا�Xصائص تلك املساق ي�ناول  أن الطبي�f ومن

د أن بل فحسب للتطور  ل�س تؤلRا
ّ
 متغt}ات مع التعاGش بل التكيف عمليات lسRل آليات داخلRا من يتول

 . اvqيط

 ايدولوجيات من عناصر داخلھ G foستوعب أن اإلسالم قابلية عNO املسؤولة fk ذا�Iا، ا�Xصائص تلك إن

 تؤثر باvXياة تÆبض وحضارة ثقافة اإلسالم يجعل ما و~و ماّدية، أو روحية العناصر ~ذه )انت سواء ، أخرى 

fo بثقافات تأثرت كما تماًما اآلخر_ن وحضارات ثقافات ،{tاصل التفاعل ~ذا بدليل الغvXمع ا fOتلك ممث 

 جميعا و)انوا السابقة، الديÆية �عقائد~م احتفظوا الذين أولئك أو اإلسالم اعتنقوا الذين سواء اvXضارات

 .    اإلسالم راية تحت Gع�شون 

 

 :الر;اضيات pعليم

 بحيث ي^ون تخصصRم fo الر_اضيات. .B.A أو .B.Edيقبل لRذه اWqموعة طالب يحملون اللقب األول الـ 

 تمثيالت عG NOشتمل علم ~و الر_اضيات )دراسية حلقة( الر;اضيات pعليم KL وتنمي�Àا التفكe- أساسيات

 موضوع أن GعP$ ~ذا. الدينامي والتمثيل الرمزي، التمثيل الكالمي، التمثيل البصري، التمثيل وم�Iا مختلفة

 معرفة فإن ولذلك املتعلم، لدى مختلفة تفكt} أنماط استغالل أخرى  ناحية ومن Wlيع بإم^انھ الر_اضيات

 �عtن الر_اضيات معلمو. يأخذه أن يجب الر_اضيات lعليم fo مRم عامل fk الطالب لدى التفكt} أنماط

 تفيد ال الطالب lعلم أنماط معرفة. طالIhم lعلم ألنماط lعليمRم طرق  مالءمة fo س�ساعد~م و~ذا. اإلعتبار

 الطالب lعلم أنماط تنمية من املعلمtن تمكن املعرفة ~ذه إن بل لRا، lعليمRم طرق  مالءمة fo فقط املعملtن

 إيجابا يؤثر كRذا استغالل. Ihا يتعلمون  الm$ الر_اضية ال�}بو_ة للسياقات ليالئمو~ا أو الطالب GستغلRا ل^ي

NOاأل)ادي%$ الطالب تحصيل ع. 

 املقومtن الدراسية، الكتب مؤلفي أيضا و�نما الر_اضيات معل%$ فقط تفيد ال الطالب تفكt} أنماط معرفة

 الر_اضيات تدرaس أساليب موضوع اWXامعات وfo ال^ليات G foعلمون  الذين املعلمtن ومعل%$ الكتب لRذه

 .خاص �ش^ل والتعليم التعلم بtن والعالقة عام �ش^ل

 lعلم عNO تؤثر بدور~ا و~ذه تفكt}ه، لغة وعNO للفرد واإلدراكية املعرفية املRارات عNO تؤثر التفكt} أنماط

 والقضايا املواضيع Ihذه معرفة عNO ي^ون  أن يÆبfû الر_اضيات معلم لذلك. الر_اضيات معلم وlعليم املتعلم

 يبحث أن يجب الر_اضية ال�}بية fo الباحث كذلك. الر_اضيات لتعلم بالÆسبة التفكt} أنماط مع وعالقIÀا

 .للر_اضيات الطالب lعلم عNO وتأثt}~ا العالقات ~ذه

fo ع�ش الذي التكنولوجيا عصرy ،تؤثر أن للتكنولوجيا يمكن بھ NOأنماط ع {tالتفك NOعلم وعl طالب 

 وأنماط التكنولوجيا بtن املتبادلة التأثt}ات عNO الر_اضيات معلم يتعرف أن املفيد من ولذلك الر_اضيات،

{tالباحث كذلك. الر_ا$�$ التفك fo بية{� يبحث ان و_جب ومعرفة و�f عNO ي^ون  أن يجب الر_اضية ال

 املعلمtن وlعليم الطالب lعلم و=tن يوم �عد يوما تتطور  الm$ اvXديثة التكنولوجيا بtن املتبادلة التأثt}ات

 .للر_اضيات
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 fk ما القرار مثال: ا�qتلفة بمراحلRا ال�Iائية الوظيفة كتابة fo مستمرا ارشادا يتلقون  املساق fo املش�})ون 

 كتابة البحث، من©ñ وصف النظر_ة، ا�Xلفية كتابة البحث، سؤال صياغة البحث، fo الرئ�سية للمسألة

 .ال�Iائية الوظيفة تقديم وحrm البحث، نتائج حول  نقاش تطو_ر البحث، نتائج

 

 :املساق أ~داف

 قيام املش�}كtن fo املساق ببحث نظري وعمfo fO قضايا تتعلق بأنماط تفكt} وlعلم طالب الر_اضيات. .1

 تحليfO للتعليم، fo مركزه أنماط تفكt} الطالب. تنمية توجھ .2

تمكtن املش�}كtن fo املساق من التعرف عNO أنماط التفكt} املمكنة لطالب الر_اضيات واWXوانب  .3

 ا�qتلفة لRذه األنماط.

 تمكtن املش�}كtن fo املساق من فRم املمstات ا�qتلفة ألنمط التفكt} الر_اضية، lشاRIhا واختالفRا. .4

5.  $Pعلمھ، تمكl طر_قة NOطالب الر_اضيات وع NOأنماط التعليم ع {tم تأثRاملساق من ف fo نtك{�املش

 فRمھ، وتحصيلھ األ)ادي%$.

تمكtن املش�}كtن fo املساق من معرفة كيف ينمون أنماط التعلم لدى طالب الر_اضيات بحيث  .6

 ا$�$ معtن.Gستغل أو يالئم نمط تفكt}ه لتعلمھ للر_اضيات، وذلك fo سياق تر=وي ر_

تمكtن املش�}كtن fo املساق من التعرف عNO مRارات تفكt}ية عالية املستوى والعالقة بي�Iا و=tن أنماط  .7

.{tالتفك 

تمكtن املش�}كtن fo املساق من التعرف عNO لغة التفكt} عند معل%$ الر_اضيات والعالقة بي�Iا و=tن  .8

 أنماط التفكt} لدى الطالب.

ق من التعرف عNO أنماط التفكt} والتعلم الر_اضيtن fo العصر التكنولو"f، تمكtن املش�}كtن fo املسا .9

 وكيف يمكن استغالل التكنولوجيا fo تنمية أنماط التفكt} وlعلم الر_اضيات.

 

 ~ذا أسباب أحد. الر_اضيات lعليم fo النماذج استخدام اليوم ين�شر الر;اضيات pعليم KL نماذج استعمال

 ولذلك فلسفية، أو /و نفسية نظر_ات عl NOعتمد lعلم نظر_ات عNO باالعتماد مبÆية النماذج أن ~و اإلن�شار

 ا�qتلفة، النماذج عNO التعرف. فعالة lعليم كطرق  النماذج lستخدم الm$ التعليم طرق  عNO اإلعتماد يمكن

 lعليم fo النماذج استخدام من املساق fo املش�}كtن )لRا تمكن بح*Iا، متقدمة مرحلة وfo تحليلRا، فRمRا،

 الر_اضيات

 أدوات الطالب Gعطي النماذج علIëا lعتمد الm$ التعلم نظر_ات عNO التعرف كذلك. وحكيمة تحليلية بطرق 

 ~ذه. خاص �ش^ل الر_اضيات lعليم وتقو_م عام �ش^ل التعليم ~ذا تقو_م وl foعليمRم l foساعد~م مRمة

 .اإلجراµي البحث إطار fo أيضا مستقبليtن، وكباحثtن كمعلمtن املساق fo املشاركtن تطّور  l foسا~م املعرفة

 :املساق أ~داف

تمكtن املش�}كtن fo املساق من فRم نظر_ات التعلم الl $mعتمد علIëا النمادج ا�qتلفة الG $mستخدمRا  .1

 معلم الر_اضيات، مثال النظر_ة املبنو_ة، ونظر_ة الوساطة لفيجوlس^ي.



 213صفحة  ،)2019( األ)ادي%$، الدليل

 

 

 

fo املساق من التعرف يصورة عميقة عNO مفRوم ومعrP استخدام النموذج l foعليم تمكtن املش�}كtن  .2

 موضوع ر_ا$�$.

تمكtن املش�}كtن fo املساق من نقاش و=حث إيجابيات وسلبيات استخدام نماذج مختلفة l foعليم  .3

 مواضيع ر_اضية مختلفة.

م الر_اضيات fo مراحل التعلم lعر_ض املش�}كtن fo املساق لنماذج مختلفة يمكن استخدامRا l foعلي .4

 ا�qتلفة.

 تحليل و=حث تأثt} استخدام النماذج fo التعليم عNO فRم الطالب ملوضوع ر_ا$�$ معtن. .5

 

 املتحدة الواليات fo الر_اضيات ملعل%$ القطري  اWqلس الر;اضيات pعليم KL وتوضيحات تفسe-ات إثباتات،

 صفوف fo الر_ا$�$ التعليل أ~مية عNO" املدرسية الر_اضيات ومعايt} عناصر" G foشدد) NCTM-ال(

 التعليل أ~مية عNO وكذلك للطالب بالÆسبة التعليل أ~مية عNO بدور~ا تؤكد ال�}بو_ة األبحاث. الر_اضيات

 .التعلم مراحل )ل fo الر_اضيات وlعليم lعلم من وأسا·�$ مRم كجزء

 )ل. إØX رس%$، بر~ان lعليالت، تفسt}ات،: مختلفة بأش^ال ي^ون  أن يمكن الطالب لدى الر_ا$�$ التعليل

 وتنميIÀا األش^ال ~ذه عNO التعرف ولذلك للر_اضيات، الطالب lعلم عNO تؤثر وتنميIÀا مRمة األش^ال ~ذه

 أيضا ~ما. طالبھ لدى الر_ا$�$ التعليل ومRارات إم^انيات تطو_ر عNO وaساعدانھ الر_اضيات معلم ي�}يان

 الر_اضية التعليالت موضوع fo ممكن ببحث القيام نحو تحضt}~م بواسطة املساق fo املش�}كtن يخدمان

 .الر_اضيات ومعلم طالب لدى

 يؤسس أن املساق يبfû ولذلك الر_اضية، ادعاءا�Iم بتعليل القيام fo الطالب صعو=ات عNO تدل األبحاث

 وكذلك الر_اضيtن وال�}~ان التعليل fo الطالب صعو=ات عNO التغلب لطرق  بالÆسبة بھ املش�}كtن معرفة

 مصغرة، أبحاث لو حrm بأبحاث، القيام عNO بھ املش�}كtن WGع املساق. ر_اضية برا~tن لكتابة بالÆسبة

 .الر_اضيات صف fo الر_ا$�$ للتعليل بالÆسبة

 :املساق أ~داف

ا�qتلفة وجوانبھ املش�}ك fo املساق يتعرف بصورة عميقة عNO أ~مية التعليل الر_ا$�$ وأنواعھ  .1

 ال�}بو_ة.

املش�}ك fo املساق يتعرف بصورة عميقة عNO الصعو=ات ال^امنة fo بناء بر~ان ر_ا$�$،  تمثيلھ  .2

 وكتابتھ، وكيفية التغلب عNO ~ذه الصعو=ات.

 املش�}ك fo املساق يتعرف، يحلل و_قّوم lعليالت ر_اضية، تفاسt} و=را~tن ر_اضية والفروقات بي�Iا. .3

4. fo ك{� املساق يتعرف عNO طرق التمثيل املمكنة لل�}~ان الر_ا$�$. املش

املش�}ك fo املساق يحلل مقاالت تر=و_ة ر_اضية تتعلق بالتعليل fo صف الر_اضيات و_ناقش كيفية  .5

 االستفادة من مقاالت تتعلق بالتعليل الر_ا$�$ l foعليم الر_اضيات.

 ليل الر_ا$�$ fo صف الر_اضيات.املساق يحضر املش�}كtن بھ للقيام بأبحاث تتعلق بالتع .6

 :املبكرة الطفولة KL التعليم
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 بحيث ي^ون تخصصRم fo الطفولة املبكرة. .B.A أو .B.Edيقبل لRذه اWqموعة طالب يحملون اللقب األول الـ 

 الفكري  ال¹سط

 ولذوي  املبكرة الطفولة موضوع fo األول  اللقب vXامfO معدة ا�Xطة fo املبكرة الطفولة مساقات مجموعة إن

  جعلRم l foسRم الm$ و=اآلليات باملعرفة الطالبات تزو_د إNg املساقات �Iدف. اWqال fo تر=و_ة ميدانية خ�}ة

 .املبكرة الطفولة موضوع تطو_ر fo بحثية ومRارات فRم وذوي  بارز_ن مRنيtن

 تصف وتر=و_ة lعليمية و=رامج أبحاث عرض خالل من واملRنية األ)اديمية الطالبات رؤ_ة املساقات ~ذه تن%$

م lعليم عمليات سلسلة
ّ
 جوانب عNO التعرف إNg باإلضافة األطفال فIëا ينمو الm$ والدوائر األطر fo وlعل

 تجارب خالل من التعليم و=tن البحث بtن والر=ط ال�}كst يتم. اWqال fo ودراسات أبحاث وعNO نظر_ة

 سياقات fo املبكرة الطفولة جيل fo والتعلم التعليم برامج وتطو_ر وتقييم وتنفيذ تخطيط fo الطالبات

 .مختلفة

 الطفولة جيل fo والتعلي%$ ال�}بوي  العمل يتضمن بحيث وشامال منظما ن©Wا املساقات مواضيع lعكس

 املبكرة

 و=ذلك. واWqتمع اWXمRور  من أخرى  وأوساط األطفال بإشراك ثقافIÀم ومع األطفال تطور  مع يتوافق عمال

 fo يبحث) دراسية حلقة( آخر ومساق. األطفال لدى والتفكt} اللغة وتنمية lعز_ز عNO املساقات احد يركز

 ثالث ومساق املبكر، الطفولة جيل fo والتعلم التعليم لتعز_ز األطفال عائالت و=tن املRنيtن بtن الشراكة

 من املبكرة الطفولة مرحلة fo والتعلم التعليم لتعز_ز تدخل برامج fo و_بحث يناقش حيث الدائرة يوسع

 .اfOvq اWqتمع وتدخل اvX^ومة سياسة فحص خالل

 

م التعليم KL اآلباء إشراك
ّ
 WXيل التعليم جRاز Gعت�}) دراسية حلقة( املبكرة الطفولة جيل KL والتعل

 معلمات lعمل. االجتماعية تÆشئIÀم عملية وfo أوالد~م تر=ية fo اآلباء فيھ Gشارك الذي األول  اإلطار الطفولة

 غنية، شرائح الثقافة، عديمة تقليدية، متحضرة، مثقفة،: متنوعة مجتمعية وشرائح عائالت مع الروضة

 املوسعة العائلة مع وحrm اآلباء مع يوميا االتصال ي^ون . اØX األوالد كثt}ة عائالت شابة، عائالت فقt}ة، شرائح

$mدات األجداد تحوي  الWXالروضة معلمات تحتاج. وا Ngللطفل آخر_ن أقر=اء ومع اآلباء مع للعمل إعداد إ. 

 :الدراسية اvXلقة أ~داف

 بال�}بية يتعلق ما ب^ل لآلباء عنوانا ت^ون  أن الروضة معلمة خاللRا من lستطيع آليات الدراسية اvXلقة تزود

fo ن ومن. املبكرة الطفولة جيلtاآلليات ~ذه ب: 

 .املدى وطو_لة قصt}ة الروضة برامج fo اآلباء إلشراك وسائل -

يھ وتذو_تھ الروضة fo العمل برنامج توسيع: الطفل fo املتمركز ال�}بية مفRوم -
ّ
Æاآلباء قبل من وتب 

fo الب�ت. 

 .األطفال لصاâX فعالة بصورة اآلباء تفعيل -

 .صعو=ات ذوي  آباء إيجاد -

 .ول�WمRور  لآلباء فعال كمركز الروضة لتطو_ر مشارaع -
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 .اWqتمع داخل تطبيقية مشارaع بتطو_ر الطالبات سيقوم -

 

 تطور  fo م�vوظ �ش^ل مبكر جيل من لألطفال كتب قراءة lسRم األطفال أدب بواسطة والتفكe- اللغة تنمية

  املدرسة fo نجاحRم وعNO عاملRم إثراء عNO األطفال، رفا~ية عl NOساعد متنوعة وقدرات مRارات
ً
 fo. مستقبال

 بتجر=ة )افية بصورة األطفال يمر وال نوعية كتب لرؤ_ة لألطفال مرض �ش^ل الفرصة تتاح ال العر�ي العالم

 الطفولة طالبات لدى اWqال ~ذا lعز_ز عNO القدرة تنمية املRم من ولRذا lعاونية، بصورة كتب قراءة fo حياتية

طر fo املÆشود التغيt} إلحداث املبكرة
ُ
 .اWqتمع وfo والتعليم ال�}بية جRاز fo ا�qتلفة املبكرة الطفولة ا

 اللغة من االنتقال lعرقل الm$ اللغة، ثنائية �س¾ب العر=ية باللغة أطفال كتب لقراءة خاصة مstات ~نالك

 العر=ية اللغة األطفال، أدب من األول  للقب دراسIÀم fo الطالب lعلمھ ما عNO بناء. الفص¨N إNg اvqكية

 lعاونية بصورة الكتب قراءة لتنمية اWqاالت ~ذه بtن الدمج fo املساق س�تعمق واإلدرا)ي، اللغوي  والتطور 

fo يل تر=وي  إطارWX الطفولة foاألسرة و. 

 fo وورشات بحاث عNO بناء الذكر األنفة املعرفة Wqاالت وفRمRم الطالب معرفة lعميق اNg املساق IÛدف

 خالل. لألطفال وكذلك لآلباء للمRنيtن، عمل وورشات بلقاءات للقيام باآلليات ل�sو_د~م وكذلك اWqال،

 .والورشات اللقاءات  ~ذه مثل تناسب لÆشاطات نماذج دراسة س�تم اللقاءات

 

 وأل~مية املبكرة الطفولة جيل أل~مية امل�sايد الو�f إن: املساق وصف املبكرة الطفولة جيل KL تدخل برامج

م التعليم عمليات وfo ال�}بوي  العمل fo والتواصل االستمرار
ّ
 إNg أّدى واWqتمع، األسرة ال�}بو_ة، األطر بtن والتعل

 ح^ومية، م^اتب األوساط ~ذه بtن من. الطفولة جيل مرحلة لتعز_ز التدخل برامج fo كثt}ة أوساط تدخل

 يتعرف. أخرى  وأوساط جما~t}ية مؤسسات أ)اديمية، مؤسسات ح^ومية، م^اتب مع بالتعاون  lعمل صناديق

 األطر داخل تدخل برامج Wlع الm$ السياسة أساس Gعت�} الذي  الفكري  ال¾سط عNO املساق خالل الطالب

 وخارجRا، الرسمية ال�}بو_ة

 fo الرئ�سية التدخل برامج أ~داف عNO يتعرفون  أIJم كما. التدخل ب�}امج lعمل الm$ األوساط وWlع

 التعليم عمليات فRم fo الطالب يتعمق. املبكرة الطفولة جيل لتعز_ز العر�ي واWqتمع الIëودي اWqتمع

 .تقييمRا وطرق  أ~دافRا وفRم ال�}امج، ~ذه fo والتعلم

 املساق أ~داف

 ولتنمية املبكرة الطفولة جيل fo والتعلم التعليم لتعز_ز التدخل برامج أ~مية الطالب يدرك أن .1

 .واألسر األطفال رفا~ية ورعاية

 . ناجعة برامج مstات الطالب يدرك أن .2

 ~ذه fo املبكرة الطفولة جيل fo ا�qتص وظيفة و_در)ون  مركز_ة تدخل برامج عNO الطالب يتعرف أن .3

 .ال�}امج

 .التدخل برامج تقييم ومبادئ آليات الطالب يدرك أن .4

 .تقييمھ وعNO تدخل برنامج تحليل عNO الطالب يتدرب أن .5
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 :االنجلe»ية اللغة pعليم

حيث ي^ون متخصصا fo اللقب األول fo اللغة  B.A أو B.Edيقبل لRذه اWqموعة طالًبا يحملون اللقب األول 

 االنجلstية.

Rationale 

The M.Ed. program in teaching English aims at developing the personal and professional 

skills of English teachers and graduates. The program is also committed to excellence in 

the preparation of teachers’ participation in relevant research and other scholarly 

activities leading to the advancement of knowledge and good practice in the teaching 

and learning processes. It will also qualify teachers who can lead a meaningful social and 

academic change in the Arab society in Israel.   The Arab education system is still heavily 

reliant on repetition and rote learning.  Pupils، in this system، are still considered 

passive participants in the learning process.  Their notoriously low achievement on both 

the Mitzav and the Bagrut tests has hindered their social and economic mobility and 

deprived them of competing for scarce economic and educational resources and 

opportunities.  Playing a pivotal role in effecting the desired change within the Arab 

society in Israel، Al-Qasemi Academy has always strived to promote a more advanced 

course of study، which will enable its graduates to become effective change agents 

within their society. Therefore، a well-structured M. Ed. Program in teaching English is 

highly needed and will certainly reflect itself on the achievement of Arab students and 

contribute more to their level of functioning within their society. 

 

The M. Ed. Program in teaching English includes various syllabi  from the different  

domains of the English Language، literature، methodology and practicum، with a 

specific emphasis on implementing innovative and most updated teaching methods، 

research -oriented methods and  team work. The program aims at providing Arab 

teachers with the required tools and content knowledge to help them carry out their 

work on the ground most effectively.  
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Translating Children Literature (Seminar)  Translating Children Literature might seem 

"easy،" as it often involves grammatically and thematically simple texts. But، more than 

other genres، Children Literature necessitates careful thought about educational 

contents specific to various locations and cultures، and in that sense is laid with various 

"landmines" such as child labor in Erich Kästner's Emil and the Detectives (as Emil is 

working in his mother's hair-salon) or a collective memory of the Holocaust in Harry 

Potter. The course reviews various sources and translations of Children Literature. 

Objectives: 

1. To review basic concepts in Translation Studies 

2. Introduction to History and Theory of Children Literature 

3. Children Literature، Politics and Culture 

4. Discussing some sources about Children Literature in Arabic (by Maschiach، Bertz 

and Zamir). 

5. Guidance and instruction in developing and researching a seminar topic. 

Pedagogical Grammar The course deals with pedagogical issues related to language 

teaching and language learning. After presenting basic concepts and approaches in 

teaching language، the course presents a framework as well as a set of principles in 

which teachers can embed their practice. Focus is always on the analysis of form، 

meaning and use of particular grammar structures in particular communicative 

contexts، and on suitable learning tasks and activities that enhance acquisition and 

development of grammar forms.    

Goals of the course: 

1. To understand the form، meaning and use of particular grammar structures 

2. To raise the students’ consciousness about  different aspects of grammar 

3. To discuss pedagogical approaches and frameworks that may create suitable 

contexts for learning language 

 

A survey of American and British prose and poetry and methods of their use in the class British 

prose and poetry and methods of their use in the class The course aims at introducing 
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students to the interconnectedness between two major fields: American and British 

literature، on the one hand، and teaching English (TEFL)، on the other. The course 

combines lectures and workshops that aim at exposing students to approaches to 

reading and analyzing literature while learning how to transform literature into rich and 

stimulating lesson plans and teaching units. The course surveys various literary theories 

and English teaching methodology، while providing students with frames for relevant 

discussion and practice. 

Objectives: 

1- To introduce students to the best and most thought-provoking English literary 

texts along different periods. 

2- To expose students to approaches، theories، and methods for reading literature. 

3-  To enable students to think critically and deploy high order thinking skills while 

reading American and British literature. 

4- To provide students with the tools that enable them to utilize literature as rich and 

stimulating teaching material in the classroom. 

5- To expose students to various relevant approaches، theories and methodologies in 

teaching English. 

6- To expose students to various relevant approaches، theories، and methodology to 

teaching literature.  
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 الر;اضية ال.-بية KL املساقات م\]صات

 )أوNg سنة( إلزامية  مساقات

  النو¿K الكيفي البحث طرائق

 الدور_ة اWqالت وfo البحوث املؤتمرات، fo -أحيانا مRيمنة– مرموقة بم^انة أيامنا fo النو�f النموذج يحظى

 يمكن بحيث النو�f الكيفي النموذج عليھ Gس�ند الذي املفRوم إNg ال�ê$ء �عض ذلك وaعود. الرائدة العلمية

 .والتعلم التدرaس مجال fo �سRولة تطبيقھ

 معلومات ومصادر مختلفة بحث آليات عl NOعتمد متعددة، بحوث ألنماط اسم ~و  النو�f الكيفي البحث

 البحث أداة الباحث ي^ون  بحيث الطبي�f النظام من معطياتھ النو�f الكيفي البحث Gستقي. متنوعة

 إن. والتصرف السلوك حدوث الm$ الظروف فRم أل~مية وذلك اvXدث م^ان fo الباحثون  يتواجد. األساسية

 السلوك، بأنماط بالنتائج، ول�س بالعمليات اال~تمام يتم بحيث وصفي بحث ~و النو�f الكيفي البحث

 ).رمز_ة( حثية بصورة األحداث تحليل و_^ون  العمل، بطرق 

 :املساق أ~داف

 .والتعلم التدرaس fo النو�f الكيفي البحث بطرائق أبحاث عNO التعرف .1

 طرائق مع واvXوار النو�f الكيفي البحث أساس fo القائم الوضع نظر_ة، طرق  ا�Xاصة، املstات .2

ñ&أخرى  بحث ومنا. 

 خالل من تر=و_ة مواقع وl foعليمية ومواقف حاالت fo البحث lستحق وفعاليات yشاطات تحديد .3

 .تر=و_ة مواضيع و=تدرaس بتعلم تتعلق وفعاليات yشاطات عNO التأكيد

 .نوعية كيفية وأبحاث مقاالت عرض خالل من بحث وطرق  أف^ار تذو_ت .4

 . نوعية كيفية بحث طرق  عNO وتمّرن   lعلم .5

 

. ال�}بو_ة األبحاث ونقد فRم قدرة الطالب و_زود متقدمة كمية بحث طرائق املساق Gعرض ك!  بحث طرائق

 قدرة تطو_ر االجتماعية، العلوم fo العل%$ البحث طرائق وفRم بمعرفة الطالب تزو_د عمل املساق Gعمل

 معاWXة القيا·�$، البحث وتصميم البحث من©Wية تخطيط قدرة تطو_ر البحث، ألوراق النقدية القراءة

 عوامل االحصائية، االختبارات ،""spss برمجية استعمال ومRارات قدرة تطو_ر إحصائية، وقراءة وتحليل

 والتحر_ر للكتابة البحث تقر_ر مبrP االستÆتاجية، اإلحصائيات fo معرفة والتÆبؤ، التباين تحليل االرتباط،

 .والتقديم

 :املساق أ~داف

 .واألبحاث املقاالت مع األ)ادي%$ التعامل قدرات الطالب يطور  -

 .األ)ادي%$ البحث إجراءات مراحل بtن الطالب يمايز -

 .األبحاث مقاالت مع التعامل fo معرفة الطالب يظRر -

 )املضامtن وتحليل فRم نقدية، قراءة( -

 .ال�}بو_ة لألبحاث إيجابًيا توجRًا الطالب يطور  -
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 )ال�}بوي  املفRوم واستÆتاج تأو_ل تخطيط،(  -

 ". "spss برمجية استعمال ومRارات قدرات الطالب ُيكسب -

 

 من التدرaس( الوجاfk التدرaس لتغt} اvqاوالت من سنة مائة من أك�} �عد متطورة تدرuس وسبل طرائق

م ~و املعلم وaستجيبون، يتقبلون  الطالب املبادر، ~و املعلم – أساس عG NOس�ند والذي) االمتحان اجل  املقّيِ

 ال�}بوي  اRWXاز من ودعم تأييد ~نالك طاملا ما ~كذا وس�ستمر. الصفوف fo سائدا التعليم ~ذا زال ما

 مبrP واملدرسة، والتعليم ال�}بية جRاز تنظيم وكذلك التقييم، طر_قة خاصة( وخارجRا املدرسة fo التنظي%$

 ).ذلك إNg وما اآلباء توقعات املعلمtن، تأ~يل التعليم، برنامج

 كبt} تأثt} فRنالك ،"التدرaس مضمون  ~و التدرaس أسلوب – والرمز الرسالة ~و الوسيط" الن ونظرا

 املعرفة مجتمع وقيم احتياجات يناسب ال التأثt} ~ذا فإن الكثt}ين رأي وحسب. الوجاfk للتدرaس

 .21-الـ القرن  fo الديمقراطي

. الوجاfk غt} التدرaس fo املعلمtن الطالب خ�}ة وجود عدم ~و الوجاfk التعليم fo االستمرار أسباب احد إن

 وعليھ. )افية غt} القراءة أو السمع خالل من بديلة تدرaس طرق  معرفة أن حيث ا��X}ة عNO ال�}كst ي^ون 

 .البديل التدرaس fo خ�}ة اك�ساب إNg س�تطرق  املساق فإن

 . لRا بدائل عدة وعرض ناقدة، بصورة الوجاfk التدرaس طر_قة تحليل ~و املساق ~دف

اء تدرaس – إحدا~ا fo خ�}ة يك�سبوا بل عدة، بدائل عن ذكر، كما فقط، الطالب Gسمع ال  إطار fo بنَّ

 أسئلة الطالب Gسأل وجذابة، مثt}ة قضية للطالب املعلم Gعرض التفكt} مجموعة fo". تفكt} مجموعة"

 .النتائج يقدمون  ثم ومن صغt}ة مجموعات fo معRا و_تعاملون  ع�Iا، ناجمة بحث

 :املساق أ~داف

 .املدارس املن�شرة الوجاfk التدرaس ملا~ية ناقد فRم .1

 .وعملRا النظري  سياقRا – أخرى  تدرaس أنماط معرفة .2

 ).تفكt} مجموعات fo وlعلم تدرaس( آخر وlعلم تدرaس fo خ�}ة اك�ساب .3

 

 تم معلومات استعمال وخاصة ال�}بية fo التقو_م طرق  تثt} ال.-بية KL التقو;م اس.-اتيجيات

 أحداث تحليل بواسطة املعضالت استعمال Gعت�}. جمة معضالت التقو_م من علIëا اvXصول 

 تمك�Iم الm$ املناقشات fo الفعال والش�}اكRم املتعلمtن ملصداقية وذلك ناجعة lعليمية أداة

 بتقو_م تتعلق ومعضالت قضايا املساق fo سÆناقش. املوضوع lعلم لعملية خ�}�Iم تقديم

 fo لفشلRم الطالب lعليل الصف، لطالب) الفروق fo( تفاضfO تقو_م: املثال س¾يل عNO. الطالب

 .وغt}~ا التقو_م عمليات fo الطالب إشراك التحصيل،

 ال�}بوي  التقو_م بمجال تتعلق جوانب عن ومحتنة واسعة معرفة أرضية بناء ~و األسا·�$ املساق ~دف إن

م بالتعليم التغيt}، �عمليات ال�}بو_ة، بالسياسة تتعلق بجوانب و=صلتھ
ّ
 .والتعل
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 النظر_ة املعرفة بtن الدمج عNO ترتكز lعاونية معرفة بناء وعNO إبداعية عمليات عNO وال�شديد ال�}كst يتم

fo ن التقو_م مجالt=نية املعرفة وRالتطبيقات خالل من العملية-امل fo قلvXبوي  ا{� ا��X}ة اك�ساب يمكن. ال

fo ن عمل أطر تحديد خالل من املساقtن املتعلمtن كمعلمtم وتنمية تطو_ر وكذلك وكمقيمIëتجاه وع 

 .lعليمية ب�ئات fo كمقيمtن توجRRم الm$ الفرضيات

 :املساق أ~داف

 .كتابIÀا وطرق  امتحانات لتحضt} منظومات تخطيط الطالب يتعلم .1

 .مختلفة وتفكt} صعو=ة مستو_ات عNO أسئلة صياغة الطالب يتعلم .2

 تقو_م آليات عNO و_تعرف مختلفة، صعو=ة مستو_ات عNO امتحانات وكتابة صياغة الطالب يتعلم .3

 .الستعمالRا اعتبارات وعNO بديلة

 .البديل التقو_م لتطور  السياق و_فRم": اvXداثة �عد -ما االمتحانات نظر_ة" عNO الطالب يتعرف .4

 .العالية ا�qاطر ذات بالتقو_م تتعلق قضايا الطالب يمارس .5

 ):الثانية السنة( اختيار;ة مساقات

 بطرق  والتفسt} للتعر_ف قابل األوجھ متعدد مصط�â" القيادة" والتعلم التعليم عملية KL والتغيe- القيادة

 يثt} ما غالًبا سياق أي fo استعمالھ فإن ولRذا. مختلفة سياقات وfo مستو_ات fo و_ظRر تح¬�r وال lعد ال

 – معادلتھ واك�شاف معرفتھ fo تكمن الرغبة إن. تح¬�r وال lعد ال وجداالت اآلراء، fo وتضارً=ا ارتياح عدم

fo ومركب معقد واقع مع التعامل صعو=ة ضوء {tغ âýوا {tالقرار لصناع تحديات تطرح مستقر وغ fo 

 و:vر~ا القيادة سر ملعرفة األبحاث إلجراء املواضيع مختلف من الباحثtن تجلب – اvXياة مجاالت جميع

 أناس باvXري  كم السليم، والتنفيذ القرار اتخاذ fo إyسان )ل lساعد القيادة معادلة بأن اإليمان  خالل من

fo الطليعة. 

{tعلم يثl ن قدراتھ واختبار فحص و_مكنھ الفرد ا~تمام القيادة موضوعtن ب�نھ يحدث ما مع التعامل حt=و 

 .وخارجRا العائلة داخل واجبھ أداء عند و=يçتھ نفسھ

 لصاâX والتأثt} وعامة، °�صية أ~داف إNg الناس قيادة إNg تحتاج الm$ اWqاالت fo خاصة أ~مية للقيادة

 ذوي  مRمtن، ملر=tن حاجة ~نالك ولذلك املستقبل، أجيال وصقل تر=ية ~و اWqاالت ~ذه إحدى. يقادون  من

 لصاâX وlستعملھ يدور  ما وlستوعب ل�}ى  مرفوعة ورؤوسRم األرض عNO ثابتtن اWqتمع، fo وتأثt} رؤ_ا

 .واالبت^ار وللتجديد للتغيt} األمان، شاطئ إNg املقودين يوجRون  تحst، أو خوف دون  من واملستقبل اvXاضر

 :املساق أ~داف

 أنماط أساليب، نظر_ات، مقار=ات، نماذج، مفا~يم، lعار_ف، و�lيص تحليل فRم، إكساب، ·

 fo قيادي وتجسيد جوانب ومstات، خصائص دراسة. ع�Iا يÆبع وما وآنية كالسيكية قيادية

 للقيادة ذلك عن النا�ع و�سRامRا ال�}بية fo القيادة مع ومقارنIÀا ا�qتلفة، املعرفة مجاالت

 .ال�}بو_ة

 خالل من ال�}بية مجال fo الفارق  ~ذا و�سRام  وتأثt}~ا واإلدارة، القيادة بtن التميst توضيح ·

 .إدار_ة وأساليب قيادية أنماط وفحص اختبار
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 ومتغt}ة، مختلفة ب�ئات fo العمل: ال�}بو_ة و=اإلدارة بالقيادة ا�Xاصة املعضالت fo ونقاش بحث ·

{tية غÆة يقي  .ومستقبليَّ

 األخالقية، واملعايt} القيم و=tن بي�Iا األخالقية، واملفا~يم القيادة بtن العالقة و�ظRار عرض ·

 الm$ واملؤسسات املقودين عNO وكذلك وأعمالھ تصرفھ القائد، تفكt} عNO وتأثt}~ا مفا~يمRا

 .Ihا Gعملون 

 وWXان'Iم والطالب العاملtن املعلمtن، طاقم املدرسة، مدير أ~مية ملدى وتطو_ره الو�f تنمية ·

 و=احتياجات بطلبات اليقtن، وعدم بالشك تمتاز الm$ العوملة عصر fo وخاصة ولعملRم القيادي

 وتحديات قضايا مع للتعامل القيادة مجال من آليات مالءمة خالل من وذلك ومتضار=ة، متغt}ة

 .ال�}بوي  العمل إطار fo تظRر تر=و_ة

 .املدرسة نوعية عNO وتأثt}~ا املدرسة نجاح fo ال�}بو_ة القيادة و=حيو_ة بأ~مية االع�}اف ·

 بھ ال^امنة القيادية القدرة وتطو_ر نفسھ إNg والنظر التمعن عl NOساعده بآليات الطالب تزو_د ·

 .وكمرب )إyسان

 

 الطالب من مضايقات املعلمtن من الكثt} يواجھ. شاµع أمر الصف fo اإلزعاج إن االنضباط مشا+ل معاc>ة

 الدرس من بھ GسIÀان ال قسم يكرس. جسدي أو كالمي و�يذاء بتحرش أحيانا م{vو=ا وقحا وسلو)ا وثرثرة

 الرئ��è$ املس¾ب ~و الصف fo اإلزعاج إن. جدا قليل للدرس املكرس الوقت أن حtن fo املشا)ل ~ذه ملعاWXة

 الشباب باvXري  كم املعلمtن، جميع يواجھ الصعب الواقع ~ذا. املبكر والتقاعد امل�$ للتآ)ل للضغط،

fOة وقلي{��Xم، من اIض أنھ مع بي�{� عNO األبحاث تدل. للتدرaس تأ~يلRم خالل اآلليات يك�سبوا أن Ihم يف

 الشعور  ~ذا إن. ال^افية اآلليات يك�سبوا لم بأIJم  lعليمRم IJاية G foشعرون للتدرaس املعدين الطالب أن

 ذلك fo بما للتدرaس العملية األسس إNg التطرق  فإن التدرaس، لعلم ا�qتلفة املركبات بtن – صدفة ل�س

 . قليال ي^ون  سلوكية قضايا مع التعامل

 ملواجRة عملية آليات مع السلو)ي اإلزعاج مصادر عن نظر_ة معرفة لدمج نموذجا املق�}حة الورشة lعت�}

 . مقبولة فعل رد طرق  ونق�}ح نحللRا ثم ومن التعليم حقل من أحداثا الطالب يحضر. معھ والتعامل اإلزعاج

 :املساق أ~داف

 تمكtن الطالب من فRم األسس النظر_ة واألبحاث لوجود و�Xلق مشا)ل انضباط وسلوك. .1

 lعلم طرق تدرaس إلدارة درس. .2

 الصف. اك�ساب خ�}ة fo استعمال نفس اآلليات fo إطار .3

 إجراء بحث عمfO يخص ا��X}ة العملية.  .4

 

 عملية قيادة عNO قدرة ذوي  معلمtن إعداد عملية lعت�} التفكe- تنمية عno التأكيد مع تر0و;ة أحداث تحليل

 العر�ي، والتعليم ال�}بية RWXاز وخاصة ~ذا، عصرنا fo الRامة األ~داف من بالتفكt}، غنية lعلمية lعليمية
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 قبل من فّعالة غt} مواقف وعNO املعلومات تكرار عNO باألساس lعتمد تزال ال التعليم عملية أن حيث

 . والتعلم التعليم لعملية ا�qتلفة املراحل fo التالميذ

 مراحل fo العرب الطالب من كبt}ة لÆسبة املتدنية التحصيل نتائج -جزµي �ش^ل ولو - يفسر قد و~ذا

 . املدرسة fo ا�qتلفة lعليمRم

 ومعاIÀWXا املعلومات تذو_ت عl NOساعد ا�qتلفة بمستو_اتھ التفكt} عمليات أن البديل ال�}بوي  املن©ñ يرى 

�Iم مما. للطالب معrP ذات عملية التعليمية العملية لتتحول 
ّ

 �ش^ل اWXديدة املعلومات مع التعامل من يمك

 من الRائل والكم املعرfo بالتفجر يتمst عالم مع التعامل عG NOساعد~م كما استقاللّية، وأك�} أفضل

 .معرفة إNg وتحو_لRا املعلومات وتطو_ر البحث قدرات لدIÛم و_ن%$ املعلومات،

 مما مستقلة لت^ون  الطالب °�صية لتطو_ر جيدة أسس بناء عG NOساعد التفكt} ين%$ الذي التعليم إن

  إyساًنا يجعلھ
ً
 .مجتمعھ fo فاعال

 التدر_ب وآليات  ومRارات التفكt} وآليات أدوات بtن الدمج خاللھ من سنحاول  نموذًجا املساق ~ذا Gعت�}

 من اvXقل من الطالب سيحضر~ا الm$ األحداث تحليل مجال fo املعرفة مضامtن و=tن جRة، من اإلدرا)ي

 .أخرى  جRة

 للمضامtن الطالب فRم lعميق عl NOعمل والm$ التعلم، لعملية جديدة رؤ_ة تذو_ت عNO النموذج ~ذا Gساعد

م التعليم عملية fo املÆشود التغيt} إحداث عG NOساعد مما ا�qتلفة
ّ
 .املدارس fo والتعل

 :املساق أ~داف

 مساعدة الطالب عNO فRم ما~ية اvXدث ال�}بوي وأ~مية استعمالھ )وسيلة lعلمية. .1

�Iم من الدمج بtن اWXانب  .2
ّ

العمfO (اvXدث وتحليلھ) مساعدة الطالب عl NOعلم أدوات وأساليب تمك

.fgن مجاtانب النظري البWXن اt=و 

تحليل أحداث تر=و_ة بدمج التفكt} الواسع من خالل استخدام آليات تفكt}. سيقوم الطالب  .3

 بالدمج بtن آليات التفكt} وتحليل األحداث ال�}بو_ة.

اٍع لذاتھ ولردود رفع مستوى الو�f لدى الطالب لكيفية حدوث األ~داف ال�}بو_ة، وتطو_ر موقف و  .4

 فعلھ.

التعرف عNO أنواع مختلفة من ردود فعل الطالب مع القدرة عNO كشف الفرضيات الm$ تقف وراء  .5

 ردود الفعل. 

 الر_اضية ال�}بية fo التخصص: الثانية الوحدة

 )أوNg سنة( إلزامية مساقات

اWXانب اإلدرا)ي من تر=ية الر_اضيات ~و جانب مركزي ألنھ يتعلق س"ف)  2( الر;اضية ال.-بية KL اإلدراك

بجوانب مختلفة من الر_اضيات، lعليمRا وlعلمRا. ومن بtن ~ذه اWXوانب: ما~ية العناصر الر_اضية، 

تطور~ا، فRم الطالب ملا~ية العناصر وتوجRات املعلم لRا ولتعليمRا. اWXانب اإلدرا)ي GعاñX أيضا تأثt} أدوات 

لفة عNO اإلدراك الر_ا$�$، مثال تأثt} اللغة الطبيعية والتكنولوجيا عNO الفRم الر_ا$�$ وتمثيالتھ. يمكن مخت

 NOبية الر_اضيات التعرف �ش^ل عميق ع{�االستÆتاج أنھ من املRم للمعلم الذي ير_د أن يؤسس معرفتھ ب
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ر يا$�$، مstات ~ذا اإلدراك، اWXانب اإلدرا)ي لتعليم الر_اضيات. يضم ~ذا املساق  وصفا لإلدراك ال

تمثيالتھ، وعالقتھ مع lعلم وlعليم الر_اضيات. يمكن التوقع أن املش�}ك fo املساق سيصبح أك�} وعيا ملا~ية 

فRم الطالب للر_اضيات، للعناصر وللعمليات الر_اضية، وسيصبح ذا قدرة أك�} لتعليم الر_اضيات بصورة 

ت الر_اضية. املش�}ك fo املساق س�تعرف أيضا عNO كيفية Wlع فRما أك�} عمقا للعناصر والعمليا

 استخدام األدوات ا�qتلفة لتأس�س فRما أعمق للر_اضيات.

 أ~داف املساق:

 الطالب يتعرف عNO طبيعة اإلدراك الر_ا$�$. .1

 الطالب يتعرف عNO تطور اإلدراك الر_ا$�$. .2

 الر_اضيات.الطالب يتعرف عNO تطبيقات نظر_ات اإلدراك الر_ا$�$ fo صف  .3

4.  fo ا عالقة باإلدراك الر_ا$�$ مما س�ساعدهRالطالب يدرس و_حلل �عمق مقاالت علمية تر=و_ة ل

 عملھ الصفي.

تحضt} الطالب للقيام بأبحاث تر=و_ة تتعلق باإلدراك الر_ا$�$ و�ش^ل خاص ما لھ عالقة بتعلم  .5

 الر_اضيات fo املدرسة فوق االبتدائية.

 

 )ف"س 2( الصف fo وتطبيقRا الر_اضيات lعليم fo نظر_ات

lعلم ذو معrP وذو جدوى للر_اضيات Gعتمد عNO نظر_ات نفسية ونظر_ات lعلم مختلفة. املعلم الذي ير_د 

أن Gعمق معرفتھ l foعليم الر_اضيات و_ر_د أن يحسن ~ذا التعليم يجب أن يتعرف عNO ~ذه النظر_ات 

ن طر_ق التعليم الفعfo fO صف الر_اضيات. �ش^ل عميق و_طبقRا عن طر_ق تخطيط دروس ر_اضيات وع

التعرف عNO نظر_ات تتعلق بتعليم الر_اضيات ستقنع مش�})ي املساق بأ~مية استخدام طرق lعليم معينة 

مثل استخدام األدوات، استخدام التكنولوجيا، استخدام األدب واستخدام التار_خ. fo إطار املساق سوف 

باالعتماد عNO النظر_ات ال�}بو_ة والنفسية الl $mعتمد علIëا طرق يحلل املش�})ون طرق lعليم مختلفة 

 التعليم.

املساق سوف يصف و_حلل نظر_ات نفسية أثرت عNO نظر_ات التعلم وطرق التعليم، وسوف يصف و_حلل 

ظر_ة تأثt}ات ~ذه النظر_ات عl NOعليم الر_اضيات. من بtن النظر_ات املRمة الm$ سt}كز علIëا علIëا املساق: الن

)، Constructivism)، النظر_ة البنائية (Cognitivism)، النظر_ة املعرفية (Behaviorismالسلوكية (

). املساق سوف يصف و_حلل Humanism)، والنظر_ة اإلyسانية (Situated learningالنظر_ة الوضعية (

خاصة بالر_اضيات وأظRر البحث نظر_ات التعليم والتعلم النا�عة من النظر_ات املذ)ورة، والm$ لRا عالقة 

إسRامRا لتعليم وlعلم الر_اضيات. من أ~م ~ذه النظر_ات السيميائية االجتماعية، القوانtن اvXدسية 

 ونظر_ة الRو_ة والو)الة l foعلم الر_اضيات.

fo ك{� التعرف عNO نظر_ات التعلم ا�qتلفة العامة وا�Xاصة والتعرف عNO طرق تطبيقRا سوف Gغنيان املش

املساق وaسRمان fo تطو_ر قدراتھ التدرaسية، وذلك سيخدمھ fo استخدام طرق واس�}اتيجيات lعليم 

 مختلفة. ذلك سيخدمھ أيضا fo االستعداد لبحوث تر=و_ة تتعلق بتعليم الر_اضيات.
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 أ~داف املساق:

نظر_ة )، الBehaviorismاملش�})ون س�تعرفون عNO نظر_ات lعلم عامة مثل: النظر_ة السلوكية ( .1

 Situated)، النظر_ة الوضعية (Constructivism)، النظر_ة البنائية (Cognitivismاملعرفية (

learning) سانيةyوالنظر_ة اإل ،(Humanism.( 

املش�})ون س�تعرفون عNO نظر_ات lعلم خاصة بتعليم الر_اضيات مثل السيميائية االجتماعية،  .2

 l foعلم الر_اضيات. القوانtن اvXدسية ونظر_ة الRو_ة والو)الة

 املش�})ون سوف يناقشون تأثt}ات نظر_ات التعلم ا�qتلفة عl NOعليم الر_اضيات. .3

 املش�})ون سوف يحضروا دروسا باالعتماد عNO نظر_ات التعلم. .4

 املش�})ون سوف يطبقون الدروس الر_اضيات املبÆية باالعتماد عNO نظر_ات التعلم fo الصف. .5

6. Oلتفة.املعلمون سوف يتعرفون ع�qموضوع نظر_ات التعلم ا fo و_حللون مقاالت علمية N 

 

اvXاجة إNg مساق GعاñX الطرق اvXديثة l foعليم الر_اضيات  )ف"س 2( الر;اضيات pعليم KL حديثة طرائق

تÆبع من اvXاجة إNg تنوaع طرق التعليم، مما س�Wع الطالب لتعلم الر_اضيات ولتطو_ر توجھ إيجا�ي 

من اvXاجة إNg ال�sو_د بأدوات ووسائل تمكن املتعلمtن من التعلم بأنفسRم املواضيع نحو~ا، وكذلك 

الر_اضية ا�qتلفة، وكذلك من اvXاجة إNg مالءمة طرق التدرaس لألنماط ا�qتلفة لتعلم الطالب. من جانب 

وaستعملو~ا �عد  آخر، يق�}ح األدب البح!$ طرقا حديثة لتدرaس الر_اضيات يÆبfû أن يتعرف علIëا املعلمون 

معرفة عميقة Ihا.  ~ذه الطرق تضم استخداما لوسائل خاصة، مثال التكنولوجيا، التار_خ، اللغة، النمذجة، 

 fo ساعد املعلمG ا ما ذكرناه سابقا سوفIديثة وم�vXس اaع وحل مشا)ل. استخدام طرق التدرaمشار

دافعيIÀم لتعلم الر_اضيات. باإلضافة إNg الوصول لطالب مختلفtن وتزو_د~م بطرق lعلم مختلفة تز_د من 

 NOساعد الطالب عG ديثة لتعليم الر_اضياتvXا الطرق اRح{�ذلك، استخدام الوسائل ا�qتلفة الm$ تق

 اك�شاف اWXوانب ا�qتلفة للر_اضيات وlعلمRا وللعناصر والعمليات الر_اضية.

 أ~دف املساق:

 عليم وlعلم الر_اضيات.املتعلمون يتعرفون عNO طرق حديثة ومختلفة لت .1

املتعلمون يناقشون تأثt} استخدام )ل واحدة من الطرق اvXديثة عl NOعليمRم من جانب، ومن جانب  .2

 آخر عl NOعلم الطالب ا�qتلفtن.

 املتعلمون يصممون دروسا ر_اضية حسب طرق lعليم حديثة. .3

 تلفة من الطالب.املتعلمون يطبقون دروسا ر_اضية تدمج طرقا حديثة مالئمة Wqموعات مخ .4

 املتعلمون يتعرفون �عمق  عNO مقاالت علمية لRا عالقة باستخدام طرق حديثة l foعليم الر_اضيات. .5

-س"ف) مع دخول جRاز ال�}بية والتعليم للقرن أل p )2علم وتدرuس الر;اضيات KL ب`ئة غنية بالتكنولوجية

بل وزارة ال�}بية، وصندوق ~باGس ، حصلت العديد من املدارس عNO دعم fo مجال اvXوسبة من ق21

والسلطات اvqلية. ُوّجھ ~ذا الدعم باألساس لشراء أجRزة و=ناء مخت�}ات حاسوب. fo اآلونة األخt}ة جRزت 

والm$ يقف fo مركز~ا  21-وزارة ال�}بية خطة قومية لتحضt} جRاز ال�}بية والتعليم ملRارات القرن ال
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علم والتدرaس fo املواضيع ا�qتلفة، و=الذات الر_اضيات، والعلوم استخدام اإلن�}حوسبة لتحسtن طرق الت

 واللغات.

 fo قسم كبt} من املدارس، ومع استمرار تطبيق خطة وزارة 
ً
أصبحت الب�ئات الغنية بالتكنولوجية واقعا

 fo ~ذه الب�ئات. لذا، نحن أمام تحّد الستغ
ً
الل ناâ0 ال�}بية ستعمل fo املستقبل القر_ب )ل املدارس تقر_با

 وأق¬�r لRذه الب�ئات fo عمليات التعلم والتدرaس �ش^ل عام وfo موضوع الر_اضيات بصورة خاصة. 

سنعرض fo ~ذا املساق أمام الطالب ب�ئات متنوعة غنية بالتكنولوجية، وسنصف ونمstّ ب�ئات واقعية 

�}حوسبة fo ب�ئة تر=و_ة وفرضية كRذه لتعلم الر_اضيات. سنصف وظائف معلم الر_اضيات، والتلميذ واإلن

غنية بالتكنولوجية. سÆتطرق لطرق وعمليات التعلم/التدرaس fo ~ذه الب�ئات والm$ من شأIJا أن تحسن 

عمل معلم الر_اضيات. سÆشدد بصورة خاصة عNO التعلم اإلن�}حاسو�ي ملفا~يم ر_اضية عNO أساس تطور~ا 

ن طرق غt} عادية من الناحية التار_خية. سنكشف أمام الطالب نماذج بيد
ّ

اجوجية إن�}حاسو=ية والm$ تمك

لتعلم/تدرaس الر_اضيات. سنطرق للتعلم اإلن�}حاسو�ي كداعم لالنتقال ملستو_ات تفكt} عليا أك�} ولطرق 

تقييم التعلم fo ب�ئة غنية بالتكنولوجية. سÆبP$ وحدات lعليمية ر_اضية إن�}حاسو=ية، وسنطبقRا ونبح*Iا 

 fo اvXقل.

 ساق: أ~داف امل

أن يتعرف الطالب عNO ب�ئات غنية بالتكنوWXية والm$ يمكن استخدامRا fo تدرaس الر_اضيات،  .1

و_صف و_مst ~ذه الب�ئات، كمخت�} اvXاسوب، والصف الذ)ي، والصف اإلن�}نm$، وغرفة 

 السمرئيات اإلن�}ن�ية، واملوقع التعلي%$، والRاتف ا�Xلوي، واملدونة، والو_^ي واملنتدى.

رف الطالب عNO وظائف معلم الر_اضيات، والتلميذ واإلن�}حوسبة fo ب�ئة تر=و_ة غنية أن يتع .2

 بالتكنولوجية.

أن يتعرف الطالب و_صف و_مstّ عمليات التعلم/التدرaس fo ب�ئة غنية بالتكنولوجية والm$ من شأIJا  .3

والتعلم املرتكز ، والتعلم التعاوyي، WebQuestأن تحّسن عمل معلم الر_اضيات، )التعلم البح!$ 

عNO املواقع، والتعلم النقال، والتعلم الواق�f، والتعلم اإلن�}نm$، والتعلم عن �عد وعمليات lعلم 

 معلوماتية.

أن يتعرف الطالب عNO عمليات التعلم/التدرaس اإلن�}حاسو=ية ملفا~يم ر_اضية عNO أساس تطور~ا  .4

 من الناحية التار_خية.

5. stّعادية  أن يتعرف الطالب و_صف و_م {tن طرق غ
ّ

نماذج بيداجوجية إن�}حاسو=ية والm$ تمك

لتعلم/تدرaس الر_اضيات، )العارضة الرقمية، واألفالم، وأوراق العمل الرقمية، واvqا)اة، وال^ائنات 

 التعلمية، واألبلتات، واملدلتات واملRام اإلن�}ن�ية.

�}حاسو=ية Wlع عمليات أن ينكشف الطالب عNO مشارaع ممstة تدمج نماذج بيداجوجية إن .6

 lعلم/تدرaس إن�}حاسو=ية fo مجال الر_اضيات.

أن Gَعرف الطالب كيفية استخدام نماذج بيداجوجية إن�}حاسو=ية ر_اضية fo ب�ئة غنية  .7

 بالتكنولوجية وaعرف كيف يقّيمRا.
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 أن يتعرف الطالب عNO طرق تقييم للتعلم fo ب�ئة غنية بالتكنولوجية. .8

ليات lعليمية ر_اضية ترتكز عNO أدوات و�نتاجات من نماذج بيداجوجية أن يبP$ الطالب فعا .9

 إن�}حاسو=ية متنوعة موجودة fo شبكة اإلن�}نت.

أن يصمم الطالب ب�ئات lعلمية fo املدرسة Ihدف دمج أدوات رقمية حديثة فIëا، وذلك من أجل تنوaع  .10

 وتحسtن عمليات lعلم/تدرaس الر_اضيات fo ~ذه الب�ئات.

11. $Pحاسو=ية تدمج  ب�ئات متنوعة غنية بالتكنولوجية،  أن يب{�الطالب وحدة lعليمية ر_اضية إن

وعمليات lعلم/تدرaس متنوعة fo ب�ئة غنية بالتكنولوجية، ونماذج بيداجوجية إن�}حاسو=ية متنوعة 

 وطرق تقييم متنوعة و_بح*Iا fo اvXقل.

 

 )ثانية سنة( إلزامية مساقات

 lعليم جوانب من مRم جانب ~و الر_اضيات صف fo التقييم س"ف) 2( الر;اضية ال.-بية KL التقييم

ده وlعلمRا، الر_اضيات
ّ

 yشرت الm$ ، املتحدة الواليات fo الر_اضيات معل%$ منظمة لھ تولIëا الm$ األ~مية تؤك

 الm$ التعليم طرق  يقيم كيف Gعرف الذي املعلم. الر_اضيات صف fo التقييم حول  املقاالت من العديد

م ومدى يطبقRا
ّ
  ي^ون  أن منھ املتوقع من طالبھ، lعل

ً
 طرق  مع  ومواءمIÀا التعليم fo أساليبھ تحسtن عNO قادرا

 جوانب من مختلفة جوانب عNO الطالب يتعرف املساق ~ذا نطاق fo. مستو_ا�Iم اختالف عNO تالميذه lعلم

 lساعده املساق إّيا~ا يزوده الm$ واملRارات الطرق  ~ذه. للتقييم وجديدة مختلفة طرق  وعNO الر_اضية، ال�}بية

NOن عtعليمھ أساليب تحسl مختلفة جوانب مع التعامل يتّم  املساق خالل. تالميذه نجاح فرص من وتز_د 

د~ا الm$ الر_اضيات lعليم جوانب من
ّ

 الر_اضية، وال�}ا~tن املسائل حّل  مثل الر_اضيات معل%$ منظمة تؤك

 .الر_اضيات صف fo والتواصل واالتصال

 :املساق أ~داف

 من التقييمات ا�qتلفة وتطبيقا�Iا fo صف الر_اضيات. .1
ً
 Gعرف الطالب معرفة عميقة أنواعا

م والتقييم. .2
ّ
 Gعرف الطالب العالقة بtن التعليم والتعل

م fo التقييم fo صف الر_اضيات و_�باحثون فIëا. .3
ّ
 يتعرف الطالب عNO وظيفة املعل

 الكتابة الر_اضية للتالميذ fo عملية التقييم.التباحث حول استعمال  .4

 التباحث حول استعمال خارطة املصط�vات )وسيلة لتقييم فRم التالميذ fo صف الر_اضيات. .5

م الر_اضيات ، مثل: حل املسائل، ال�}ا~tن  .6
ّ
التباحث fo طرق تقييم اWXوانب املRمة لتعليم وlعل

 الر_اضية واالتصال والتواصل fo صف الر_اضيات.

ق بالتقييم fo صف الر_اضيات، و_بحثون فIëا. .7
ّ
 يقرأ الطالب مقاالت fo الر_اضيات تتعل

 إعداد الطالب fo املساق للعمل عNO أبحاث lعاñX التقييم fo ال�}بية الر_اضية. .8

 

 تطو_ر أن يذكر) NCTM أل( الر_اضيات ملعل%$ القطري  اWqلس س"ف) 2( حل قضايا KL ال.-بية الر;اضية

: ل�Wوانب م�sامن بتطو_ر �Iتم ب�ئة fo عادلة، بصورة الر_اضية املواضيع lعليم يلزم قطري  ر_ا$�$ برنامج
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 ذكر. الر_اضية واملصط�vات للمواضيع أملفRومي باWXانب IÛتم وفRم تواصل ارتباطات، lعليل، مشا)ل، حل

 اWqلس يولIëا الm$ األ~مية ي ير  الر_اضيات م�Iاج fo تحقيقRا يجب الm$ ل�Wوانب األول  امل^ان fo املشا)ل حل

 ال�}بو_ة األبحاث تري  ذلك، إNg باإلضافة. الر_اضيات وlعلم لتعلم بالÆسبة الر_اضيات ملعل%$ القطري 

 ر_اضية مشا)ل الطالب يحل عندما مثال،. الر_اضيات وlعلم lعليم fo املشا)ل حل لدمج مختلفة حسنات

 من للتأكد مختلفة سياقات عن و_بحثون  إدعاءات ي¾نون  بأيدIÛم، الm$ املعطيات جديد من ينظمون  فإIJم

 إذا العاطفي اWXانب يدعم ثانية ناحية من و~و للطالب، املعرfo التطور  يدعم لذلك املشا)ل حل. أف^ار~م

 .مالئمة �سياقات الر_اضية املشا)ل أعطيت

 حل استخدام يمكنھ املعلم مثال أيضا، املعلم بيد أداة ~و و�نما الطالب بيد أداة فقط ل�س ~و املشا)ل حل

 أيضا للمعلم يمكن. ر_ا$�$ موضوع لت��يص أو ر_ا$�$ موضوع لتطو_ر جديد، درا·�$ موضوع لبدء مشا)ل

 .طالبھ lعلم لتقو_م مشا)ل حل استخدام

 الر_اضيات صف fo مشا)ل حل استخدام بطرق  قرب عن و_تعرفون  يناقشون  سوف املساق fo املش�})ون 

fo يتعرفون  سوف و~م. االبتدائية فوق  املدرسة NOم لتطو_ر مشا)ل حل استخدام طرق  عRم فIhطال 

 . الر_اضيات من وتوجRRم

 :املساق أ~داف

 .الر_اضيات صف fo املشا)ل حل استخدام من مختلفة جوانب عNO يتعرفون  الطالب .1

 .وسؤالRا أسئلة كتابة مشا)ل، حل بtن العالقة عNO عميق �ش^ل يتعرفون  سوف الطالب .2

 وتطو_ر lعليمRم لتطو_ر مشا)ل حل fo الطالب أخطاء استغالل كيفية عNO يتعرفون  سوف الطالب .3

 .طالIhم lعلم

 .التفكt}ية مRارا�Iم تطور  ومشا)ل تحد مشا)ل يكتبون  سوف الطالب .4

 :.الر_اضيات صف fo املشا)ل حل lعاñX علمية مقاالت عNO عميق �ش^ل يتعرفون  سوف الطالب .5

 دراسيةحلقات  

 يÆبfû اختيار دراس�تtن، حلقة fo السنة األوNg وأخرى fo السنة الثانية

س"ف)  تحّول، fo عصر العوملة (القر_ة العاملية)، التعاون  p )4علم pعاوTي إن.-حاسوªي للر;اضيات

اإلن�}حاسو�ي املرتكز عNO أدوات ديداكتية وتكنولوجية lسنح الفرصة أمام مجموعات تالميذ من نفس 

ملدرسة و/أو مدارس مختلفة إلدارة مشارaع بحث مش�}كة، لنوع lعلم شاµع يجRز التالميذ للواقع الفر$�$ ا

الذي يحدد و_فرض االتصال واإلنتاج fo العالم اvXديث. عمليات التعلم fo الب�ئة التعاونية تدمج تالميذ 

 خ�}اء وأ~ل، وfk ترتكز عNO فعاليات ومRام Wlع وlع
ُ
 ومعلمtن وأحيانا

ً
 اجتماعيا

ً
 -مق lعاونا

ً
. -تر=و_ا

ً
 علميا

سنعرض fo املساق الناحية النظر_ة للتعلم التعاوyي بصورة عامة والتعاوyي اإلن�}حاسو�ي بصورة خاصة. 

سنصف وظائف معلم الر_اضيات وتالميذه fo التعلم التعاوyي اإلن�}حاسو�ي. سنكشف أمام الطالب نماذج 

و�ي، مثل: و_^ي، ف�سبوك، مدونة ومنتدى، وسنعرض أمامRم أمثلة مختلفة للتعلم التعاوyي اإلن�}حاس

لتطبيق ~ذه النماذج l foعلم الر_اضيات. سنصمم مع الطالب ب�ئات lعلمية إن�}حاسو=ية متنوعة Wlع 

عمليات lعلم ر_اضية lعاونية. سنعرض أمثلة ملشارaع إن�}حاسو=ية تطبق عمليات lعلم ر_اضية lعاونية 
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ية. سنكشف الطالب ملقاالت علمية fo مجالت إن�}ن�ية تختص بالتعاون اإلن�}حاسو�ي fo فرضية و/أو واقع

ال�}بية الر_اضية، وملواقع خدمات ملعل%$ الر_اضيات، وملواقع خدمات لتالميذ الر_اضيات وملواقع منتديات 

 ر_اضية Wlع عمليات lعلم lعاونية، وlستخد
ً
م مصادر إلك�}ونية لتعلم الر_اضيات. سÆبP$ دروسا

 معلومات إلك�}ونية متنوعة.

 أ~داف املساق: 

 أن يتعرف الطالب عNO الناحية النظر_ة للتعلم التعاوyي وممstاتھ. .1

أن Gعرف الطالب و_ناقش وظائف معلم الر_اضيات وتالميذه fo التعلم التعاوyي بصورة عامة  .2

 والتعاوyي اإلن�}حاسو�ي بصورة خاصة. 

داكتية إن�}حاسو=ية lساعد عNO تفعيل lعلم وتدرaس lعاوyي أن يتمكن الطالب من أدوات دي .3

 إن�}حاسو�ي للر_اضيات.

أن يتعرف الطالب عNO أمثلة من نماذج مختلفة للتعلم التعاوyي اإلن�}حاسو�ي (مثل: و_^ي، ف�سبوك،  .4

 مدونة ومنتدى) fo مجال lعلم الر_اضيات.

 lعاوyي بtن عدة مدارس.أن يمارس الطالب عمليات بحث واك�شاف l foعلم ر_ا$�$  .5

6. fعميق التعاون االجتما�lيع وWl من أجل fما�WXبوي -أن يمارس الطالب العمل ا{�الر_ا$�$ بtن -ال

 املعلمtن والتالميذ من نفس املدرسة أو من مدارس مختلفة.

أن يمارس الطالب عملية تفعيل تالميذ fo مشارaع إن�}حاسو=ية ُتطبق التعلم الر_ا$�$ التعاوyي  .7

 $ و/أو الواق�f.الفر$�

 أن يتعرف الطالب عNO طرق تقييم بديلة بtن مدرسية fo التعلم التعاوyي اإلن�}حاسو�ي. .8

 أن يمارس الطالب تصميم ب�ئة lعلمية إن�}حاسو=ية Wlع عمليات lعلم lعاونية ر_اضية. .9

lعلم lعاوyي أن يبP$ الطالب فعالية lعليمية ر_اضية ترتكز عNO أدوات ديداكتية إن�}حاسو=ية لتفعيل  .10

 إن�}حاسو�ي للر_اضيات.

 WGع عمليات lعلم lعاونية، وaستخدم مصادر معلومات  .11
ً
 إن�}حاسو=يا

ً
 ر_اضيا

ً
أن يبP$ الطالب درسا

 إلك�}ونية متنوعة.

 

س"ف) مجموعات مختلفة من الطالب بحاجة إNg طرق مختلفة  2الر_اضيات لفئات خاصة من التالميذ (

مختلفة. معلم الر_اضيات يجب أن ي^ون واعيا Wqموعات الطالب ا�qتلفة، من التدرaس وأدوات lعلم 

لطرق وأدوات تر=و_ة تمكنھ من lعليم )ل مجموعة ومجموعة من الطالب. من ~نا اvXاجة إNg مثل ~ذا 

التعلم املالئمة ل^ل مجموعة ومجموعة من  \املساق الذي fo إطاره سوف يناقش املش�})ون fo طرق التعليم

ب، وfo إطاره سوف يتعرف الطالب �ش^ل عميق عNO مقاالت علمية lعاñX قضايا خاصة بطرق lعليم الطال 

 الر_اضيات Wqموعات طالب خاصة.

املساق سوف يتطرق Wqموعات مختلفة من الطالب وكذلك لقضايا مختلفة تتعلق بتعليمRم الر_اضيات 

ساق Wqموعة الطالب املو~و=tن fo الر_اضيات وlعلمRم لRا. من مجموعات الطالب ا�qتلفة سوف يتطرق امل
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وWqموعة الطالب الذين يجدون صعو=ة l foعلمRا. من القضايا ا�qتلفة الm$ تتعلق بتعليم الر_اضيات 

fo  متعدد الثقافات Wqموعات خاصة سوف يتطرق املساق: lعليم الر_اضيات لطالب متنوعtن، املنظور 

التعرف العميق عNO مجموعات الطالب ا�qتلفة وعNO القضايا الm$  .الر_ا$�$ واإلبداع تدرaس الر_اضيات

 NOساعد~م عl وسائل وأدوات NOاملساق التعرف ع fo نtك{�تتعلق بتعليمRم الر_اضيات سوف ت�يح للمش

 lعليم الر_اضيات لRذه اWqموعات بنجاعة.

 أ~داف املساق:

 ت.املتعلمون يتعرفون عNO مجموعات خاصة من طالب الر_اضيا .1

 املتعلمون يتعرفون عNO قضايا مختلفة لRا عالقة بتعليم وlعلم الر_اضيات Wqموعات طالب خاصة. .2

 املتعلمون يناقشون طرق التعليم املالئمة Wqموعة خاصة من طالب الر_اضيات. .3

 املتعلمون يتعرفون عNO وسائل وأدوات تمك�Iم من lعليم الر_اضيات Wqموعات طالب خاصة بنجاعة. .4

 مون يتعرفون �عمق عNO مقاالت علمية خاصة بتعليم الر_اضيات Wqموعات طالب خاصة.املتعل .5

 

 ôس"ف) التطور امل�$ للمعلم �ش^ل عام وملعلم الر_اضيات �ش^ل  4( نماذج لتطور معل!  الر;اضيات امل

حبون موضوع خاص ~و ضرورة ملRنة مثt}ة، ممتعة وذات تحد. املعلم الذي ال يتطور مRنيا لن يجعل طالبھ ي

الر_اضيات. باإلضافة إNg ذلك، للمعلم الذي ال يتطور مRنيا ال يوجد أدوات )افية للتغلب عNO صعو=ات lعلم 

 املوضوع الدرا·�$. لذلك يجب عNO املعلمtن أن IÛتموا بالتطور امل�$ fo )ل سنوات عملRم كمعلمtن.

ملعرفة واملRارات، البعد البي2$ (عالقة املعلم مع لتطور املعلمtن امل�$ أ�عاد مختلفة: البعد ال�¬�$، �عد ا

 الب�ئة)، حيث �عد املعرفة واملRارات يضم أنواع معرفة املعلم ا�qتلفة.

تذكر وزارة املعارف أن القوة الدافعة للتطور امل�$ ال تتمثل فقط fo تجر=ة املعلم و�نما أيضا fo تأثر الب�ئة 

جRة وال�صية من جRة أخرى عNO نظام املعتقدات واملواقف وتأثt} ال�صية، حيث تؤثر الب�ئة من 

والقيم، و~ذه بدور~ا تؤثر عNO  التصرف امل�$ للمعلم. لذلك ~ذه اvXلقة الدراسية سوف تن%$ لدى 

املش�}كtن فIëا االحساس بضرورة التطور امل�$ ملعلم الر_اضيات وسوف �Iتم بأن يتعرف املش�})ون fo اvXلقة 

mالطرق ال NOا ~ذا التطور.عIÀيتم بواسط $ 

 أ~داف اvXلقة الدراسية:

 التعرف عNO ضرورة التطور امل�$ ملعلم الر_اضيات. .1

التعرف عNO نماذج مختلفة للتطور امل�$ ملعلم الر_اضيات، وكذلك عNO طرق دمج نماذج مختلفة ألجل  .2

 تطور معلم الر_اضيات امل�$.

دراسة عميقة ملقاالت تر=و_ة ر_اضية تتعلق بالتطور امل�$ للمعلم �ش^ل عام والتطور امل�$ ملعلم  .3

 الر_اضيات �ش^ل خاص. 

 تحضt} املش�}كtن fo املساق للقيام ببحث تر=وي يتعلق بالتطور امل�$ ملعلم الر_اضيات. .4
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 مساقات اختيار_ة (سنة ثانية)

س"ف) lعليم ذو معrP ومؤثر للر_اضيات Gعتمد عl NOعلم بھ  p )2عليم الر;اضيات وpعلم ا بمن¨½ بحث

الطالب فعال، مبادر، باحث، يفرض فرضيات، و_جرب الوصول إNg ما يث¾ت أو يدحض الفرضيات. ~ذا 

التعلم يمكن أن يحدث fo الصف fo ب�ئة تقليدية أو خارج الصف وfo بيçية تك�} Ihا الظوا~ر اليومية. ~ذا 

يمكن أيضا أن يحدثا fo ب�ئة غنية بالتكنولوجيا. يري األدب البح!$ أن التعلم الفعال التعليم والتعلم 

للر_اضيات والذي Gعتمد عNO طرق بحثية يؤثر إيجابيا عNO فRم الطالب وتحصيلھ fo الر_اضيات، ولذلك 

GعاñX يفضل أن Gستخدم املعلمون طرقا lستخدم إس�}اتيجيات بحثية. مما سبق تظRر اvXاجة إNg مساق 

اس�}اتيجيات التعلم البحثية، حيث من خالل مساق كRذا يمكن للمش�}كtن أن يتعرفوا عNO نظر_ات lعلم 

lش^ل قاعدة الس�}اتجيات التعلم البحثية للر_اضيات، باإلضافة إNg سمات ~ذا التعلم. Ihذا املساق يجرب 

وfo نفس الوقت يقومون بالتعليم املش�})ون كتابة فعاليات lعتمد عNO اس�}اتيجيات التعلم البحثية، 

الفعfO ملثل ~ذه الفعاليات داخل الصف أو خارجھ. املساق أيضا يكشف املش�}كtن عNO إم^انيات مختلفة 

الستخدامات ~ذه الطر_قة. لذلك ~ذا املساق سوف WGع املش�}كtن و_حضر~م لتعليم ناجع فيھ الطالب 

وأسئلة ر_اضية. ~ذا سstود املش�}كtن بأدوات متنوعة فعالون و_بحثون عالقات ر_اضية، أسئلة ر_اضية 

 لتطور~م امل�$ كمعلمtن وfo نفس الوقت لتطور طالIhم الر_ا$�$.

 أ~داف املساق:

 املش�})ون يتعرفون عNO نظر_ات lعلم وlعليم lش^ل قاعدة للتعلم البح!$ للر_اضيات. .1

 املش�})ون ينكشفون لتعليم وlعلم الر_اضيات بطرق بحثية. .2

3. XعاG.املدرسة فوق االبتدائية عن طر_ق فعاليات بحثية fo ون مواضيع ر_اضية({� ñ املش

 املش�})ون يتعرفون عNO سمات lعليم وlعلم الر_اضيات بطرق بحثية. .4

 املش�})ون يتعرفون عNO إيجابيات lعليم وlعلم الر_اضيات بطرق بحثية. .5

 ة بطرق بحثية.يزود املساق املش�}كtن بتجر=ة غنية لبناء مRام lعلم ر_اضي .6

 املش�})ون يخططون دروسا ر_اضية تدمج اس�}اتيجيات بحث واك�شاف مستقل وموجھ. .7

 املش�})ون يطبقون دروسا ر_اضية تدمج اس�}اتيجيات بحث واك�شاف مستقل وموجھ. .8

 املش�})ون GعاWXون �ش^ل عميق مقاالت علمية لRا عالقة بتعلم الر_اضيات بطرق بحثية. .9

 

س"ف) يؤشر الباحثون عNO اWXانب العاطفي ك+Wر  2( لم الر;اضيات وpعليم اجوانب عاطفية p KLع

 NOالتصرف وع NOالدافعية، ع NOه ع{tشاط عن طر_ق تأثÆذا الRي، إذ أنھ محرك لyساyشاط اإلÆال fo األساس

ت وfo قدرة األ°�اص كما يتصوروIJا. العواطف اإليجابية lسا~م fo التفكfo ،{t اإلبداع، fo اتخاذ القرارا

دخول مخاطر. باإلضافة إNg ذلك، للعواطف fo اإلطار املدر·�$ واأل)ادي%$ تأثt} عNO استخدام إس�}اتيجيات 

التعلم.عNO التنظيم الذاlي للتعلم وعNO الدأب fo التعلم. ~ذه األ~مية ل�Wانب العاطفي للتعلم يجعل 

اسطIÀا WGعون الطالب عNO التعلم fo ضرور_ا lعرف املعلمtن العميق عNO ب�ئات التعلم والطرق الm$ بو 

مناخ مر_ح وممتع. ~ذا vÔيح �ش^ل خاص بالÆسبة لتعلم الر_اضيات حيث يجري ~ذا التعلم fo كثt} من 
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األحيان بمناخ عاطفي سل $. ولذلك ما ير_د ~ذا املساق أن يوفره للمش�}كtن فيھ ~و lعر_فRم عNO طرق بناء 

ناخ عاطفي إيجا�ي لطالب الر_اضيات. تطو_ر قدرة املش�}كtن fo املساق و�ثراء ب�ئات lعلمية �Iتم بتوفt} م

 NOم عIقدر� Ngعة للعواطف اإليجابية للطالب سوف تقود إWعلم للر_اضيات مl ب�ئات {tم بتوفIÀومعرف

تحسtن lعلم طالIhم للر_اضيات وتحصيلRم بھ، و~ذا ما lشt} إليھ دراسات تر=و_ة سابقة والm$ تري أن 

م �عواطف الطالب fo صف الر_اضيات تؤثر إيجابا عy NOشاط الطالب الر_ا$�$، عNO  توجRRم اال~تما

للر_اضيات وعNO تحصيلRم. ومن ~نا تأlي أ~مية ~ذا املساق الذي GعاñX اWXانب العاطفي لتعليم وlعلم 

 الطالب للر_اضيات.

 أ~داف املساق:

للتعلم والm$ من املمكن أنن Wlع lعلم الر_اضيات كشف الطالب عNO اWXوانب الوجدانية واالجتماعية  .1

 أو تؤخر~ا.

وصف طرق متعلقة باWXانب العاطفي للتعلم والm$ يمكن ملعلم الر_اضيات أن GستخدمRا ل�Wع lعلم  .2

 الر_اضيات.

وصف طرق بناء ب�ئات lعلم تأخذ �عtن االعتبار اWXوانب الوجدانية للتعلم والWl $mع lعلم الطالب  .3

 للر_اضيات.الفعال 

الطالب يتعلم �ش^ل عميق مقاالت تر=و_ة ر_اضية لRا عالقة باWXانب الوجداyي للتعلم والm$ من املمكن  .4

 أن lساعده خالل عملھ fo صف الر_اضيات.

تحضt} املش�}كtن fo املساق للقيام بأبحاث تتعلق باWXانب الوجداyي لتعلم الر_اضيات fo املدرسة  .5

 اإلعدادية.

 

دمج التار_خ fo صف الر_اضيات Gساعد الطالب عNO رؤ_ة  س"ف) 2( ات باستخدام التار;خpعلم الر;اضي

تطور العناصر والعمليات التار_خية عNO امتداد التار_خ، ولذلك فRم الطالب لتلك العناصر والعمليات 

ن إNg الر_اضية يصبح أعمق. fo نفس الوقت، التعرف عNO تطور ال^ائنات الر_اضية يجعل الطالب ينظرو 

 Ngن والطالب. باإلضافة إtمن املعلم {tي، ول�س كعلم مطلق كما ينظر إليھ قسم كبyساyالر_اضيات كعلم إ

 $mتلفة وال�qر ترابط الر_اضيات وأ~مية جوانب الر_اضيات اRعليم الر_اضيات يظl fo ما تقدم، دمج التار_خ

تمثيالت الر_اضية واستخدام اللغة الطبيعية. lشt} إلIëا مؤسسات تر=و_ة مختلفة، مثل التعليل الر_ا$�$، ال

ولذلك دمج التار_خ fo صف الر_اضيات يجعل lعليم وlعلم الر_اضيات أك�} جدوى، وfo نفس الوقت WGع 

الطالب ب^ل مستو_ا�Iم عl NOعلمRا. لذلك يتوقع أن Gغt} دمج التار_خ fo صف الر_اضيات من نظرة الطالب 

ة إNg ~ذا التعلم. من )ل ما ذكر سابقا تÆبع أ~مية معرفة الطالب الذي ير_دون إNg الر_اضيات، lعلمRا واvXاج

أن Gعمقوا معرفIÀم ب�}بية الر_اضيات ل�Wوانب ا�qتلفة لدمج التار_خ fo صف الر_اضيات، وكذلك لطرق 

اسھ ~ذا الدمج ا�qتلفة. ~ذه املعرفة سوف lساعد املش�}كtن عNO قيادة lغيfo {t صف الر_اضيات، fo أس

دمج التار_خ fo صف الر_اضيات، وكن�يجة لھ سوف ينظر الطالب إNg الر_اضيات وlعلمRا بصورة إيجابية 

 و=التاfg سوف Gغt}ون تصرفRم تجاه lعلمRا.
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 أ~داف املساق:

 املش�})ون يتعرفون عNO نظر_ات lعليم وlعلم تؤسس استخدام التار_خ fo صف الر_اضيات. .1

 استخدام تار_خ الر_اضيات fo صف الر_اضيات. املش�})ون يتعرفون عNO أ~داف .2

 املش�})ون يتعرفون عNO طرق واس�}اتيجيات استخدام تار_خ الر_اضيات fo صف الر_اضيات. .3

املش�})ون يحضرون فعاليات ر_اضية، دروسا ووحدات ر_اضية fo أساسRا قصص تار_خية تتعلق  .4

 بتطور عناصر وعمليات ر_اضية.

 مج تار_خ الر_اضيات fo صف الر_اضيات.املش�})ون يناقشون نتائج د .5

املش�})ون يطبقون فعليا الفعاليات والدروس الر_اضية الm$ حضرو~ا والm$ تدمج تار_خ الر_اضيات  .6

 fo صف الر_اضيات. 

املش�})ون GعاWXون �ش^ل عميق مقاالت علمية لRا عالقة بدمج تار_خ الر_اضيات fo صف  .7

 الر_اضيات.

 

 ال�}بية، G foعملون  الذين األخt}ة الف�}ة G foشغل التفكt} تطو_رس"ف)  2( تطو;ر التفكe- الر;ا÷� 

 تقليدي lعلم ع�} يتم الطالب lعلم من قليال ل�س قسم حيث الر_اضية، ال�}بية G foعملون  الذين وخصوصا

 حل ع�} الطالب يتعلم وكذلك الطالب، املعلمون  Ihا يزود  وقوانtن vXقائق قلب ظRر عن حفظ بأغلبھ

 WGع lعلما الر_ا$�$ ال�}بوي  البحث يق�}ح التعلم ~ذا بدل. والقوانtن اvXقائق تلك فيھ يطبقون  تمار_ن

{tالتفك ،fgوخصوصا العا {tالتفك ،fاإلبدا� {tالنقدي التفك {tن يمكن املساق ~ذا. املنطقي والتفكtك{� املش

 أنواع لتطبيق واس�}اتيجيات طرق  مناقشة من يمك�Iم وكذلك مختلفة، معرفة أنواع وتطبيق العمل من فيھ

{tم خالل من ~ذه التفكRعليمl fo اتيجيات الطرق  ~ذه. الر_اضيات صف{� سؤال: وم�Iا متنوعة واالس

 واالس�}اتيجيات الطرق  ~ذه. وألعاب الطبيعية باللغة كتابة أمثلة، بناء أو إعطاء مشا)ل، حل أسئلة،

 الثانو_ة املدرسة ر_اضيات من مRمtن موضوعtن fo خاص و�ش^ل ا�qتلفة الر_اضيات مجاالت fo مق�}حة

 تطو_ره وكيفية الر_ا$�$ التفكt} ما~ية عNO يتعرفون  سوف املساق fo املش�})ون . والRندسة ا�WX} و~ما

 استخدام مثل ممتعة بطرق  وأحيانا والكتابة، اللغة واستخدام األسئلة سؤال مثل و�سيطة مختلفة بطرق 

 .األلعاب

 :املساق أ~داف

 .الر_ا$�$ التفكt} ما~ية عميقة بصورة يتعلم الطالب .1

 .الطالب ولدى لديھ نوع )ل تطو_ر وكيفية الر_ا$�$ التفكt} أنواع عNO عميقة بصورة يتعرف الطالب .2

 .الر_ا$�$ بالتفكt} يتعلق بما ر_اضية نصوصا و_قيم يحلل الطالب .3

 .الصف fo الفعاليات ~ذه و_طبق مختلفة أنواع من الر_ا$�$ التفكt} تطو_ر ~دفRا فعاليات يبP$ الطالب .4

 .و_حللRا الر_ا$�$ بالتفكt} عالقة لRا علمية مقاالت عميق �ش^ل GعاñX الطالب .5

6. {tن تحضtك{� fo الر_اضيات صف fo الر_ا$�$ بالتفكt} عالقة لRا تر=و_ة بأبحاث للقيام املساق fo املش

 .االبتدائية فوق  املدرسة
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  ابتدائية-الفوق  املدارس ملعل!  ر;اضيات: الثالثة الوحدة

 )أو�n سنة( إلزامية مساقات

 اإلyسانية بدأت فقد الر_اضيات، فروع من املركز_ة الفروع أحد ~و الRندسةس"ف)  2( متقدمة �ندسة

 جعلت االحتياجات ~ذه. اvXياتية اليومية االحتياجات من الكثt} عNO يجيب ألنھ التار_خ بدأ منذ عليھ العمل

  يتطور  املوضوع
ً
 (  علميا

ً
 ).الفلك لفRم املوضوع تطور  مثال

  تطور  موضوع الRندسة
ً
 حساب مثل علمية أخرى  فروع وتطور  yشأة fo ساعد وقد يتطور  زال وال كثt}ا

 yشأة إNg أديا التعر_ف fo والّدقة بال�}~ان واال~تمام اإلقليدية للRندسة األكسيومي املبrP. والت^امل التفاضل

 و_تعرف اإلقليدية الRندسة من متقدمة مواضيع الطالب يتعلم املساق ~ذا fo. إقليدية ال ~ندسات وتطور 

NOإقليدية ال ~ندسات ع. 

 :املساق أ~داف

 يتعرف الطالب عNO نظر_ات fo مواضيع متقدمة من الRندسة و_تعلم كيف ي�}~�Iا. .1

 الRندسة.يتعلم الطالب كيف أن أسئلة �سيطة أو أش^ال �سيطة أّد إNg تطور موضوع  .2

يتعلم الطالب �عض الصفات الRندسة الm$ )انت fo إطار االف�}اضات ووجدت برا~ي�Iا فيما �عد.  .3

 ومن الناحية األحرى يتعرف عNO اف�}اضات اف�}ضت ثّم اختفت �عد أن دحضت.

 يتعلم الطالب كيف يتطور موضوع ر_ا$�$. .4

ن أ~مية استقالل املسلمات. م�Iا يتعلم يتعلم الطالب أ~مية املبrP األكسيومي fo بناء مجال معرfo وع .5

 الطالب كيف yشأت ~ندسات ال إقليدية.  

يتدرب الطالب عNO البناء الRند·�$ بواسطة املسطرة والفرجار أو طي الورق واستعمال الوسائل  .6

 التكنولوجية.

 

 اللقب lعليم fo يدرس الذي الك%$ البحث اسلوب للمساق استمرار ~و املساقس"ف)  2( و¡حصاء احتمال

 يتعلم اخرى  جRة ومن. املساقtن fo درست وأمور  ملصط�vات واستعمالRم املشاركtن فRم يذّوت و~و. األول 

 .مختلفة إحصائية أبحاث ومناقشة تناول  و_تم جديدة علمية مصط�vات املشار)ون 

 Gعطي ثانية جRة ومن. ابتداµي فوق  املسار fo تدرس الm$ املواضيع fo املشاركtن معلومات املساق يوسع

 .للماجستt} البحثية الناحية من lساعد~م معلومات املشاركtن

 :املساق أ~داف

 .دائم ومتغt} واحد متغt} مصط�vات عNO التعرف

 . بوسوyي ومتغt} ~ند·�$، ومتغt} ب�نومي، متغt}: مصط�vات عNO التعرف

 . والنطاق القياس مصط�â عNO التعرف

 .االستÆتاجات إNg والوصول  وعرضRا ومعاIÀWXا، معطيات لتجميع وأدوات عمليات مجموعة عن التعلم

 .س^انية مجموعة من عينة تقديم اإلحصاµي، للمصط�â البحثية واأل~مية اvXاجة توضيح
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 والتغt}، العمر متوسط مجال fo وخاصة واالحتمال اإلحصاء مجال من وضرور_ة أساسية مواضيع بحث

 .الرئ��è$ اvXد نظر_ة إحصاµي، استÆتاج

  وفحصRا فرضيات طرح نتائج، باستخالص املثال س¾يل عNO منطقية، تفكt} أساليب الطالب يطور 

 .واإلحصاء االحتمال مجال fo وخصوًصا وlعميمRا

 

 نّص  كتب أنھ إذ بدأ~ا من ~و أرسطو إن قالوا من ~نالك. طو_ل تار_خ املتجRات لنظر_ةس"ف)  2( متج ات

 عNO يدّل  و~ذا مك�شفIëا، أحد ~و نيوتن إن قالوا من و~نالك متجtRن، Wqموع األضالع متوازي  قانون 

 لألعداد الRند·�$ التمثيل تطور  مع عشر التاسع القرن  بداية fo املتجRات علم تطور . الفstياء علم fo أ~ميIÀا

 .املركبة

  الر_اضيات فروع من مختلفة فروع بtن ير=ط موضوع ~و املتجRات موضوع
ً
 موضو�f بtن ير=ط ~و مثال

{�WXندسة اRات موضوع فإن كذلك. والRسا~م املتجG fo حل {tالشائكة املسائل من الكث fo عديدة مجاالت 

 الثاyي اللقب لطالب املوضوع ~ذا lعليم أ~مية تÆبع ذكر مما.  العلمية املواضيع من وغt}~ا الر_اضيات من

fo عليمl الر_اضيات. 

 املساق أ~داف

 .والفراغ املستوى  fo املتجRات موضوع �عمق الطالب يتعلم. 1

 .علIëا ا�WX}ية والعمليات للمتجRات الRند·�$ املفRوم �عمق الطالب يتعلم. 2

 .للمتجRات الRندسية االستعماالت من العديد الطالب يتعلم. 3

 .الفراغ وfo املستوى  fo واستخداما�Iا االتجاfk والضرب الس^االري  الضرب من )ل مصدر الطالب يتعلم. 4

 . االتجا~ية الدوال عن الطالب يتعلم. 5

 )ثانية سنة( اختيار_ة مساقات

 ا�WX} مثل األول  اللقب fo درست مساقات عG NOعتمد مساق ~و طبولوجيا مساقس"ف)  2( طبولوجيا

 جاء لRذا اWqاالت ~ذه fo درست ومواضيع مصط�vات Gعمم و~و. اWqموعات وعلم الRندسة األسا·�$،

 . األول  اللقب fo الطالب lعلمھ ملا )استكمال املساق

 تحت تحفظ الm$ الفراغات وممstات التجاور  fo املتعلق اWqال fo األساس fo يبحث الطبولوجيا موضوع

  Gعد عشر الثاyي القرن  fo األولية أف^اره ظRرت الذي املوضوع ~ذا. لألجسام متواصلة عمليات
ً
 أساسيا مجاال

fo الر_اضيات fo يجب حيث عصرنا NOن عtيتعرفوا أن املتعلم NOالطبولوجيا. عميق �ش^ل وظوا~ره أف^اره ع 

 .جميلة وقوانtن اك�شافات عNO املبP$ والفكر املنطقي التفكt} عNO القدرة تتطلب

 يجب الر_اضيات ُيَدّرس والذي. الر_اضيات مجال fo ك�}ى  أ~مية لھ لRذا عمfO موضوع الطبولوجيا موضوع

 الطبولوجيا fo مختلفة ومجاالت أفرع fo ومتنوعة واسعة معلومات عNO الطالب يحصل. فيھ التعمق عليھ

 . يدرسRا الm$ للر_اضيات عام وتصور  لنظرة بھ و_ؤدي اWqال fo والفحوى  املعلومة Gعمق و~ذا

 :املساق أ~داف 

 التعرف �عمق عNO فحوى مصط�â تبولوجيا. .1
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 تبولو"f، ر=ط، ور=ط م�سلسل.التعرف �عمق عNO مصط�â فراغ �عدي وفراغ  .2

 التعرف �عمق عNO العالقة بtن املصط�vات األساسية، املسلمات والنظر_ات. .3

توضيح حاجة وأ~مية الصياغات الدقيقة للتعر_فات وخاصة fo التبولوجيا والنظر_ات. يتعلم  .4

 الطالب الدقة fo صياغة التعر_ف والنظر_ات  و=األخص الm$ ت�بع Wqال التبولوجيا.

 ث مواضيع أساسية وضرور_ة fo مجال التبولوجيا وخاصة بناء تبولو"f.بح .5

 يطور الطالب قدرة فكر_ة منطقية مثل استخالص النتائج،طرح فرضيات،وفحصRا وlعميمRا. .6

 س"ف) 2( ¢�ائية بيانية رسوم

 عناصر بtن وعالقات روابط بناء l foستعمل ر_اضية بfk  ًrP والm$ التخطيطات fo التخطيطات نظر_ة تبحث

 اWXسور  مسألة حول  أو_لر كتب أن �عد 1736 العام fo التخطيطات بنظر_ة اال~تمام بدأ. معينة مجموعات

  اشIÀرت الm$ لكنجس�}غ السبعة
ً
  بحثھ أثناء  عام مائة �عد    (Cayley)   كيfO  طور~ا ثّم . الف�}ة تلك fo كثt}ا

rPتحليلية لب fo ة استعماالت التخطيطات لنظر_ة. والت^امل التفاضل حساب{tكث fo ،ا  العلومIعلم وم� 

 ~ذا lعليم أ~مية تÆبع ~نا من. السياسة وfo اليومية اvXياة من متنوعة مسائل وfo والكيمياء اvXاسوب

 .الر_اضيات lعليم fo الثاyي اللقب لطالب املوضوع

 :املساق أ~داف

  الطالب يتعلم .1
ً
  فرعا

ً
  جديدا

ً
  مRما

ً
 .الر_اضيات فروع من وعمليا

 .التخطيطات من مختلفة وأنواع بي�Iا والروابط كثt}ة مصط�vات الطالب يتعلم .2

  .التخطيطات موضوع تخص مختلفة تفكt}ية أنماط الطالب يتعلم .3

 .التحطيطات بنظر_ة ا�Xاصة االف�}اضات ونّص  مصط�vات lعر_ف الطالب يتعلم .4

ر كيف الطالب يتعلم .5
ّ

ر وكيف اف�}اض لدحض يفك
ّ

 . لي�}~نھ يفك

م .6
ّ
 .العاّمة اvXياة fo للر_اضيات االستعماالت من الكثt} الطالب يتعل

 العالقة يبحث و~و كمتغt}، للدالة ينظر موضوع ~و التبايÆية املعادالت موضوعس"ف)  2( تبايiية معادالت

 fo خاصة طرق  ولھ املعادالت من متنوعة أنواع لھ املساق ~ذا. واحدة مشتقة من أك�} لRا الm$ الدوال بtن

 fo ا�qتلفة حلRا وطرق  ا�qتلفة التبايÆية املعادالت أنواع بتعمق الطالب يدرس املساق ~ذا fo. املعادلة حل

 يدرس الذي ل��W} الوقت نفس وfo التفاضل ملوضوع عادي استمرار ~و املساق ~ذا. تفاضلية معادالت حل

fo م املساق ~ذا. األول  اللقبRمعلوماتھ نقوي  ل^ي للمعلم م fo ن ~ذينtن املوضوعtمRاملساق ~ذا وأيضا. امل 

 .اليومية اvXياة fo تطبيقات لھ عمfO كعلم الر_اضيات ل�ستعمل للطالب نافذة ي^ون  أن و_مكن عمfO ~و

 :املساق أ�داف

 أن يتعرف الطالب عNO ملعادلة التفاضلية. .1

األوNg، معادلة برونfO، معادلة التعرف �عمق عNO املصط�vات: املعادالت التفاضلية fo الدرجة  .2

 ر_^اyي، واملعادلة الm$ يمكن فصلRا.
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التعرف �عمق عNO مواضيع وعمليات ضرور_ة fo مجال املعادالت التفاضلية، مثل معادالت خطية  .3

وغt} متجاyسة من الدرجة الثانية، عمليات العوامل الغt} معروفة، عمليات فصل املتغt}ات، 

 .nجة ومعادالت تفاضلية من الدر 

التعرف �عمق عNO عالقة بtن املصط�vات األساسية، مسلمات ونظر_ات fo موضوع املعادالت  .4

 التفاضلية.

يتعلم الطالب الدقة fo صياغة التعر_فات والنظر_ات �ش^ل عام و=األخص fo موضوع املعادالت  .5

 التفاضلية.

ت و=األخص fo موضوع يتعلم الطالب توضيح اvXاجة وأ~مية صياغات دقيقة للتعر_فات والنظر_ا .6

 املعادالت التفاضلية.

 يطور الطالب قدرة فكر_ة منطقية مثل استخالص النتائج، طرح فرضيات، وفحصRا وlعميمRا.      .7

س"ف) إّن مساق نظر_ة اWqموعات الالIJائية ~و استمرار ملساق مقدمة  2( ال��ا¸ي غe- اD>موعات علم

ّول، كال~ما يبحثان fo مجوعات العناصر الm$ تخّص موضوع لعلم اWqموعات الذي يدّرس fo اللقب األ 

الر_اضيات. أّول من بدأ البحث fo نظر_ة اWqموعات اvXديثة )ان جورج )انتور ور_�شارد ديدكند fo سنوات 

السبعtن من القرن التاسع عشر. بدأت نظر_ة اWqموعات الالIJائية بمقالtن ل^انتور تحت عنوان "إسRامات 

. تدخل نظر_ة اWqموعات ونظر_ة اWqموعات Wq1897-1895موعات الالIJائية "  fo سنوات fo نظر_ة ا

 NOصياغة النظر_ات الر_اضية األخرى، ~ذا يدّل ع foات الر_اضية وvعر_ف معظم املصط�l fo ائيةIJالال

 أ~مية ~ذا املساق.

 أ~داف املساق:

خاّص أولئك الذين Gستعملون نظر_ة تحسtن و�غناء اللغة الر_اضية عند الطالب ، و�ش^ل  .1

 اWqموعات.

م عن املتناقضات الm$ أّدت لوجود ~ذا  .2
ّ
م الطالب عن املبP$ األكسيومي لنظر_ة اWqموعات و_تعل

ّ
يتعل

 املبrP األكسيومي.

م الطالب أن يدقق l foعر_ف املصط�vات الر_اضية وfo كتابة النظر_ات، و�ش^ل خاّص fo نظر_ة  .3
ّ
يتعل

 الالIJائية.اWqموعات 

م الطالب برا~tن ر_اضية معّقدة لنظر_ات fo اWqموعات الالIJائية. .4
ّ
 يتعل

يتعرف الطالب عNO الكثt} من اWqموعات الالIJائية، وكيفية بناء مجموعات، وت^افؤ اWqموعات،  .5

 وعالقات ال�}ت�ب عNO مجموعات، ومقارنھ األعداد ال^اردينالية واألعداد ال�}تي¾ية.

 

 داري املبPQ اإل 

 ال�«>يل نظام. 1

 املطلو0ة والوثائق ال�«>يل خطوات
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 :باآلlي الطالب يقوم حيث ال^لية من ال�Wþيل طلب عNO اvXصول  يمكن

 .النموذج عNO والتوقيع ال�Wþيل دقة مراعاة مع واâý بخط العر=ية باللغة االلتحاق نموذج lعبئة .1

 أو fo املالية.دفع رسوم ال�Wþيل الك�}ونًيا  .2

 .ال�صية الRو_ة عن صورة إرفاق .3

 .البجروت شRادة عن صورة إرفاق .4

 ).הפסיכומטרי( النف�è$ القياس عالمة عن صورة إرفاق .5

  والطالب. الطب�ب قبل من موقع ط $ تصديق .6

 .األ)اديمية fo ال�Wþيل لقسم الطلب lسليم .7

 الوثائق. (ع�Iا مصدقة صور  أو أصلية ت^ون  أن يجب أعاله املذ)ورة الوثائق:  مالحظة

 )علIëا املصادقة �عد اvÔاIhا اNg ترد االصلية

 ال�«>يل طلب قبول  عدم

 :التالية اvXاالت fo ال�Wþيل طلب يبحث ال

 .  ال�Wþيل رسوم دفع عدم. 1

 . الطلب fo البنود �عض lعبئة عدم. 2

   .م�Iا �عضا أو املطلو=ة الوثائق نقص. 3

 .ال�Wþيل انIÀاء �عد الطلب lسليم. 4

 شروط القبول 

 أن ي^ون حاصال عNO شRادة الثانو_ة العامة (البجروت) . .1

2.  NOاالقل. 4أن ي^ون حاصال ع NOية عstوحدات باللغة االنجل 

 فأعNO. 85اجتياز امتحان دخول fo اللغة الع�}ية (ياعيل) �عالمة  .3

4.  NOأو  80وحدات باللغة العر=ية �عالمة  3أن ي^ون حاصال ع NO70وحدات �عالمة  4فأع 

باست9ناء املر°tvن لتخصص اللغة العر=ية فاIJم ملزمون بأر�ع وحدات باللغة العر=ية 

 فأعNO. (بدون اضافة) �80عالمة 

5.  NOادة البجروت عRش fo ل للدراسة  5أن ي^ون حاصالW: موضوع التخصص الذي fo وحدات

 فما فوق. 70فيھ �عالمة 

6. � فأعNO. 475}ي أن ي^ون حاصال عNO عالمة �سيخوم

 539-525فما فوق (اvXاصلون عNO عالمة دمج  540أن ي^ون حاصال عNO عالمة دمج  .7

 ).ה''מסילيمكن قبولRم �شرط اجتياز امتحان التصÆيف للمالئمة للتدرaس 
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 תעודת( بناء عNO شRادة بجروت اWXودةعالمة ال¾سيخوم�}ي)  - 7و  6يمكن اإلعفاء من البندين ( .8

 وذلك حسب اWXدول التاfg:  ) איכותית בגרות
 

 

 

 70واvXصول عNO عالمة  ח''מט عن طر_ق مطاح التقدم ألداء امتحان دخول fo اللغة العر=ية .9

 ،NOفأع 

 وذلك )ר"אמי( أمt} بامتحان القيام علIëم �سيخوم�}ي، عالمة لدIÛم تتوفر ال الذين املر°tvن )ل .10

 .االنجلstية اللغة fo مستوا~م ملعرفة

  

11.    fo اصة�Xنة القبول اWX ستدعون للمثول أمامG م الشروط املذ)ورة أعالهIëالطلبة الذين تتحقق ف

 من بي�Iم ألن املقاعد 
ً

التخصص؛ واداء امتحانات داخلية حيث يتم اختيار األفضل تحصيال

 محدودة.

 
 شروط القبول ملسار املمتاز;ن:

 ה''מסילفأعNO واجتاز امتحان التصÆيف للمالئمة للتدرaس  650إذا حصل الطالب عNO عالمة دمج 

 7و6، بإم^انھ ال�Wþيل ملسار املمتاز_ن وذلك �عد اس�يفاء الشروط املذ)ورة سابًقا باست9ناء البندين 

لRم للمسار يتم قبو  649-630فان الطالب ال Gعفى من عالمة ال¾سيخوم�}ي (اvXاصلون عNO عالمة 

�شرط اثبات تمst الطالب بالÆشاط اWXما~t}ي واجتياز امتحان التصÆيف للمالئمة للتدرaس 

 ) .ה''מסיל

 

 إعفاء من �سيخوم.-ي)  ( بناء عno ش ادة بجروت اc>ودة

معدل ش ادة  التخصص

 البجروت

 شروط قبول اضافية

KL مركب اللغة  100وحدات وعالمة  70/5بجروت لغة إنجلe»ية  92 لغة انجلe»ية

 )ר"אמי( أمe- بامتحان  200االنجلe»ية KL ال¹سيخوم.-ي أو 

 وحدات  70/5بجروت ر;اضيات  92 ر;اضيات

 وحدات  . 70/5أو    وحدات 80/4تخصص عل!   95 علوم

 وحدات. 70/4وحدات أو   80/3بجروت عرªي   95 ولغة عر0ية تر0ية خاصة
 وحدات. 70/5وحدات أو   80/4بجروت ع¤-ي   92 لغة ع¤-ية

 وحدات 80/4بجروت عرªي  95 دين إسالمي ولغة عر0ية فوق ابتدا¸ي

 وحدات 80/4بجروت عرªي  92 دين إسالمي ولغة عر0ية ابتدا¸ي

 وحدات. 70/4وحدات أو   80/3بجروت عرªي   92 طفولة مبكرة ولغة عر0ية
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 االنتقال من اc>امعات وال�ليات األخرى:

)ل من درس دراسة جامعية أو fo احد املعا~د العليا ولم يحصل عNO شRادة اللقب األول (وكذلك 

IJلقب ~ند·�$) فإ NOن عtاصلvXم ملزمون �شروط القبول املفصلة أعاله.ا 

 البجروت شRادة

 أصناف �Xمسة للشRادة الستحقاقRم بالÆسبة الطلبة يصنف

 .  92 عن البجروت عالمات معدل يقل ال أن �شرط البالد داخل بجروت شRادة -1

 معادلة قسم من لشRادتھ معادلة عNO يحصل أن �شرط البالد خارج بجروت شRادة -2

 الشRادة بتصو_ر يقوم حيث 02-5602255: رقم ~اتف املعارف وزارة fo الشRادات

 :التاfg للعنوان و�رسالRا عدل )اتب عند للع�}ية وترجمIÀا

 חוץ לקשרי הבכיר ל"הסמנכ לשכת

 החינוך משרד

 91911 ירושלים

 .  540 عن تقل ال �عالمة ومطالب) ال¾سيخوم�}ي ( النف�è$ القياس عالمة من الشRادة حامل Gعفى ال

 عالمة معدل و_حسب ،)החינוך לקידום האגודה( قبل من علIëا مصّدق تحضt}ية سنة إIJاء -3

 540 عن الدمج عالمة تقل ال ان عNO) הפסיכומטרי( النف�è$ القياس عالمة مع التحضt}ية السنة

. 

 بتقديم ملزم فإنھ – البجروت شRادة عNO ل�vصول  أك�} أو موضوع املWþل الطالب نقص إذا -4

 . األول  البند أح^ام عليھ وlسري  م،10/9/2019 قبل الشRادة

 ذلك لRم ي�سrP ول^ي 10/9/2019 قبل الشRادة بتقديم ملزمون  عشر الثانية الصفوف طلبة -5

 وlسري ) מזורז( البجروت امتحانات ت{vيح fo لإلسراع االمتحانات قسم إNg طلب تقديم علIëم

 شRر خالل الثانو_ة املدارس سكرتار_ة طر_ق عن ي^ون  الطلب تقديم. األول  البند أح^ام عليھ

 .سنة )ل من شباط حrm الثاyي )انون 

 البجروت معدل اح�ساب طر;قة

 املواضيع إلIëا مضافا اإللزامية املواد ووحدات عالمات عNO البجروت شRادة fo املعدل اح�ساب Gعتمد

 املعدل حساب من Gس�ثrP حيث التخصص مواضيع من وموضوع 4 من أك�} وحدا�Iا عدد الm$ االختيار_ة

 .املعدل حساب fo تدخل ال فإIJا أر�ع، من أقل وحدا�Iا عدد الm$ االختيار_ة املواد
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 اإللزامية املواد 

 وحدا�ëا عدد             اإللزامية املواد         

 3             العر=ية اللغة 

 2       الع�}ية اللغة 

 3            اإلنجلstية اللغة 

 3            الر_اضيات 

 2            التار_خ 

 1               املدنيات 

 البجروت ش ادة معدل اح�ساب طر;قة

 باست9ناء املادة لRذه عالمات 10 يضاف 4 وحدا�Iا عدد و)ان فوق  فما 60 للمادة العالمة )انت إذا .1

واملواضيع العلمية  اإلنجلstية اللغة وموضوع عالمة 15 يضاف الر_اضيات فإنھ موضوع

 عالمة . 12.5 يضاف فإنھ ،والتكنولوجية

 لRذه عالمة 20 يضاف فأعNO 5 وحدا�Iا عدد و)ان فوق  فما 60 للمادة العالمة )انت إذا  .2

  موضوع باست9ناء املادة

 فإنھ ، املواضيع العلمية والتكنولوجية، واملواضيع االساسية عالمة 35 يضاف الر_اضيات فإنھ

 . عالمة 25 يضاف

 .اح�ساIhا وعدم  أر�ع من أقل وحدا�Iا عدد الm$ االختيار_ة املواد ووحدات عالمات حذف  .3

 عNO مقسوما املادة وحدات �عدد العالمة ضرب من الناتج اWqموع Gساوي  البجروت معدل  .4

 .الوحدات مجموع
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 ش ادة مثال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التالية النتائج عno ف�ùا حصل معeن لطالب بجروت

 .109 فتصبح عالمة 25 العر=ية اللغة لعالمة نضيف .1

 .84 فتصبح عالمة 10 الع�}ية اللغة لعالمة نضيف .2

 96.5 فتصبح عالمة 12.5 اإلنجلstية اللغة لعالمة نضيف .3

 117 فتصبح عالمة 20 االسالمي الدين لعالمة نضيف .4

 108 فتصبح عالمة 20 االجتماع علم لعالمة نضيف .5

 العالمة عدد الوحدات املادة

 84 5 اللغة العر=ية

 74 4 الع�}يةاللغة 

 84 4 اللغة اإلنجلstية

 79 3 الر_اضيات

 82 1 املدنيات

 80 1 التار_خ

 97 5 الدين االسالمي

 88 5 علم االجتماع

 92 3 علم اvXاسوب
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( ) 16.5808.11626.796 =-´

 أقل وحدا�Iا وعدد اختيار_ة ألIJا املعدل حساب fo ندخلRا وال اvXاسوب علم مادة نحذف .6

 .4 من

 : )التاfg اvXساب ي^ون  وIhذا

  

 99.67:  ~و البجروت معدل املثال ~ذا حسب

 :الدمج عالمة

fk ي  عالمة جمع عن الناتجھ العالمة{� سلم ال¾سيخوم�}ي  fo املوازنة البجروت شRادة معدل مع ال¾سيخوم

 
ً
 .  اثنtن عNO مقسوما

 :الدمج عالمة اح�ساب طر;قة

  ذكر كما البجروت شRادة معدل اح�ساب
ً
 ).19ص( سابقا

 :التالية املعادلة حسب ال¾سيخوم�}ي  سلم مع البجروت معدل موازنة

  البجروت شRادة معدل
ً
  7.26 بـ مضرو=ا

ً
 .116.8 منھ مطروحا

 .اثنtن عNO اWqموع ونقسم ال¾سيخوم�}ي  سلم fo البجروت شRادة معدل اNg ال¾سيخوم�}ي  عالمة نضيف

 :الدمجمثال إلح�ساب عالمة 

 .96 معtن لطالب البجروت شRادة معدل  ·

 .530 علIëا حصل الm$ ال¾سيخوم�}ي  عالمة  ·

 
ً
 :ال¾سيخوم�}ي  سلم حسب البجروت معدل موازنة:  اوال

 

 
ً
 :الدمج عالمة نحسب:  ثانيا

 )البجروت معدل( 580) + ال¾سيخوم�}ي  عالمة( 530               

 

 

28

1085117582807935.9648441095

28

2791
67.99

´+´+++´+´+´+´
==

(عالمة الدمج) 555=  2 
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 التصiيف عالمات عن شرح يKo فيما   

 املتقدم الطالب علIëا يحصل الm$ العالمة fk) הפסיכומטרי( النف�º  القياس عالمة .1

 ونماذج املواعيد ملعرفة( القطري  التصÆيف مركز طر_ق عن ع�Iا املعلن لالمتحانات

: اإللك�}وyي ال�}يد بواسطة أو 02- 6759555 رقم ~اتف عNO االتصال يمكن ال�Wþيل

public@nite.org.il. 

 ):הפסיכומטרי( النف�º  القياس أمتحان

 لل^لية فال�Wþيل لذلك لل^لية، ال�Wþيل عن منفصل �ش^ل ال¾سيخوم�}ي  إلمتحان ال�Wþيل يجري 

  Gش^ل ال
ً
 .ال¾سيخوم�}ي  إلمتحان Wþlيال

 .سنوات 7 ملدة ال^لية fo للدراسة القبول  لغاية املفعول  سار_ة ال¾سيخوم�}ي  امتحان نتائج تبقى

 :للمراسلة

 

 

 

 :ملستو;ات اللغة اإلنجلe»ية للتصiيف

 بالغة تصÆيف امتحان) والساف ال¾سيخوم�}ي ( التصÆيف امتحانات fo اإلنجلstية اللغة قسم Gش^ل

 أل~داف اإلنجلstية اللغة lعلم fo مستواه تقرر  القسم ~ذا fo الطالب علIëا يحصل الm$ والعالمة اإلنجلstية

 .أ)اديمية

 سلم العالمات للتصiيف

 املستوى 

 $�èالقياس النف

 ) הפסיכומטרי(

 عالمة

 {tامتحان أم 

 H 50-69 150-169 مبتدئون 

 184-170 84-70 مبتدؤون ب

 199-185 99-85 متوسط

 219-200 119-100 1متقدم

 املركز القطري لالمتحا2ت وللتقييم

فاكس:     6759555-02هاتف:  02-6759543 

91260القدس     26015ص.ب   

www.nite.org.il       www.meidaat.co.il     

ולהערכה לבחינות הארצי המרכז  

הזימונים מרכז  

26015ד .ת  
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 233-220 133-120 2متقدم

 فأعNO-234 فأعNO-134 إعفاء

 

 

 اللغة العر0ية ملستو;ات التصiيف

 الطلبة الذين تقدموا المتحات القياس النف�è$ (ال¾سيخوم�}ي) -1

 العر=ية باللغة تصÆيف امتحان) ال¾سيخوم�}ي (  التصÆيف امتحانات من املقروء فRم قسم Gش^ل

 :التاfg السلم حسب العر=ية، اللغة دراسة fo مستواه تقرر  اvXاصلة والن�يجة

 للتصiيف العالمات سلم

 

 عدد ساعات التعليم )�سيخوم�}ي (عالمة التصÆيف  املستوى 

 ساعات سنو_ة 6 91اقل من  مبتدئ

 ساعات سنو_ة 4   120  -  91  متوسط

 ساعات سنو_ة 2 فأعNO  121   متقدم

 

) االضافة Gشمل( البجروت fo العر=ية اللغة عالمة وفق تصÆيفRم يتم البجروت، طر_ق عن الطلبة: ~امة مالحظة

 :التاfg اWXدول  بحسب

 عدد ساعات التعليم  عالمة التصÆيف  املستوى 

 ساعات سنو_ة 6 80اقل من  مبتدئ

 ساعات سنو_ة 4 103  -  81 متوسط

 ساعات سنو_ة 2 فأعNO  104   متقدم

 

 pعليمات للطلبة املقبولeن

 

 عند استالمك إشعار القبول ير"N اتباع ا�Xطوات التالية:

 ال�Wþيل لتوثيق امللف ا�Xاص بالوثائق التالية:التوجھ لقسم  )أ
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 التصديق الط $. .1

2.  $�èاألصلية. הפסיכומטרי(عالمة امتحان القياس النف ( 

 شRادة البجروت األصلية. .3

 صورة °�صية. .4

 صورة عن الRو_ة. .5

 التوجھ للدائرة املالية إلتمام املعامالت التالية: )ب

 دفع ,Wز مقعد. .1

 .ال�سو_ة املالية لألقساط الدراسية .2

 التوقيع عNO التعRد املاfg. )ج

 

 بال�لية االلتحاق استمارة لتعبئة عامة pعليمات

1. N"عبئة قبل شديد بإمعان التعليمات قراءة يرl االستمارة. 

 .فقط االستمارة لتعبئة اسود أو أزرق ح�} قلم استعمال يمكنك .2

 .54-1تا�ع البنود من  .3

 كتابة اآلخر والقسم املطلوب عNO بدائرة اإلحاطة طر_ق عن lعبçتھ يمكن البنود من قسم .4

 .أرقاما أو

5. fo البنود $mا الIëلالختيار مجاالت ف N"طر_ق عن لك مالئمة واحدة حالة اختيار ير 

 أيضا ومعك بجروت شRادة تملك كنت إذا البجروت وضع 43 بند fo مثال(  بدائرة اإلحاطة

 ).فقط البجروت شRادة و~و 1 رقم اختيار عليك بالعالمات تصديق

 

 االستمارة KL معينة بنود لتعبئة خاصة pعليمات

 .الRو_ة رقم: 1 رقم بند

رقم الRو_ة ي^ون م^ون من lسعة أرقام تضم الرقم اإلضاfo، ير"l Nعبئة األرقام بدقة تامة و�رفاق 

 صورة عن الRو_ة من أجل املقارنة.

 .ال�}يدي والرمز والبلدة العنوان: 5،6،7 رقم بند

 العنوان ~ذا ألن إليك الرسائل وصول  تضمن )افية و=صورة تامة بدقة lعبئIÀا ير"N البنود ~ذه

 .ملراسلتك رسميا س�تعمد
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 .الوالدة م^ان: 12 رقم بند

 املقصود بم^ان الوالدة ~و البلد الذي ولدت Ihا ول�س املس�شفى الذي ولدت فيھ.

 .فقط وامل�sوجات للم�sوجtن البندين ~ذين lعبئة: 14،15 رقم بند

 أنظر( املناسب امل^ان fo تامة بدقة وlعبئIÀا تفضلRا الm$ والتخصصات املسارات انتقاء عليك: 20 رقم بند

 ).7ص و 6ص

 عNO بدائرة أحط ،)הסף( العتبة امتحان أو) הפסיכומטרי( النف�è$ القياس امتحان وضع: 21 رقم بند

 .تصديق إرفاق عليك) فقط واحدة حالة اخ�}(  تناسبك الm$ اvXالة

 .املاfg الدعم: 39 رقم بند

املقصود من الدعم املاfg لتمو_ل القسط الدرا·�$: ~و الدعم الذي يتلقاه الطالب من جRة خارجية أي ال 

 Gشمل الدعم الذي يتلقاه الطالب من أ~لھ وأقار=ھ.

 .فقط 10 رقم عNO اإلحاطة علIëم عشر الثاyي الصف طلبة: البجروت وضع: 43 رقم بند

 .البجروت بإعادة التصر_ح: 47 ،46 رقم بند

~ذا البند خصص للطلبة الذين تنقصRم مواضيع fo شRادة البجروت، و:Wلوا إلعاد�Iا علIëم lعبئة 

 للتوقيع عNO ذلك مع إرفاق تصديق من املدرسة. 47اسم املوضوع وعدد الوحدات ثم االنتقال لبند 

 .والتار_خ التوقيع: 54 رقم بند

 التار_خ.تأكد من اإلمضاء وكتابة 
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الدراسة دليل. 22  

 pعليمات عامة

:nاملادة األو� 

)لية أ)اديمية لل�}بية وaعمل Ihا  –: lس%r ~ذه (التعليمات) lعليمات دليل الطالب fo أ)اديمية القاس%$ 1ف

 2017/2018اعتباًرا من بدء العام الدرا·�$ 

)لية أ)اديمية  –fo أ)اديمية القاس%$  : lسري أح^ام ~ذه التعليمات عNO الطلبة املنتظمtن املWþلtن2ف

 لل�}بية.

)لية أ)اديمية لل�}بية؛ بناء عNO  –: يقر اWqلس األ)ادي%$ لل^لية ا�Xطة الدراسية fo أ)اديمية القاس%$ 3ف

التوصيات الm$ يقدمRا مركزو التخصصات وأعضاء الRيئة التدرaسية ووزارة املعارف ومجلس 

.fgالتعليم العا 

 لب إتمام متطلبات التخرج* بنجاح وفق ا�Xطة الدراسية املعتمدة fo ال^لية.: عNO الطا4ف

 : lعت�} السنة األوNg للطالب fo ال^لية سنة تجر_¾ية من حيث كفايتھ ومالءمتھ ملRنة التدرaس.5ف

 سئولة عن تنفيذ ما ورد fo ~ذا النظام من أح^ام، وما يÆشأ منم –جميع دوائر~ا ب –: إن إدارة ال^لية 6ف

 إش^االت ن�يجة تطبيقھ، يرجع فIëا إNg مجلس أمناء ال^لية و�دار�Iا ووزارة املعارف.

 املادة الثانية: نظام الدراسة KL ال�لية:

 فق النظام السنوي.و  –لية أ)اديمية لل�}بية ) –: الدراسة fo أ)اديمية القاس%$ 1ف

 .B.Edم اللقب األول fo ال�}بية الـ : مدة الدراسة fo ال^لية WXميع التخصصات أر�ع سنوات وفق نظا2ف

 : )ل سنة دراسية تت^ون من فصلtن دراسيtن.3ف

: )ل فصل درا·�$ يت^ون من خمسة عشر أسبوًعا دراسًيا، غt} أسبو�f االمتحانات ملوعد "أ" من )ل 4ف

 فصل والعطل الرسمية.

 fo ال^لية عن ست 5ف
ً
سنوات دراسية ، Gس�ثrP من ذلك : ال يجوز أن تز_د املدة الm$ يقضIëا الطالب مWþال

 الطلبة الذين يؤجلون دراسIÀم، حيث ال تح�سب مدة التأجيل من السنوات الست.

نقطة، Gس�ثrP من ذلك الطلبة  20: اvXد األدyى للنقاط الm$ يدرسRا الطالب fo السنة الدراسية ~و 6ف

 االراسبون fo مستوى من مستو_ات الدراسة.

                                                           

 أنظر متطلبات التخرج. * 
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النقاط املطلو=ة  من 80% ل الطالب من مستوى إNg مستوى أعNO إذا لم ينھ بنجاح: ال يجوز نقل أو انتقا7ف

 و/أو رسب fo ثالثة مواد تخصص.

 املادة الثالثة: املواظبة (حضور اCDاضرات وال.-بية العملية):

مدرس  : lش�}ط املواظبة WXميع الطلبة fo )ل اvqاضرات واملناقشات للمواد الm$ يدرسRا الطلبة، و_تو1Ngف

املادة Wþlيل حضور وغياب الطلبة يومًيا عNO كشوفات خاصة ل^ل محاضرة، و_قدم تقر_ًرا فصلًيا 

 بذلك إNg سكرتار_ة التعليم.

 : ال Gسمح للطالب بالتغيب أك�} من عشر_ن باملائة عن محاضرات )ل مادة �عذر أو �غt} عذر.2ف

ابيع)، امل^وث fo املس�شفى (أسبوع)، اvXداد ~ذا ال Gشمل عطلة الزواج (أسبوع)، الوالدة (ثالثة أس

، اñ1X والعمرة (حسب املدة املقررة من 157ص 8عNO قر_ب من الدرجة األوNg (ثالثة أيام) أنظر ف

 قبل WXنة اñ1X والعمرة).

: إذا تجاوز الطالب fo مادة اvXد املسموح بھ للغياب يحرم من التقدم المتحان تلك املادة fo موعد "أ" و 3ف

 " من الفصلtن األول والثاyي وaعت�} راسًبا fo تلك املادة."ب

 : عند الغياب لظروف حتمية يÆبfû التوجھ إNg عميد الطلبة.4ف

: fo حالة lغيب الطالب عن ال�}بية العملية لعذر قRري يلزم بتعو_ض أيام lغيبھ fo ذلك الفصل أو 5ف

الدراسية التالية كحد أق¬�r؛ وفق برنامج يحدده الفصل الذي يليھ؛ أو خالل شRر أيلول من السنة 

لھ املرشد ال�}بوي و/أو مركز طاقم اإلرشاد fo املسار و/أو التخصص عNO أن ال تز_د yسبة الغياب 

 . 20% عن

: يحق للمحاضر �عد دخولھ قاعة اvqاضرات حرمان اي طالب متاخر من حضور اvqاضرة، و_ح�سب 6ف

 ة املسموح lغي'Iا عن اvqاضرات.ذلك اvXرمان من الÆسبة املئو_

: fo التعلم املركز ضمن دورات ومساقات مكثفة ال Gسمح للطالب بأي حال من األحوال أن يتغيب   عن 7ف

 اللقاءات �عذر أو �غt} عذر.

 املادة الرا�عة: االمتحانات والعالمات واملعدالت:

 Gعطى حق التقدم لالمتحانات للطالب الذين استوفوا الشروط التالية: 

 اللقاءات. من 20%الذين لم يتغيبوا عن اvqاضرات أك�} من  -

 الذين دفعوا املستحقات املالية. -

 الذين يحملون بطاقة طالب و=طاقة ممتحن -
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 مواعيد االمتحان

 موعد "أ" وlس%r الثانية موعد "ب".: Gعقد االمتحان ل^ل مادة مرتtن، lس%r األوNg 1ف

: للطالب اvXق fo أال يتقدم ملوعد "أ"، وfo ~ذه اvXالة إذا رسب fo موعد "ب" أو lغيب عنھ بدون عذر 2ف

 قRري ال يحق لھ أن يتقدم ملوعد خاص.

عد : Gعقد امتحان IJاية الفصل fo موعد "أ" fo بداية األسبوع السادس عشر الدرا·�$ من الفصل، أما مو 3ف

"ب" للفصل األول فيعقد fo إجازة ما بtن الفصلtن األول والثاyي، وموعد "ب" للفصل الثاyي Gعقد 

 �عد انIÀاء امتحانات موعد "أ" مباشرة.

: )ل من يتغيب عن موعد "أ" أو "ب" fo أي فصل من الفصلtن بدون عذر قRري ُيرَصد لھ صفر fo امتحان 4ف

 ع�Iا .IJاية الفصل fo املادة الm$ يتغيب 

: إذا رسب الطالب fo موعد "أ" و "ب" عليھ أن يتعلم مادة املساق من جديد. ال يجوز أن يتعلم املساق 5ف

 أك�} من مرتtن.

: Gعقد امتحان خاص للطالب fo مادة أو أك�} fo حالة lعذر امتحان الطالب fo موعد "أ" أو "ب" �س¾ب 6ف

ب عذر قRري ورسو=ھ fo موعد "ب" أو العكس، عذر قRري، أو fo حالة عدم تقدمھ ملوعد "أ" �س¾

عند اعالن برنامج االمتحانات fo الفصل الذي يليھ خالل وعNO الطالب أن يث¾ت العذر القRري 

 أسبوعtن قبل تار_خ موعد االمتحان.

 ملعرفة حق التقدم ملوعد خاص –قائمة مساعدة 

 موعد خاص موعد "ب" موعد "أ"

 غt} مسموح امتحن امتحن

 مسموح لم يمتحن �س¾ب عذر قRري  ورسب امتحن

 غt} مسموح لم يمتحن بدون عذر قRري  امتحن ورسب

 غt} مسموح امتحن ونâB لم يمتحن �س¾ب عذر قRري 

 غt} مسموح امتحن ورسب لم يمتحن بدون عذر قRري 

 مسموح لم يمتحن �س¾ب عذر قRري  لم يمتحن �س¾ب عذر قRري 

 غt} مسموح بدون عذر قRري لم يمتحن  لم يمتحن بدون عذر قRري 
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: موعد االمتحان للموعد ا�Xاص للفصل األول ي^ون fo الفصل الدرا·�$ الثاyي اذا )انت املادة مطروحة، 7ف

 واملوعد ا�Xاص للفصل الدرا·�$ الثاyي ي^ون fo العام الدرا·�$ الذي يليھ.

: العذر القRري للغياب عن االمتحانات يث¾ت بتقر_ر ط $ عن امل^وث fo املس�شفى وقت أداء امتحان 8ف

املادة. كما يث¾ت �شRادة وفاة قر_ب الطالب، مثل: أب، أم، أخ، أخت، زوج، زوجة، ابن، ابنة، جد، 

 لتار_خ االمتحان.  
ً
 جدة، عم، عمة، خال، خالة، عNO أن ي^ون ذلك موافقا

 اNg قسم االمتحانات والوظائف يتضمن وثيقة العذر : يج9ف
ً
ري االمتحان ا�Xاص للطالب �عد أن يقدم طلبا

القRري، وال يحق لھ أن يتغيب عن االمتحان، إال إذا )ان ~ناك عذر ملزم و_حال الطلب اWX Ngنة 

 التدرaس.

بصورة تلقائية fo موعد  : الطالب الذي لم يقدم امتحان موعد "أ" أو رسب fo موعد "أ" يتم Wþlيلھ10ف

 "ب".

 املادة اc]امسة: الغش KL االمتحانات والواجبات:

 : قضية محاولة أو تل¾س الطالب بالغش تحال إNg مجلس الضبط لدراسIÀا و�صدار القرار املناسب.1ف

 : إذا حاول الطالب الغش و/أو ضبط fo االمتحانات متل¾ًسا بالغش، أو )ان مساعًدا عNO الغش، lعت�}2ف

عالمتھ صفًرا fo تلك املادة، وfo حالة الغش و/أو ضبطھ متل¾ًسا بالغش للمرة الثانية Gعطى إنذاًرا، 

 وfo املرة الثالثة يفصل من ال^لية ملدة سنة دراسية )املة.

: إذا ضبط الطالب متل¾ًسا بانتحال بحث عل%$ أو تقدم ببحث عل%$ fo مادة سبق أن قدمھ ملادة أخرى 3ف

 عالمة، فإنھ Gعت�} متل¾ًسا بالغش و_وضع لھ صفر fo تلك املادة.واستحق عليھ 

 : ~ذا النظام Gشمل كذلك االمتحانات العملية، و_نطبق علIëا ما ينطبق عNO سائر املواد.4ف

 املادة السادسة: أنظمة ومعايe- سلوكية وقت االمتحان: 

 االمتحان.: عNO الطالب أن Gعمل وفق lعليمات وتوجIëات املراقب fo 1ف

 :  عNO الطالب أن ي^ون fo قاعة االمتحان قبل املوعد بر�ع ساعة عNO األقل،                            2ف

 و�عد أن يتأكد من إدراج اسمھ fo قائمة املمتحنtن املعلقة عNO باب قاعة االمتحان.         

لمراقب أن ينقل طالبا من م^انھ إNg م^ان آخر : عNO الطالب أن يجلس fo امل^ان الذي يحدده املراقب، يحق ل3ف

 fo أي وقت.

:   عند دخول الطالب قاعة االمتحان عليھ أن يظRر بطاقة الطالب و=طاقة املمتحن للمراقب، إذ بدوIJما 4ف

 ال Gسمح لھ بأداء االمتحان.
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نtن، وfo حالة وجود :  يقوم املراقب باإلشارة إNg أسماء الطالب الذين تظRر أسماؤ~م fo قائمة املمتح5ف

 طالب لم يظRر اسمھ fo القائمة فإن عليھ التوجھ إNg سكرتار_ة األقسام ل�}ت�ب االمر.

:  �عد دخول الطالب قاعة االمتحان عليھ أن يضع جميع أغراضھ ال�صية fo زاو_ة القاعة، عليھ 6ف

مسموحة وفق ما ُ:Wّل االحتفاظ فقط بقلم ح�}، بطاقة الطالب و=طاقة املمتحن ومواد مساعدة 

 fo استمارة األسئلة.

:  يقوم املراقب بتوجيھ الطالب بما يتعلق بتعبئة التفاصيل عNO دف�} االمتحان، وذلك قبل بداية 7ف

 االمتحان بخمس دقائق ، ثم يقوم املراقب بتوزaع الدفاتر .

بئة التفاصيل عNO دف�} : يتم توزaع االمتحانات و=طاقات االمتحان عNO الطالب. يقوم الطالب بتع8ف

االمتحان و�لصاق بطاقة االمتحان عNO اRWXة ال�سرى من دف�} االمتحان، ثم نزع اWXزء الذي يحمل 

 بطاقة االمتحان من دف�} االمتحان وlسليمھ للمراقب.

 : الدف�} الذي لم تلصق عليھ بطاقة االمتحان يتم إلغاؤه.9ف

 aع استمارة االمتحان عNO الطالب. : مع بداية االمتحان يقوم املراقب بتوز 10ف

: يحق للطالب التنازل عن حقھ fo إجراء االمتحان fo النصف ساعة األوNg عNO أن ال ي�}ك قاعة 11ف

االمتحان إال �عد مرور نصف ساعة عNO األقل، وaعت�} كمن تقدم لالمتحان، وترصد لھ عالمة صفر 

 دم ملوعد خاص.fo ذلك املوعد، و~ذا التنازل ال يمنحھ اvXق للتق

 : الطالب الذي يتأخر عن االمتحان أك�} من نصف ساعة يمنع من التقدم لالمتحان fo ذلك املوعد.12ف

 : يتعذر ا�Xروج من قاعة االمتحان قبل م¦�$ نصف ساعة من بداية االمتحان.13ف

املراقب، و_^ون : ا�Xروج من قاعة االمتحان يلfû االمتحان للطالب إال fo حاالت خاصة و�عد موافقة 14ف

ذلك �عد أن Gسلم الطالب دف�} االمتحان واستمارة األسئلة للمراقب. ال Gسمح بخروج أك�} من 

 طالب واحد fo نفس الوقت.

 : عNO الطالب أن يكتب إجاباتھ بقلم ح�} أسود أو أزرق و=خط واâý.15ف

 من املراقب : عNO الطالب ال�sام الRدوء التام أثناء تواجده fo قاعة االمتحان. 16ف
ً
fo حالة أراد الطالب ش�ئا

 أو اvqاضر عليھ االشارة بيده.

: يمنع التحدث مع طالب آخر خالل االمتحان أو تمر_ر مواد بtن الطالب بما fo ذلك أدوات الكتابة 17ف

 )األقالم، عNO الطالب أن IÛتم قبل االمتحان بإحضار جميع األدوات الm$ يحتاجRا خالل االمتحان.

 منع الكتابة عNO استمارة األسئلة إال إذا وجدت عNO االستمارة lعليمات أخرى.: ت18ف
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: يقوم الطالب بكتابة أجو=ة االمتحان عNO الصفحة ال�سرى من دف�} االمتحان، و_مكنھ استخدام 19ف

 NOأع fo "أن يمحو املسودة عن طر_ق تمر_ر خط وكتابة "مسّودة NOكمسّودة ع rPالصفحة اليم

 الصفحة. 

 : يمنع إخراج أي ورقة من دف�} االمتحانات.20ف

: يمنع استخدام الRاتف النقال fo قاعة االمتحان. يجب إغالق الRاتف النقال ووضعھ مع األغراض 21ف

 ال�صية للطالب fo زاو_ة القاعة.

 مختومة وموقعة من املراقب ُيرفقRا 22ف
ً
 بالدف�}.: عند اvXاجة اNg أوراق اضافية Gعطى الطالب أوراقا

: يمنع كتابة أي إشارة عNO دف�} االمتحان قد lشt} اNg ~و_ة الطالب، و�ن ُوجدت أي إشارة تدل عNO 23ف

.{� الطالب يتم إلغاء الدف

 : قبل IJاية االمتحان بر�ع ساعة يقوم املراقب بإعالم الطالب بالوقت املتبقي.24ف

المتحان يقوم الطالب ب�سليم دف�} االمتحان : عند إIJاء الطالب لالمتحان أو عند انIÀاء وقت ا25ف

 واستمارة األسئلة للمراقب، واستالم بطاقة املمتحن من املراقب ثم مغادرة قاعة االمتحان Ihدوء.

: عند lسليم الطالب دف�} االمتحانات للمراقب عليھ التوقيع عNO قائمة املمتحنtن الm$ بحوزة املراقب. 26ف

لطالب مدرج fo قائمة الذين تقدموا لالمتحان Gعطى الطالب فرصة fo حالة ضياع الدف�} واسم ا

 االمتحان fo موعد آخر.

 : �عد خروج الطالب من قاعة االمتحان عليھ مغادرة البناية مباشرة.27ف

 وlسليم دف�} االمتحان 28ف
ً
: عند انIÀاء الوقت اvqدد لالمتحان عNO الطالب التوقف عن الكتابة فورا

 ة للمراقب.واستمارة األسئل

: يقوم املراقب بفحص عدد دفاتر االمتحانات واستمارات األسئلة للتأكد من أنھ lسلم جميع الدفاتر 29ف

 واستمارات األسئلة الm$ تم توزaعRا fo بداية االمتحان.

: يقوم املراقب ب/sع اWXزء الذي يحمل بطاقة االمتحان وaسلمھ مع قائمة املمتحنtن �عد توقيعھ علIëا 30ف

 قسم االمتحانات والوظائف.ل

: يقوم املراقب ب�سليم دفاتر االمتحانات واستمارات األسئلة وقائمة املمتحنtن إNg قسم االمتحانات 31ف

 ب^ل حدث غt} سوي خالل االمتحان.
ً
 خطيا

ً
 والوظائف، كما Gسلم تقر_را

 دفاتر االم32ف
ً
تحانات وتقر_ر املراقب : يقوم قسم االمتحانات والوظائف ب�سليم محاضر املادة °�صيا

 ساعة من موعد انIÀاء االمتحان. 24ونموذج خاص ل�Wþيل عالمات الطالب، وذلك خالل 
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 املادة السا�عة: تنظيم االمتحانات:

: عNO اvqاضر أن يل�sم بتقو_م الطالب وفق ما جاء fo خطة املساق، و�ذا رغب اvqاضر بتغيt} معايt} 1ف

حصيالت fo موعد أقصاه شRر �عد بداية الفصل، وذلك بالتÆسيق التقييم عليھ أن يخ�} قسم الت

 مع مركز التخصص و�عالم الطلبة.

: االمتحان الفصG fOشمل جميع املواضيع الl $mعلمRا الطالب fo ذلك الفصل فقط، واالمتحان السنوي 2ف

 Gشمل جميع املوضوعات الl $mعلمRا الطالب fo الفصلtن األول والثاyي.

االمتحانات والوظائف ب�نظيم مواعيد االمتحانات "أ" و "ب" مع األخذ �عtن االعتبار عند  : يقوم قسم3ف

 fo نtحالة وضع امتحان foاليوم، و fo ا عدم وضع أك�} من امتحان واحد للمستوى الواحدRعaتوز

نفس الوقت Gعطى الطالب اvXق fo التقدم ألحد االمتحانtن fo موعد "ب". وال يحق إجراء امتحان 

 عNO حساب اللقاءات واvqاضرات.

: يقوم قسم االمتحانات والوظائف باإلعالن عن مواعيد االمتحانات fo موعد أقصاه شRر قبل IJاية 4ف

الفصل، كما يقوم ب�}ت�ب قاعات مالئمة لالمتحانات، و=اإلعالن عن قائمة املمتحنtن وفق الغرف أو 

 القاعات.

ظيم عملية املراقبة fo االمتحانات، و~و املسؤول عن عملية : يقوم قسم االمتحانات والوظائف ب�ن5ف

 توجيھ املراقبtن قبل االمتحانات.

: Gعطي قسم االمتحانات والوظائف للمراقب نفس قائمة املمتحنtن املعلنة حيث يقوم املراقب باإلشارة 6ف

اNg أسماء الطالب الذين قدموا لالمتحان، وfo حالة وجود طالب لم يظRر اسمھ fo القائمة عليھ 

 التوجھ اNg سكرتار_ة األقسام ل�}ت�ب األمر. 

ف بتعليق قوائم املمتحنtن وفق الغرف عNO أبواب الغرف أو القاعات : يقوم قسم االمتحانات والوظائ7ف

 fo يوم االمتحان.

: يقوم قسم االمتحانات والوظائف، نصف ساعة قبل االمتحان، ب�سليم املراقب مغلفات مغلقة تحتوي 8ف

تم عNO نماذج االمتحان، دفاتر االمتحانات (بدون أسماء)، قائمة املمتحنtن و=طاقات االمتحان. ي

 فتح املغلفات من ِقَبل املراقب فقط عند بداية االمتحان.

: يقوم قسم االمتحانات والوظائف بإعالم إدارة ال^لية عن سt} األمور fo االمتحانات، وfo حالة سلوك 9ف

 غt} سوي من قبل أي طالب خالل االمتحان يÆبfû إعالم عميد الطلبة بذلك.  
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 تحضe- استمارة االمتحان

محاضر املساق أن يقدم نماذج االمتحان ملوعدي "أ" و"ب" مطبوعة (وفق النموذج املوحد)  : ع1NOف

وlشمل جميع التعليمات ا�Xاصة (املادة، اسم vqاضر، املستوى، الفصل، تار_خ االمتحان، مدة 

 االمتحان واملواد املساعدة املسموحة fo االمتحان، وlعليمات أخرى) اNg قسم االمتحانات والوظائف

أسابيع قبل موعد أول امتحان. كما يقوم اvqاضر بإعالم الطالب عن أية مادة  fo موعد أقصاه ثالثة

 مساعدة مسموحة fo االمتحان، وذلك خالل األسبوع األخt} من الفصل.

: عNO اvqاضر كتابة وزن )ل سؤال من أسئلة االمتحان fo نموذج االمتحان. fo حالة لم يتم ذكر وزن 2ف

 Gُعطى وزن م�ساٍو ل^ل األسئلة.)ل سؤال 

: يقوم قسم االمتحانات والوظائف بتصو_ر عدد Øþy )اف من االمتحان، و_قوم بالتأكد �عد التصو_ر 3ف

 أنھ لم ت�بقَّ أي مادة لRا عالقة باالمتحان خارج م^ان اvXفظ.

 : نماذج االمتحان تحفظ fo مغلف مغلق وتوضع fo م^ان آمن حrm موعد االمتحان.4ف

 نقل العالمات وp«>يل ا واالع.-اض عل�ùا

: مدرس املادة مسؤول عن ت{vيح وتدقيق أوراق االمتحانات الشRر_ة وال�Iائية والبحوث ا�Xاصة 1ف

باملواد الm$ يدرسRا، و~و مسؤول عن نقل العالمات إNg الكشوفات �ش^ل vÔيح، وlسليمRا إNg قسم 

 االمتحانات fo )ل فصل درا·�$.

وفات الm$ يقدمRا املدرس رسمية �عد توقيعھ علIëا و�عد انIÀاء ف�}ة املراجعة، أي lعديل : lعت�} الكش2ف

 �عد ذلك بحاجة إNg تصديق من رئ�س القسم واملركز األ)ادي%$.

 : ال يجوز االع�}اض عNO أية عالمة �عد م¦�$ أسبوعtن من تار_خ إعالن النتائج fo )ل فصل.3ف

�} االمتحان ا�Xاص بھ يمكنھ تقديم طلب تصو_ر دف�} االمتحان لقسم : اذا أراد الطالب أن Gشا~د دف4ف

ر دفاتر امتحاناتھ (يحق  االمتحانات والوظائف Gس�ثrP من ذلك اvqاضر الذي ال Gسمح بأن تصوَّ

 لل^لية تحديد رسوم لتصو_ر دف�} االمتحان).

ر دفاتر االمتحان، يقوم ب�سليم قس5ف م االمتحانات والوظائف وثيقة : اvqاضر الذي ال Gسمح بأن تصوَّ

 خطية بذلك.  

 : يقوم قسم االمتحانات والوظائف بتصو_ر دف�} االمتحان �عد أسبوعtن من تقديم الطلب.  6ف

 تحدده ال^لية، مع األخذ �عtن 7ف
ً
: fo حالة أراد الطالب تقديم اع�}اض عNO العالمة، عليھ أن يدفع رسما

k اض{� f العالمة ال�Iائية حrm لو )انت أقل.االعتبار أن العالمة �عد االع

: يقوم قسم االمتحانات والوظائف بمتا�عة محاضر املادة للرد عNO طلب االع�}اض، عNO أن ال تز_د مدة 8ف

 الفحص عNO أسبوعtن من تار_خ االستالم.
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: يقوم اvqاضر �عد فحص دف�} االمتحان ب�Wþيل قراره بخصوص االع�}اض بواسطة املنظومة 9ف

vqوسبة.ا 

 : يحق لل^لية تحديد عدد االع�}اضات الm$ يمكن للطالب أن يقدمRا.10ف

 : ال يحق للطالب االع�}اض عNO نفس االمتحان أك�} من مرة.11ف

: fo حالة وجود اع�}اض است9ناµي يحال األمر إNg عميد الطلبة التخاذ اإلجراءات املناسبة وعرضھ عNO 12ف

 ركز األ)ادي%$ وعميد الطلبة ورئ�س القسم.WXنة استçناف مRنية تت^ون من امل

 املادة الثامنة: تحسeن العالمة

: الطالب الذي يرغب fo تحسtن عالمتھ fo موعد "ب"، عليھ أن يقدم طلب تحسtن عالمة لقسم 1ف

 االمتحانات والوظائف وفق املواعيد الG $mعل�Iا القسم.

 عNO أق¬�r حد.: Gسمح للطالب بتحسtن عالماتھ fo ثالثة مواضيع 2ف

 فأعNO، يدفع الطالب رسوم تحسtن تحدد~ا ال^لية. 85: إذا )انت عالمة االمتحان 3ف

 فأدyى يحق للطالب التحسtن دون دفع رسوم. 84: إذا )انت عالمة االمتحان 4ف

 :  ترصد للطالب العالمة األخt}ة حrm لو )انت أقل من األوNg.5ف

 موعد خاص.: ال يحق للطالب طلب تحسtن عالمة fo 6ف

 املادة التاسعة: االحتفاظ بدفاتر االمتحان

: يقوم قسم االمتحانات والوظائف باالحتفاظ بدفاتر االمتحانات �عد lسلمRا من اvqاضر، وذلك fo 1ف

 حالة تم تقديم اع�}اض عNO العالمات.

ظائف بإتالف : �عد م¦�$ شRر من انIÀاء موعد االع�}اض عNO العالمات، يقوم قسم االمتحانات والو 2ف

 دفاتر االمتحانات.

 

 املادة العاشرة: العالمات وحساب املعدل السنوي:

فما فوق fo )ل  60%و فما فوق  70% : عالمة النجاح fo )ل مادة من مواد التخصص وال�}بية العملية1ف

 مادة من مواد غt} التخصص.

واvXفظ فإن عالمة النجاح Gس�ثrP من ذلك مواضيع األساسيات واvXلقات الدراسية والتالوة 

 fk 70%املقررة. 
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 : يصنف تقدير املعدل العام والسنوي للطالب وفق اWXدول التاfg:2ف

 املعدل وyس¾تھ املئو_ة            التقدير

 ممتاز      =        95-100

 جيد جًدا     =      85-94

 جيد       =      75-84

 جيد بالتقر_ب   =     65-74

 )اف      =     59-64

 راسب      =    0-59

: املعدل السنوي للطالب عبارة عن معدل مجموع عالمات املواد الm$ درسRا الطالب fo تلك السنة نجاًحا 3ف

 ورسوً=ا.

: Gستخرج املعدل السنوي بضرب عالمة )ل مادة �عدد النقاط، ثم جمع جميع عالمات املواد الm$ درسRا 4ف

 ثم تقسيم اWqموع عNO عدد النقاط الm$ درسRا fo مواد تلك السنة.الطالب fo ذلك العام، 

: يتم استخراج املعدل العام بضرب عالمة )ل مادة �عدد نقاطRا ثم  جمع جميع عالمات املواد الm$ درسRا 5ف

 الطالب خالل سنوات دراستھ، ثم تقسيم اWqموع عNO عدد النقاط الm$ درسRا fo ال^لية.

 شرة: استحقاق مرتبة الشرف:املادة اCcادية ع

: تمنح مرتبة الشرف ألعNO ثالثة معدالت عامة fo )ل تخصص شر_طة أن يحصل الطالب عNO معدل 1ف

 أعNO عند التخرج، وlعطى لھ وثيقة خاصة بذلك.ف 90%عام 

(خمسة وlسعtن باملائة) فأعNO، يوضع اسمھ عNO لوحة  95%: إذا حصل الطالب عNO معدل سنوي 2ف

 fo ال^لية و_حظى بمنحة مادية.الشرف 

 املادة الثانية عشرة: الوظائف واألبحاث ال��ائية واCcلقات الدراسية

: يخصص مدرس )ل مادة ألعمال الفصل yسبة معينة من أصل مائة عالمة ل^ل مادة، مالئمة ملا ورد fo 1ف

 خطة املساق.

 : lعP$ أعمال الفصل التقار_ر والوظائف واألبحاث.2ف

 وز أن ُيطلب من الطالب fo مستوى السنة األوNg مRام بمستوى األبحاث.: ال يج3ف
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 : ُيلزم الطالب fo سنوات دراستھ القيام ببحثtن عNO النحو التاfg:4ف

 بحث fo التخصص. .أ

 ب.بحث fo ال�}بية

: )ل محاضر مسؤول �ش^ل مباشر عن مستوى األبحاث الm$ يقدمRا الطالب fo مساقھ، عليھ إرشاد 5ف

 حول طر_قة كتابة األبحاث �ش^ل عل%$.الطالب 

 للطالب fo جميع مراحل كتابة الوظيفة أو 6ف
ً
 ذاتيا

ً
: )ل وظيفة أو بحث يقدمھ الطالب يجب أن ي^ون عمال

 البحث (البحث عن مراجع، تجميع املعطيات، كتابة البحث...).

الختباره بموضوع الوظيفة و/أو : عند lسليم وظيفة و/أو بحث vqاضر املادة يحق لھ استدعاء الطالب 7ف

 fo .الوظيفة و/أو البحث بنفسھ {tاضر بأن الطالب لم يقم بتحضvqحالة شك ا fo البحث وذلك

حالة تم التأكد من قيام الطالب بالغش fo تحضt} الوظيفة و/أو البحث، يقوم اvqاضر بإلغاء 

 الوظيفة و/أو البحث وتقديم ش^وى ضد الطالب ل�Wنة الضبط.

 ال Gُسمح بتقديم نفس الوظيفة و/أو البحث fo أك�} من مساق.: 8ف

، وعليھ إعادة دراسة املادة من جديد.9ف
ً
 : إذا رسب الطالب fo بحثھ فإنھ Gعت�} راسبا

 : عNO الطالب االحتفاظ ب�þÆة من )ل وظيفة أو بحث يقوم بتقديمھ.10ف

 للطلبة مراجعIÀا أو تحسي�Iا �عد اعتماد~ا.: عند lسليم اvqاضر لعالمات الوظائف واألبحاث ال يمكن 11ف

 املادة الثالثة عشرة: مواعيد pسليم الوظائف واألبحاث

: يقوم اvqاضر بتحديد مواعيد lسليم الوظائف واألبحاث الفصلية، وعNO الطالب االل�sام ب�سليم 1ف

وعtن من IJاية الوظائف واألبحاث fo املوعد اvqدد. آخر موعد ل�سليم أعمال الفصل ~و حrm أسب

 الفصل الدرا·�$.

 : lسلم أبحاث اvXلقات الدراسية حrm موعد أقصاه األول من شRر أيلول من )ل سنة.2ف

: fo اvXاالت ا�Xاصة، يمكن للطالب تقديم طلب تقديم وظيفة و/أو بحث بموعد متأخر لقسم 3ف

ِقَبل اvqاضر، و_حال االمتحانات والوظائف fo مدة ال تقل عن أسبوع قبل ال�سليم اvqدد من 

 الطلب لرئ�س القسم للبت fo األمر.

: إذا لم Gسلم الطالب الوظيفة و/أو البحث fo املوعد اvqدد ولم تكن ~ناك ضرورة حتمية تدعو إNg 4ف

، وعليھ إعادة دراسة املادة من جديد.
ً
 للتأجيل فإنھ Gعت�} راسبا

ً
 تأخt} ال�سليم، ولم يقدم طلبا

 ة: pسليم الوظائف/األبحاثاملادة الرا�عة عشر 
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: تقدم اvXلقات الدراسية وفق قوانtن طباعة البحث العل%$ (أنظر: مرشد لكتابة البحث العل%$ fo دليل 1ف

 الطالب).  

 : يقوم الطالب برفع ملف البحث عNO املنظومة اvqوسبة fo املواعيد اvqددة.  2ف

 : عNO الطالب االحتفاظ ب�þÆة من امللف اvqوسب 3ف
ً
ل^ل وظيفة و/أو بحث يقوم بتقديمھ، وذلك تحسبا

 لضياع الوظيفة و/أو البحث.

 : يقوم الطالب ب�سليم الوظائف واألبحاث fo املوعد اvqدد من قبل WXنة التدرaس.4ف

 : يقوم قسم االمتحانات والوظائف باالحتفاظ بالوظائف واألبحاث fo املنظومة ملدة فصل درا·�$ واحد.5ف

 ة عشرة: فحص و¡رجاع الوظائف واألبحاثاملادة اc]امس

: يقوم محاضر املادة بفحص الوظائف واألبحاث وتقييمRا مع Wþlيل مالحظاتھ عNO الوظيفة و/أو 1ف

 البحث fo موعد أقصاه أر�عة أسابيع من تار_خ lسلمRا.

 املادة السادسة عشرة: مرشد لكتابة بحث عل! :

 : واجبات الكتابة: 1ف

أن يقدم أبحاث تخرج خالل ف�}ة دراستھ fo مجال التخصص  .B.Edيجب عNO )ل طالب يدرس للقب الـ 

 وال�}بية ( عNO )ل طالب أن يقوم بإعداد البحث وحده).

 : lعر_ف:2ف

 )מנחהالبحث عبارة عن مRمة تدل عNO التعلم الذاlي و=توجيھ و�رشاد مرشد ( 2.1

2.2 rPסמינריונית עבודה( البحث مب.( 

 ).השער( الغالف .1

 ).העניינים תוכן( الفRرس .2

مقدمة: عرض قضية البحث: أ~مية بحث املوضوع؟ ملاذا اختt} املوضوع؟ ما fk خطة العمل  .3

 �ش^ل عام؟

 فصول البحث. .4

 ت��يص، تقييم واستÆتاج. .5

 قائمة املراجع. .6

 مالحق. .7
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 : ,Wم الوظيفة:3ف

 ). والفRرس واملالحق واملراجع.שערصفحة بحيث ال lشمل الغالف ( 40-20عدد صفحات الوظيفة 

 : اختيار املوضوع:4ف

)، סמינריון) ~و املRمة الm$ يقوم Ihا الطالب ضمن مساق حلقة دراسية (סמינריונית עבודהالبحث (

يتفق الطالب مع اvqاضر املرشد عNO موضوع البحث، حيث يقدم الطالب IJ foاية الفصل األول 

 أولية.مبrP عام للوظيفة وقائمة مراجع 

 :التالية األسئلة عن أجب للموضوع اختيارك عند

 ~ل املوضوع قابل لالختصار؟ -

 ~ل ~ناك ا~تمام م�$ حول املوضوع و_كتب عنھ كتب ومقاالت؟ -

 ~ل يمكن توقع مدى اRWXد الالزم WXمع املعطيات؟ -

 ~ل يمكن توقع مشا)ل fo مراحل إجراء البحث؟ -

 ما ~و مدى ا~تمامك باملوضوع؟ -

 اإلرشاد:: 5ف

يحصل الطالب عNO إرشاد وتوجيھ °�¬�$ من اvqاضر املرشد fo اWXوانب ا�qتلفة للبحث: تحديد قضية 

 البحث، جمع املواد وتوثيقRا ومعاIÀWXا و�عداد~ا.

 : قواعد الطباعة:6ف

سم، ترقيم  3مع �عد مضاعف بtن األسطر، و_�}ك ~امش عرضھ  A4يطبع البحث عNO ورق من نوع 

 حث واملالحق تصاعدًيا.صفحات الب

 : اقتباسات ومالحظات و~وامش:7ف

يÆبfû اإلشارة إNg االقتباسات �ش^ل واâý، باإلشارة " " ، مع اإلشارة إNg املرجع IJ foاية االقتباس أو fo أسفل 

 الصفحة.

 ):סמינריונית עבודה: موعد تقديم البحث (8ف

 ~ناك )انت فإذا عام، )ل fo أيلول  من األول  األسبوع أقصاه موعد عن البحث تقديم يتأخر ال أن يجب

 .ذلك fo للنظر القسم لرئ�س الطلب تقديم فيجب ال�سليم تأخt} إNg تدعو حتمية ضرورة

 : تقو_م البحث:9ف

 من املعايt} الm$ تؤخذ �عtن االعتبار عند تقو_م البحث:
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 التفكt} الذاlي والتجديد 9.1

 .املضامtن مجال fo البحث من املك�سبة املعرفة عرض طر_قة 9.2

 املRارات وأدوات البحث. 9.3

 قدرة الر=ط بtن فرضيات البحث والنتائج. 9.4

 إعداد البحث. 9.5

 جودة املراجع وعالقIÀا بموضوع البحث. 9.6

 .أسابيع أر�ع عن تز_د ال) סמינריונית עבודה: مدة تقو_م البحث (10ف

 ):סמינריונית עבודה: القواعد األساسية fo كتابة بحث (11ف

11.1 .âýاملوضوع: أكتب أقوالك �ش^ل �سيط ووا 

االختصار: احذر من كتابة كالم زائد، ومن دمج مادة ال عالقة لRا بموضوع البحث، ابتعد عن  11.2

 التفصيل الزائد واإلطناب وذكر األمثلة الكثt}ة، حافظ عNO األف^ار واملبادئ املركز_ة للبحث.

11.3  fûبÆا فقط، املنطق: يIذكر� $mقائق الvXتاج من اÆنظام منطقي بحيث ي^ون االست fo ترت�ب أقوالك

 ودعاو_ك نا�عة من املادة الm$ عرضIÀا.

 الدقة: أعط معطيات، حقائق، ووثائق دقيقة، احرص عWþl NOيل سليم للمفا~يم واملراجع. 11.4

، عند عرضك ل�vقائق تأكد من املوضوعية: احذر من االyغالق fo الرأي املسبق لك ولآلخر_ن 11.5

 IÀvÔا وافحص صدقية مراجعك، ومst بtن اvXقائق واآلراء.

االستقامة: ل�س من املشروط أن تتحقق جميع الفرضيات، ال تحاول تحقيق الفرضيات قسًرا وال  11.6

 تÆت©ñ من©Wًا غرضًيا مسبًقا fo تحقيق الفرضيات.

 

اقبة األ+اديمية:  املادة السا�عة عشرة: املر

 : يوضع الطالب تحت املراقبة األ)اديمية IJ foاية السنة األوNg من التحاقھ بال^لية.1ف

(خمس وستtن باملائة)  65%: يوضع تحت املراقبة األ)اديمية )ل طالب يحصل عNO معدل سنوي أقل من 2ف

 من النقاط املطلو=ة ملستواه الدرا·�$. 80%واذا لم ينھ بنجاح 

ادي%$ Gشعر فيھ بأنھ وضع تحت املراقبة األ)اديمية لعدم حصولھ عNO املعدل : يوجھ للطالب إنذار أ)3ف

 السنوي املطلوب.
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: عNO الطالب اvXاصل عNO إنذار أ)ادي%$ يضعھ تحت املراقبة األ)اديمية أن يلfû مفعول ذلك اإلنذار 4ف

 IJ foاية السنة التالية للسنة الm$ وضع �س¾ب نتائجRا تحت املراقبة.

أخفق الطالب اvXاصل عNO إنذار أ)ادي%$ يضعھ تحت املراقبة األ)اديمية fo إلغاء مفعول ذلك : إذا 5ف

اإلنذار IJ foاية السنة التاfg للسنة الm$ وضع �س¾ب نتائجRا تحت املراقبة، فإنھ يوجھ إليھ إنذار 

ة مفعول مشدد و_وضع تحت املراقبة املشددة ملدة سنة أخرى تfO السنة الm$ أخفق فIëا fo إزال

 اإلنذار األول.

: إذا أخفق الطالب اvXاصل عNO إنذار أ)ادي%$ مشدد يضعھ تحت املراقبة األ)اديمية املشددة fo إزالة 6ف

 Ngمستوى  65%مفعول ذلك اإلنذار برفع معدلھ إ NOأع fo فإنھ يلزم بالرسوب (ن باملائةtخمس وست)

ت سابقة لغرض رفع معدلھ فوق خمس وصل إليھ، وكذلك يلزم بإعادة دراسة مواد من مستو_ا

 وستtن مع دفع الرسوم.

 املادة الثامنة عشرة: تأجيل الدراسة واالنقطاع ع��ا:

 : يفصل الطالب الذي ينقطع عن الدراسة مدة تز_د عن سنة دراسية بدون تأجيل رس%$.1ف

من yسبة دوامھ  G :%20عت�} الطالب الذي ينقطع عن الدراسة fo فصل درا·�$ مدة متواصلة أك�} من 2ف

 راسًبا fo سنة مستواه، وال Gسمح لھ بدخول اvqاضرات وال االمتحانات.

من yسبة دوامھ  G : %20عت�} الطالب الذي ينقطع عن الدراسة fo فصل درا·�$ مدة متواصلة أك�} من3ف

 لتلك السنة.
ً
 و�عذر قRري مؤجال

باب تقبلRا WXنة التدرaس، وذلك ملدة ال : يجوز للطالب أن يؤجل دراستھ fo ال^لية بطلب خاص، وألس4ف

 تز_د عن سÆتtن دراس�تtن.

 : التأجيل املسموح بھ لسنة )املة أو سÆتtن )املتtن، وال يجوز التأجيل لفصل درا·�$ واحد.5ف

 مدة حrm ست سنوات وال تقل عن سÆتtن، ورغب fo 6ف
ً
: إذا انقطع الطالب عن الدراسة انقطاًعا متصال

 Ngمجال إعداد العودة إ fo ديدة لل^ليةWXواملتطلبات ا ñ&الدراسة، فإنھ يلزم بدراسة املواد واملنا

املعلمtن، وتؤخذ �عtن االعتبار املواد الm$ درسRا الطالب قبل االنقطاع، إذا )انت وفق امل�Iاج 

 واملتطلبات اWXديدة.

 ملدة ست سنوات فأ7ف
ً
ك�}، ورغب العودة إNg الدراسة : إذا انقطع الطالب عن الدراسة انقطاًعا متصال

Gعامل معاملة الطالب اWXديد الذي تنطبق عليھ شروط القبول، وعدم أخذ ما درسھ سابًقا من 

 مواد �عtن االعتبار.

 : ال تؤجل الدراسة للطالب بناء عNO طلبھ إال �عد م¦�$ سنة دراسية )املة عNO التحاقھ بال^لية.8ف
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الثاyي ال يلfû عالمات املواد الفصلية و_لfû عالمات املواد السنو_ة  : تأجيل الطالب للدراسة fo الفصل9ف

الm$ حصل علIëا الطالب، و_لزم بالعودة للدراسة fo الفصل األول من العام الدرا·�$ التاfg النIÀاء 

 مدة التأجيل.

 fo ال^لية.بدون عذر فإنھ يلfû بذلك Wþlيلھ  20% نم: إذا lغيب طالب السنة األوNg عن الدراسة أك�} 10ف

 املادة التاسعة عشرة: pعليمات إ¢�اء و/أو توقيف دراسة الطالب:

 : إلدارة ال^لية اvXق fo إIJاء lعليم الطالب فIëا وذلك fo اvXاالت التالية:1ف

 عدم نجاح الطالب fo املRام التعليمية وال�}بو_ة املطلو=ة منھ. .1

 عدم نجاح الطالب fo ال�}بية العملية. .2

 )لية أ)اديمية لل�}بية. –غt} أخال#f وغt} مالئم لطالب fo أ)اديمية القاس%$ fo حالة سلوك  .3

 عدم مالءمتھ ملRنة التعليم. .4

: fo حالة إيقاف الطالب عن الدراسة من قبل WXنة الضبط Gعود إNg الدراسة حسب الشروط الm$ 2ف

 تضعRا ال�Wنة.

رسالة خطية موقعة من قبل مدير ال^لية و=واسطة : fo حالة إيقاف أو إIJاء دراسة الطالب يبلغ بواسطة 3ف

ال�}يد املWþل، للطالب االستçناف عNO القرار خالل أر�عة عشر يوًما من موعد إعالمھ، وذلك أمام 

WXنة خاصة مركبة من املركز األ)ادي%$ ورئ�س املسار ورئ�س القسم ومرشده ال�}بوي، Gعطي قرار 

 ~ا IJائًيا.ال�Wنة ا�Xاصة خالل أسبوع و_^ون قرار 

 

 املادة العشرون: رسوب الطالب وفصلھ ألسباب أ+اديمية:

من النقاط املطلو=ة Gعت�} راسًبا fo مستوى السنة الm$ رسب فIëا ، وال  80%: )ل طالب لم ينھ بنجاح 1ف

 يجوز أن ينقل أو يÆتقل إNg مستوى السنة الm$ تلIëا.

حضوًرا وانتظاًما و_لزم بجميع الواجبات املطلو=ة كما ~و : يلزم الطالب بدراسة املواد الm$ رسب فIëا 2ف

 وارد fo خطة املساق، و=دفع رسوما تحدد~ا ال^لية.

 من ال^لية 3ف
ً
: ال يجوز للطالب أن يبقى fo مستوى السنة الواحدة أك�} من سÆتtن، وعند~ا Gعت�} مفصوال

 �س¾ب مستواه التعليم املتدyي.

 الطالب، و_بلغ الطالب بذلك خطًيا. : تصدر WXنة التدرaس قرار فصل4ف
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 املادة اCcادية والعشرون: إعادة دراسة املواد:

(خمس وستtن) عند التخرج أن Gعيد  65%: عNO الطالب الذي أخفق fo اvXصول عNO معدل عام 1ف

امتحان �عض املواد fo سنة الحقة مع دفع رسوم املواد املعادة إلتمام تخرجھ و=تÆس�ب من WXنة 

التدرaس، وfo جميع اvXاالت الm$ شملIÀا ~ذه الفقرة lعلم سكرتار_ة التعليم خطًيا بذلك وترصد لھ 

 العالمة اWXديدة حrm لو )انت أقل من العالمة األوNg والm$ �سب'Iا أعاد دراسة تلك املادة أو املواد.

لتخصص إعادة دراسة (سبعtن) fo مواد ا 70%: عNO الطالب الذي أخفق fo اvXصول عNO معدل عام 2ف

املواد الm$ رسب فIëا لرفع معدلھ fo ذلك التخصص مع دفع رسوم املادة املعادة، و_طبق عليھ نظام 

املواظبة واالمتحانات وترصد لھ العالمة اWXديدة حrm لو )انت أقل من العالمة األوNg والm$ �سب'Iا 

 أعاد دراسة تلك املادة أو املواد.

رسب fo مادة وaعيد~ا fo سنة الحقة دراسة املادة حسب امل�Iاج اWXديد املعمول : يلزم الطالب الذي ي3ف

بھ fo سنة إعادة دراستھ لRا، و_لزم بجميع الواجبات املطلو=ة كما ~و وارد fo خطة املساق، كما يلزم 

 الطالب املؤجل لدراستھ بذلك.

يع أن WþGل للمادة مرة ثالثة إال �عد : إذا رسب الطالب عند دراستھ للمادة fo املرة الثانية ال Gستط4ف

 تصديق رئ�س القسم واملركز األ)ادي%$.

: يحق للطالب الذي تقدم ملوعد "أ" أن Gعيد امتحان أية مادة نâB فIëا fo ذلك املوعد من نفس الفصل 5ف

من  والسنة لغرض تحسtن عالمتھ fo تلك املادة / املواد، وترصد لھ العالمة الثانية حrm لو )انت أقل

 األوNg، وfo حالة رسو=ھ fo موعد "ب" عند اإلعادة Gعت�} راسًبا، وال يحق لھ التقدم ملوعد خاص.

فما فوق fo ال�}بية العملية بإعاد�Iا fo السنة  70% : يلزم الطالب الذي أخفق fo اvXصول عNO معدل عام6ف

خرى تقرر~ا ~يئة اإلرشاد الm$ تلIëا، مع دفع الرسوم املستحقة )املة، أو يتخذ بحقھ إجراءات أ

 ال�}بوي fo ال^لية.

 : إن رسوب الطالب fo ال�}بية العملية Gشt} إNg عدم مالءمتھ ملRنة التعليم. 7ف

 fo قvXا اRنة م^ونة من مركز اإلرشاد واملرشد ورئ�س املسار، ولWX إن عدم مالءمتھ تقرر عن طر_ق

 منع إم^انية استمراره fo التعليم.

fûبÆالتعلي%$ بوضعھ الطالب إبالغ ي fo ر أقصاه موعدRنة إحالتھ قبل شWل�. 

fo أي مادة من مواد التخصص وال�}بية العملية  70% : عNO الطالب الذي أخفق fo اvXصول عNO معدل 8ف

fo أي مادة من املواد األخرى إعادة دراسة تلك املادة مع دفع رسوم املواد املعادة، و_طبق   60% و

بة واvXضور واالمتحانات وترصد لھ العالمة اWXديدة حrm لو )انت أقل من العالمة عليھ نظام املواظ

 األوNg والm$ �سب'Iا أعاد دراسة تلك املادة أو املواد.
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: يحق للطالب الذي يرغب fo رفع معدلة العام أن Gعيد دراسة أية مادة نâB فIëا مع دفع رسوم املواد 9ف

حrm لو )انت أقل من العالمة األوNg، وfo حالة رسو=ھ عند  املعادة، وترصد لھ العالمة اWXديدة

 اإلعادة Gعت�} راسًبا fo تلك املادة.

 املادة الثانية والعشرون: االنتقال من ال�ليات األخرى 

 : Gسمح بانتقال الطلبة من ال^ليات األخرى إNg أ)اديمية القاس%$ وفق األسس التالية:1ف

ا Ihا إلٌعداد املعلمtن من قبل وزارة  أن ت^ون ال^لية الm$ يرغب الطالب .أ
ً
االنتقال م�Iا )لية مع�}ف

 املعارف.

 عNO شRادة البجروت، أو ما GعادلRا وتنطبق عليھ شروط القبول املعمول  .ب
ً
أن ي^ون الطالب حاصال

 Ihا fo سنة االنتقال fo أ)اديمية القاس%$.

 .70%ملنتقل م�Iا عن وأن ال تقل عالمة )ل مادة من املواد الm$ درسRا fo ال^لية ا .ت

 أن ت^ون دراستھ fo ال^لية املنتقل م�Iا وفًقا ألسلوب االنتظام. .ث

ال يقبل الطالب املنتقل إNg أ)اديمية القاس%$ خالل العام الدرا·�$ إال �عد إحضار براءة ذمة من  .ج

 ال^لية املنتقل م�Iا، وكشف �عالماتھ وملفھ ال�¬�$.

القاس%$ fo بداية العام الدرا·�$ إال �عد فحص عالماتھ الm$ ال يقبل الطالب املنتقل إNg أ)اديمية  .ح

 حصل علIëا fo ال^لية املنتقل م�Iا، وفحص مالءمتھ للعمل fo مجال التدرaس.

: يتم تقديم طلب االنتقال إNg قسم ال�Wþيل وفق نظام القبول وال�Wþيل fo ال^لية، و_حال الطلب إNg 2ف

 مة.إدارة ال^لية التخاذ اإلجراءات الالز 

 :3ف

 من املواد الm$ درسRا خارج أ)اديمية القاس%$.  50% ال يحسب للطالب املنتقل أك�} من .أ

 ال يحسب للطالب املنتقل أي مادة غt} مقرة fo خطة أ)اديمية القاس%$.  .ب

 ال يحسب للطالب أي مادة تقل ساعا�Iا التعليمية عن الساعات املقرة fo أ)اديمية القاس%$.  .ت

 عNO اللقب الثاyي عNO األقل (املاجستt}).  .ث
ً
 ال يحسب للطالب أي مادة ال ي^ون مدرسRا حاصال

 اح�ساب املواد للطالب املنتقل يتم بموافقة املركز األ)ادي%$ ا�Xطية. .ج

يلزم الطالب املنتقل إNg ال^لية باالمتحان fo ثالث مواد تخصصية تقرر~ا اإلدارة، من مصادر  .ح

عNO األقل fo )ل مادة، وال ترصد عالمات  70% شرط حصول الطالب عNO عالمةتحدد~ا ال^لية، و_�

 ~ذه االمتحانات W: foلھ األ)ادي%$.
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 املادة الثالثة والعشرون: اح�ساب التعليم السابق

 : شروط اح�ساب التعليم السابق 1ف

 أوال : Gش�}ط fo املادة املراد اح�ساIhا:

 ساعات سنو_ة 4سنو_ة وال يز_د عن ساعة  2. اال يقل عدد ساعا�Iا عن 1

 . ان ي^ون مدرس املادة حاصال عNO اللقب الثاyي عNO األقل2

 60%. اال تقل العالمة عن 3

 . اال ت^ون املادة مندرجة fo الشRادة الm$ تم قبول الطالب بناء علIëا4

 . )ون خطة املادة بمستوى ا)ادي%$ ومواز �Xطة املادة املدرسة fo ال^لية5

 سنوات. 6 ي^ون قد م¦�r عNO دراسIÀا أك�} من . اال6

 ثانيا: احضار تصديق أصfO شامل WXميع الشروط املذ)ورة أعاله

 : تقر_ر مفصل الح�ساب التعليم السابق 2ف

~ناك تقر_ر شامل مث¾ت fo ملف )ل طالب Gشتمل عNO املواد الm$ تم اح�ساIhا موقعا من قبل رئ�س 

 مع كشف العالمات املرفق للشRادة. وسكرتار_ة القسم و_رفق التقر_ر

 يحتوي ~ذا التقر_ر عNO التفاصيل التالية:

 -اسم املؤسسة -اسم اvqاضر ودرجتھ العلمية -العالمة -عدد الساعات -السنة الدراسية-اسم املادة

 اvXاق املادة للمركب fo ا�Xطة الدراسية.

 املادة الرا�عة والعشرون: متطلبات التخرج:

 الطلبة إتمام املتطلبات التالية:: عNO 1ف

 النجاح fo جميع املواد املطلو=ة للتخرج حسب ا�Xطة الدراسية املقررة fo ال^لية. .أ

جميع املواد الm$ درسRا الطالب وفق ا�Xطة  fo 65%اvXصول عNO معدل عام ال يقل عن   .ب

 الدراسية.

واللغة العر=ية؛ وجزءين حفظ ستة أجزاء من القرآن الكر_م لطلبة تخصص الدين اإلسالمي  .ت

لطلبة تخصصات الر_اضيات واvXاسوب، واللغة اإلنجلstية، والطفولة املبكرة وال�}بية 

 ا�Xاصة والعلوم واللغة الع�}ية.

حفظ األحاديث األر�عtن النوو_ة وشرحRا لتخصص الدين اإلسالمي واللغة العر=ية، وعشر_ن  .ث

 حديًثا للتخصصات األخرى fo ال^لية.
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 ) ساعة عمل الم�f÷I تحدد طبيعتھ ال^لية.60إتمام ( .ج

 إتمام رحالت lعليمية تحدد طبيعIÀا ال^لية. .ح

 ) ساعة.60إتمام دورة اإلسعاف األوfg ( .خ

 إIJاء دراسة اللغة اإلنجلstية أل~داف أ)اديمية ملستوى اإلعفاء. .د

 إIJاء دراسة املستو_ات املطلو=ة ألساسيات اللغة العر=ية. .ذ

 ن fo املؤسسات الIÀليميةاتمام دورة األمن واألما .ر

 اتمام دورة اvXذر عNO الطرق  .ز

: قضاء املدة الالزمة لسنوات الدراسة املقررة ل^ل تخصص، وعدم تجاوز اvXد األق¬�r لRا، وaس�ثrP 2ف

 من السنوات الطلبة املنتقلون من )ليات أخرى ف�ش�}ط أن يقضوا سÆتtن عNO األقل.

 جميع مواد التخصص.فما فوق fo   70%: اvXصول عNO معدل 3ف

 فما فوق fo ال�}بية العملية.  70% : اvXصول عNO معدل4ف

 : اvXصول عNO براءة ذمة من مختلف دوائر ال^لية.5ف

 املادة اc]امسة والعشرون: pعليمات تصديق اإل¢�اء والش ادات

 املادة األوNg: تصديق اإلIJاء

اديمية بنجاح وأتّم جميع املتطلبات ال�}بو_ة : �عد أن يتأكد الطالب انھ أنrÿ جميع املتطلبات األ)1ف

 املطلو=ة منھ، يحق لھ اvXصول عNO تصديق إIJاء.

: تحضt} تصديق اإلIJاء للطالب ال يتم �ش^ل تلقاµي، بل ت^ون مسؤولية الطالب fo تقديم طلب لذلك. 2ف

اق براءة ذمة لذا عليھ lعبئة طلب تصديق إIJاء وlسليمھ لوحدة االمتحانات والوظائف، وعليھ إرف

 من دوائر ال^لية ا�qتلفة مع الطلب، باإلضافة إNg قسيمة دفع رسوم تحدد~ا ال^لية.

م الطلب، تقوم وحدة االمتحانات والوظائف بفحص استحقاق الطالب لتصديق اإلIJاء. fo 3ف
ّ
: عند lسل

مات حالة استحق الطالب تصديق إIJاء تقوم الوحدة بإرسال تصديق اإلIJاء مع كشف بالعال 

 rmالطلب، وذلك ح fo لWþالعنوان امل NOيوما من تار_خ تقديم الطلب. 45للطالب بال�}يد ع 

: يظRر fo تصديق اإلIJاء املسار والتخصص والسنوات الm$ درس خاللRا الطالب fo ال^لية، باإلضافة إNg 4ف

 تار_خ اإلIJاء.

مات يمكن التوجھ لوحدة االمتحانات : للتصديق ع�þy NOة مصّورة من تصديق اإلIJاء أو كشف العال 5ف

 والوظائف. 
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: fo حالة فقد الطالب تصديق اإلIJاء أو الشRادة أو كشف العالمات األصلية يمكنھ التوجھ لوحدة 6ف

االمتحانات والوظائف ل�vصول ع�þy NOة تصديق م�Iا خالل ثالثة أسابيع من يوم إرسال ال�þÆة 

 التوجھ لقسم التحصيالت الدراسية  ل�vصول ع�þy NOة م�Iا.األصلية إليھ. �عد ~ذه الف�}ة يمكنھ 

: الطالب الذي تم إلغاء :Wلھ األ)ادي%$ و_رغب fo اvXصول عNO تصديق إIJاء، يمكنھ تقديم طلب بذلك 7ف

 ل�Wنة التدرaس لدراسة طلبھ وذلك بواسطة سكرتار_ة األقسام.

uساملادة السادسة والعشرون: ش ادة اإل¢�اء وش ادة التدر 

: تقوم وحدة االمتحانات والوظائف بطباعة شRادة إIJاء وشRادة تدرaس للطالب الذي حصل عNO 1ف

 تصديق إIJاء، و�رسال الشRادات ل�RWات املعنية لتوقيعRا. 

 أو لم ينھ الواجبات املطلو=ة منھ مع 2ف
ً
: يتم إرسال الشRادة �عد توقيعRا بال�}يد إذا )ان الطالب مستكمال

 فوجھ.

 يتم االحتفاظ �شRادة اإلIJاء وشRادة التدرaس �عد توقيعRا للطلبة املنتظمtن حrm حفلة التخرج.: 3ف

 : fo حفلة التخرج يتم منح الطالب شRادة إIJاء، شRادة تدرaس، وكشف بالعالمات لسنوات lعليمھ األر�ع.4ف

 حسب التوزaع التاfg: : يتم كتابة الدرجة الm$ أنIh rÿا الطالب اللقب fo شRادة اإلIJاء، وذلك5ف

 الدرجة املعدل العام

 بتفوق  95-100

 بامتياز 85-94

 بنجاح 75-84

 وفق األنظمة 65-74

 * ال يتم تقر_ب املعدالت

 

 املادة السا�عة و العشرون: حفلة التخرج

fo حفلة : إذا أنrÿ الطالب جميع واجباتھ املطلو=ة منھ حIJ rmاية )انون األول من )ل عام فإنھ Gشارك 1ف

 fo شاركG ادتھ من قسم التحصيالت الدراسية وال يحق لھ أنRستلم شG التخرج، و)ل من يتأخر فإنھ

 حفلة التخرج.

: إذا lغيب الطالب عن حفلة التخرج فيجب عليھ أن يتوجھ إNg قسم التحصيالت ل�سلم شRادتھ، وذلك 2ف

 �عد أسبوع من حفل التخرج.

 ال^لية. : دفع رسوم التخرج الm$ تقرر~ا3ف
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 املادة الثامنة والعشرون: أح�ام عامة:

 : سكرتار_ة األقسام املسؤول املباشر عن السt} األ)ادي%$ للطلبة والتحقق من اس�يفا.Iم لشروط التخرج.1ف

: ال يجوز ألي طالب االحتجاج �عدم علمھ Ihذه التعليمات أو عدم اطالعھ علIëا، أو عدم فRمھ ملضموIJا 2ف

 عNO ما يÆشر عNO لوحة اإلعالنات أو تبليغRا للطلبة بطر_قة مباشرة.أو عدم اطالعھ 

: )ل املشا)ل والقضايا الm$ تÆشأ fo ال�}بية العملية يرجع fo معاIÀWXا والبت فIëا إNg ~يئة اإلرشاد ال�}بوي 3ف

 fo ال^لية، بما ال يتعارض وlعليمات ~ذا الدليل. 

علمtن fo وزارة املعارف ي¾تون fo األمور الm$ لم يرد نص فIëا، أو : رئ�س ال^لية، إدار�Iا، وقسم إعداد امل4ف

 fo اإلش^اليات الm$ قد تÆشأ عن تطبيقRا أو الm$ لم ينص علIëا fo نظام وزارة املعارف.

 : االنضباط السلو)ي:5ف

 الطعام والشراب والتدخtن ممنوع بتاتا fo القاعات وغرف التدرaس. -

- f#األخال {tحالة السلوك غ fo  اIhا وطالIëا وعاملIÛا ومحاضرIوعدم االستقامة واملس بال^لية و=إدار�

 fo نة الطالبية و_¾تWنة الضبط بحضور عميد الطلبة وممثل ال�WX Ngالطالب إ fستد�G اIوممتل^ا�

 أمره.

 Gعطى الطالب حق االستçناف عNO قرار WXنة الضبط إWX Ngنة االستçناف. -
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ةنظام األقساط الدراسي  

 عام

 :pغيe-ات KL التفاصيل ال¼]صية .1

NOأي إعالم دائرة الطلبة خطيا، أو بواسطة املنظومة ال�صية، �شأن الطالب ع {tغيl يطرأ قد 

NOشمل التفاصيل عlالة السكن، م^ان ال�صية وvXتفاصيل العمل وأي االجتماعية، العنوان، ا 

  رقم الRاتف. بما fo ذلك أخرى  °�صية

 .الطلبة دائرة fo املWþلة ال�صية املعلومات من مستوعبة املالية الدائرة لدى التفاصيل جميع

 :الوطQ  التأمeن .2

 رسوم يدفع أن سنة عشرة الثامنة جيل فوق ) طالب( مواطن )ل عNO الوطP$ التأمtن قوانtن حسب

 مؤسسة مباشرة لدى بنفسھ الرسوم يدفع أن الطالب فعNO لذلك الوطP$ والتأمtن الص¨f، التأمtن

 .  الوطP$ التأمtن

 شRر )ل fo املشّغل طر_ق عن ت^ون  والص¨f الوطP$ التأمtن رسوم دفع عملية:  Gعمل الذي الطالب

 ) .משכורת תלוש( الراتب قسيمة خالل من

 التأمtن مؤسسة لدى الرسوم يدفع أن وعليھ ، عاتقھ عNO املسؤولية تقع:  Gعمل ال الذي الطالب

$Pيدفع الطالب( بنفسھ الوط fام�WXن رسوم اtتأم $Pمخّفضة وط.( 

 :أخرى  خدمات .3

 :ا�Xدمات ~ذه ضمن من رمز_ة، مبالغ مقابل للطالب مختلفة خدمات بتوفt} األ)اديمية تقوم

تصديقات مختلفة. يحصل الطالب ع�þy NOة واحدة لتصديق الدراسة وتصديق  -

 العام الدرا·�$. للقسط الدرا·�$، مجانا، fo بداية

 .خدمات من دائرة الطلبة -

 .خدمات قسم اvXاسوب -

 .خدمات املركز ال�}بوي  -

 حفل تخرج. -

 

 : ال�«>يل رسوم .4

  ال�Wþيل لطلب يرفق أن األ)اديمية fo بالدراسة يرغب fo االلتحاق )ل طالب
ً
 200 بقيمة وصال

 �عد ال�Wþيل رسوم. القبول  WXنة إNg و�حالتھ طلبھ معاWXة تتم حrm وذلك Wþlيل، كرسوم شيقل

  شيقل fk   400   31/03/2019 تار_خ
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 شيقل. 200يحصل الطالب الذي WþGل ع�} موقع اال)اديمية عNO تخفيض بقيمة 

 موقع األ)اديمية ووسائل يحدده قسم ال�Wþيل fo األ)اديمية بواسطة الطلبات لتقديم موعد آخر

 .اإلعالم

 

 

 القسط الدرا�� 

 را�عة): –اللقب األول املنتظمون (سنة أو�n  لطلبةالقسط الدرا��   .1

شيقل، �12,044و  2019/2020للسنة الدراسية  ال�امل الدرا��  القسط  

 ¶شمل املدفوعات اإلضافية، وªشرط اCcصول عno تخفيض الوزارة.

 400%يجب عNO الطالب املنتظم أن يدفع، خالل سنوات lعليمھ، ما مجموعھ  ·

ال Gش�}ط أن تتوزع ساعات التعليم بحسب yسبة من القسط، كحد أدyى. 

 .القسط املدفوع

 الدرا·�$ القسط من 26% بما يقارب من قبل الوزارة، يحصل )ل طالب منتظم عNO تخفيض، ·

 وزارة pعليمات بحسبال^امل وذلك  الدرا·�$ القسط من 74%يقارب  ما ال^امل، فيدفع

 .املعارف

التخفيض أو تحو;ل قسم منھ، فعno الطالب دفع الفرق KL حال لم تقم الوزارة بتحو;ل مبلغ  ·

 بeن القسط الدرا��  اD]فض، والقسط الدرا��  ال�امل.

 Gشمل القسط الدرا·�$ مدفوعات إضافية، واملفصلة أدناه. ·

عNO الطالب  األ)اديمية، مقعد W1X foز وذلك بر_دية، قسيمة بواسطة شيقل، 3,000  مبلغ دفع ·

 . الدراسة fo حقھ يفقد ال )ي القسيمة، fo اvqددة الف�}ة fo دفع القسيمة عNO أن يحرص

  31/8/2019 حrm املقعد ,Wز مبلغ بدفع يقم لم الذي الطالب ·
ً
 لدراستھ. Gعت�} موقفا

 : التالية اإلم^انيات وفق إحدى الدرا·�$ القسط با#f دفع ترت�ب يجب ·
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 بواسطة بطاقة االعتماد. -

-  NOبداية )ل فصل درا·�$.بواسطة قسائم دفع بر_دية، توزع ع fo الطلبة  

  :اإلضافية املدفوعات تفصيل

 .األ)اديمية حرم داخل ال�صية اإلصابات تأمtن -

 .ومجمعات املعلومات اإللك�}ونية املكتبة استخدام -

 اvXواس�ب وأجRزة أخرى لأل)اديمية. استخدام -

 .حراسة وأمن -

 .طالبية وyشاطات األ)اديمية قبل من منظمة lعليمية رحالت -

 :املمتاز;ن مسار القسط الدرا��  لطلبة .2

  �و  2019/2020لطلبة مسار املمتاز;ن للسنة الدراسية  الدرا��  القسط

 شيقل. 7,585

 السنوي  الدرا·�$ القسط lغطي )املة lعليم منحة عNO املمتاز_ن مسار fo الطالب يحصل ·

 .)اإلضافية واملدفوعات اإلعفاء، دورات Gشمل ال(

، املعارف ووزارة األ)اديمية فIëا lش�}ك املنحة ~ذه  ·
ً
 سنوات لثالث مشروطة منحة وfk معا

ز من التفاصيل أخرى  عNO اvXصول  يمكن(
ّ

 .)األ)اديمية fo املمتاز_ن مسار مرك

 كيفية تفاصيل عن Gعلن( حسابھ إNg مباشرة) الوزارة حصة( املنحة عNO الطالب يحصل ·

) األ)اديمية حصة( املكّملة املنحة عNO الطالب يحصل كما ،)الثاyي الفصل خالل استالمRا

NOمن مسبق إعفاء ش^ل ع f#ائية بالن�يجة الطالب يدفع: مالحظة. (القسط الدرا·�$ باIال� 

 ).اإلضافية فقط واملدفوعات

  ملسار املمتاز_ن يتم وفق النظام التاfg: الدرا·�$ القسط دفع ترت�ب ·
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- :Ngز دفع طالب سنة أوW, بقسيمةشيقل  3,000 املقعد بقيمة fo ة بر_دية{� الف

  القبول  إشعار fo اvqددة

بر_دية، حrm  شيقل بقسيمة 1,785 املقعد بقيمة ,Wز دفع ثالثة:-طالب سنة ثانية -

 .31/08/2019تار_خ 

با#f القسط الدرا·�$ يدفع بواسطة قسيمة بر_دية، �عد استالم املنحة (حrm تار_خ   -

31/5/2020 ( 

 املنحة بإرجاع و;لزم املنحة، KL حقھ يفقد املتمe»ين مسار �شروط يل.»م الذي ال الطالب ·

 
ً
 ).األ+اديمية املعارف وحصة وزارة حصة( +املة

 :التخصصات جميع -M.EDالقسط الدرا��  لطلبة اللقب الثاTي  .3

 �و 2019/2020لطلبة اللقب الثاTي KL السنة الدراسية  الدرا��  القسط

 . اإلضافية املدفوعات شيقل، وuشمل 15,648

 فيما يfO تفصيل مركبات القسط الدرا·�$

      13,863  القسط ال^امل:                        

                1,785   فوعات اإلضافية:                املد

 شيقل          15,648              اD>موع       

   

11 NOز وذلك بر_دية، قسيمة بواسطة شيقل، 3,000 مبلغ دفع الطالب عW1X 

fo الطالب أن يحرص األ)اديمية، مقعد NOع NOدفع القسيمة ع fo ة{� الف

 . الدراسة fo حقھ يفقد ال )ي القسيمة، fo اvqددة

  31/8/2019 حrm املقعد ,Wز مبلغ بدفع يقم لم الذي الطالب 22
ً
 Gعت�} موقفا

 لدراستھ.

وفق  شيقل، 648,12الدرا·�$، بقيمة  القسط با#f دفع ترت�ب يمكن 

 : التالية اإلم^انيات إحدى
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واvXصول عNO  30/11/2019الدفع نقدا حrm تار_خ  -

شيقل، وعليھ ي^ون القسط  468تخفيض بقيمة 

 شيقل فقط.  15,200

 بواسطة بطاقة االعتماد. -

بواسطة قسائم دفع بر_دية، توزع عNO الطالب مع بداية  -

NOالنحو السنة الدراسية، ع fgالتا: 

 16/11/2019    شيقل لتار_خ 2,648     األوNg      الدفعـة

 16/12/2019  شيقل لتار_خ  2,000   الثانية      الدفعـة

 16/01/2020  شيقل لتار_خ    2,000   الثالثة      الدفعـة

 16/02/2020 لتار_خ    شيقل   2,000       الرا�عة الدفعـة

 16/03/2020 شيقل   لتار_خ   2,000     ا�Xامسة الدفعـة

 16/04/2020 شيقل لتار_خ    2,000  السادسة    الدفعة

 

 :)שבתון בשנת מורה( راحة سنة KL الفعKo للمعلم الدرا��  القسط.  .4

 pعليمھ، مقابل يدفع) שבתון שנת( راحة سنة KL يتعلم الذي الفعKo املعلم

 
ً
 . السنة KL شيقل  13,794  الدرا��  ال�امل بقيمة القسط يتعدى ال مبلغا

 شيقل مقابل )ل ساعة lعليمية. 866مبلغ  يدفع ساعة 16 من أقل الساعات عدد )ان إذا -

  يدفع تدرaس شRادة عNO اvXاصل غt} الفعfO املعلم -
ً
 .املنتظم الطالب مثل تماما

 القسط الدرا��  لطلبة االستكمال لنيل ش ادة التدرuس: .5

 الذي يرغبون fo تحو_ل أو األ)اديمية املؤسسات ، خر_÷fالقسط الدرا��  لطلبة االستكمال

يتم وفق عدد الساعات الWþG $mل لRا الطالب، fo ش ادة KL التدرuس،  التعلي%$ لنيل املسار

 السنة التعليمية الواحدة.
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شيقل  �578و  لطلبة االستكمال لنيل ش ادة التدرuس ت�لفة الساعة السنو;ة الواحدة

شيقل مدفوعات إضافية. أي أن ت�لفة الساعة السنو;ة الواحدة لش ادة التدرuس  74+ 

 شيقل. 652

شيقل فقط (أي بدون  578ساعة يدفع الطالب  24مقابل )ل ساعة سنو_ة فوق - ·

 مدفوعات إضافية).

 :ساعة سنو_ة 28لديھ  لطالب املستحق الدرا·�$ القسط vXساب مثال

 X 578  = ( 16,184ساعة  28(

  X 74    =  ( 1,776ساعة  24(

 17,690  = اD>موع    

 :  السنة fo سنو_ة ساعة 20 يتعلم لطالب املستحق القسط vXساب مثال

 X 578      =    (11,560ساعة  20(

 X 74      =      ( 1,480ساعة  20(

 شيقل 13,040 =            اD>موع            

- NOبر_دية، قسيمة بواسطة شيقل، 3,000 مبلغ دفع الطالب ع 

دفع  عNO عNO الطالب أن يحرص األ)اديمية. مقعد W1X foز وذلك

 fo حقھ يفقد ال )ي القسيمة، fo اvqددة الف�}ة fo القسيمة

 . الدراسة

 :التالية الطرق  بإحدى الدرا·�$ القسط با#f دفع يمكن -

-  
ً
 .3% بÆسبة تخفيض مع  30/11/2019 تار_خ حrm نقدا

أو بواسطة قسائم، يتم توزaعRا fo بداية )ل فصل  االعتماد ببطاقة بواسطة -

 وفق عدد الساعات الWþG $mل لRا الطالب.درا·�$ 
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 :B.Ed ش ادة لطلبة االستكمال لنيل الدرا��  القسط .6

 لالستكمال) ساعة 16 أي( واحدة سنة lعليم عليھ و=قي أ)اديمية، )لية fo سنوات 3 أنrÿ الذي الطالب   

وال  الوزارة تخفيض قبل املبلغ( شيقل13,863 ، أي من القسط الدرا·�$ %100 يدفع B.Ed لشRادة

 .)اإلضافية املدفوعات Gشمل

ساعة فقط، أي ما Gعادل  24ساعة lعليمية fo السنة الواحدة، يدفع مقابل  24إذا lعلم الطالب أك�} من  •

 من مبلغ القسط الدرا·�$ ال^امل.%150

 شيقل مقابل )ل ساعة سنو_ة. 866، يدفع 16ا lعلم الطالب عدد ساعات أقل من إذ •

 32الطالب الذي ل�س بحوزتھ لقب أ)ادي%$ وأنrÿ سÆتtن lعليم جام�f ()ل من يطلب منھ lعلم أك�} من  •

 rmمن مبلغ القسط الدرا·�$ ال^امل. 200%ساعة)، يدفع ح 

مبلغ  من %400 و_دفع أوNg سنة طالب Gعت�} �l،fعليم جام سÆتtن من الطالب أقل lعلم إذا     ·

 .القسط الدرا·�$

 .الطالب من املستحق املبلغ يقوم قسم األقساط الدراسية باح�ساب أخرى  vXاالت بالÆسبة      ·

  بنفسھ يرى  الذي الطالب     ·
ً
 الطالب يمكنھ lعبئة نموذج "تصر_ح الوزارة لتخفيض مستحقا

 .نماذج قسم املالية –fo موقع األ)اديمية  الوزاري" املوجود للتخفيض املستحق

 

 !!�ام جدا !

 عNO الطالب االحتفاظ بØþÆ القسائم ال�}يدية املدفوعة للمراجعة. ·

" fo مجمع املعلومات و,Wز חסימהدفع املبلغ �عد التار_خ اvqدد fo القسيمة Gس¾ب ,Wز " ·

 بدخول قاعة االمتحانات. عNO ا�Xدمات األخرى fo مرافق األ)اديمية ا�qتلفة، وال Gسمح لھ

 بما املالية والدائرة األ)اديمية وأنظمة lعليمات بجميع باالل�sام ماl fgعRد عNO التوقيع يجب ·

fo موقع  موجود املاfg التعRد نموذج األخرى، املالية واالستحقاقات األقساط يخص

 .األ)اديمية (نماذج الدائرة املالية)
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 :أخرى  ودورات اإلعفاء دورات رسوم

 : اc]اصة دورات االستكمال وال¤-امج رسوم .1

 اإلعالم مع وسائل fo ع�Iا األ)اديمية Gعلن fo تقام دورة )ل املتفرقة واملساقات االستكمال لدورات بالÆسبة 

 أو ال�}يد قسيمة بواسطة ال�Wþيل وقت )املة الدورة رسوم دفع يجب. الدورة ورسوم ال�Wþيل تفاصيل

 
ً
 ل^ل( شيقل 65 األدyى ~و والسعر شيقل 928 الواحدة للساعة األق¬�r السعر. االعتماد ببطاقة أو نقدا

 ). األ)اديمية أنظمة ووفق املعارف وزارة lعليمات عNO بناءً  املالية، الدائرة خاص، تحدده سعر دورة

 :اإلنجلe»ية اللغة KL اإلعفاء دورة رسوم .2

 صنف الذي الطالب مستوى  حسب) פטור( إعفاء عNO ل�vصول  اإلنجلstية اللغة lعلم رسوم تحدد  

 :)االlي وذلك ،ר"אמי أو ال¾سيخوم�}ي  امتحان نتائج عNO بناء إليھ

 الرسوم        الساعات          املستوى 

 شيقل 1,785                 2             تحضt}ي 

 شيقل  1,785                 2              متوسط

                2             1 متقدم
ً
 )شيقل Wþl 50يل رسوم يدفع( )فقط  األ)اديمية لطالب(  مجانا

                  2            2 متقدم
ً
 )شيقل Wþl 50يل رسوم يدفع() األ)اديمية فقط لطالب(مجانا

 

 ل^ي) اإلعفاء ساعات غt}( السنة fo األقل عNO سنو_ة ساعات 4 الطالب يتعلم أن Gش�}ط ·

 . 2+  1 متقدم ملستوى  اإلنجلstية اللغة رسوم من اإلعفاء عNO يحصل

 .lعليمية ساعة )ل مقابل شيقل 940 مبلغ يدفع سنو_ة، ساعات 4 من أقل الطالب lعلم إذا ·

 اإلجمالية رسوم من وتخصم ،غt} مس�}دة شيقل، 50 بقيمة دورة، ل^ل ال�Wþيل، رسوم ·

 .للدورة
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 :العر0ية اللغة أساسيات دورة رسوم .3

 :)التاfg الطالب مستوى  وفق العر=ية اللغة أساسيات دورة رسوم تحدد

 الرسوم                الساعات                 املستوى     

 شيقل 1,150                                2                    تحضt}ي 

                            2                متوسط     
ً
 )شيقل Wþl 50يل رسوم يدفع( )األ)اديمية فقط لطالب(مجانا

                             2                      متقدم
ً
 )شيقل Wþl 50يل رسوم يدفع() األ)اديمية فقط لطالب(مجانا

 

 يحصل ل^ي) اإلعفاء ساعات غt}( السنة fo األقل عNO سنو_ة ساعات 4 الطالب يتعلم أن Gش�}ط ·

NOومتقدم متوسط ملستوى  العر=ية اللغة أساسيات دورة رسوم من اإلعفاء ع . 

 .lعليمية ساعة )ل مقابل شيقل 575 مبلغ يدفع سنو_ة، ساعات 4 من أقل الطالب lعلم إذا ·

 اإلجمالية رسوم من وتخصم غt} مس�}دة، شيقل، 50 بقيمة دورة، ل^ل ال�Wþيل، رسوم ·

 .للدورة

 

 '):סטאג סדנת( التدرuس KL التخصص دورة رسوم .4

 :التاfg النظام وفق التدرaس fo التخصص دورة رسوم تحدد

  – را�عة سنة منتظم طالب -
ً
 ).ضمن إطار القسط السنوي ! (مجانا

 1,194  يدفع) املمتاز_ن مسار fo طالب ذلك fo بما( القاس%$ أ)اديمية l foعليمھ أنrÿ طالب -

 .شيقل

 .شيقل 1,194  يدفع أخرى  )لية l foعليمھ أنrÿ طالب -

 خر_÷f من االستكمال قسم fo طالب -

- f÷_يل �شرط( مجانا القاس%$ أ)اديمية من املمتاز_ن مسار خرWþعد مباشرة للورشة ال�� 

 ).الدراسة إIJاء

 :مواد من و¡C»Tاب مواد إعادة رسوم .5

 عالمة، تحسtن أو رسوب، �س¾ب( درسRا سابقا مادة إعادة ير_د الذي) סדיר( املنتظم الطالب ·

 شيقل للمادة الواحدة. 578مبلغ  يدفع) آخر س¾ب أي أو
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 خطي طلب تقديم عليھ لRا، :Wل الm$ املادة إلغاء ير_د طالب )ل :اC»Tاب/  مادة إلغاء ·

 الدرا·�$ الفصل بداية من الثاyي األسبوع IJاية أقصاه موعد حrm للسكرتt} ا�Xاص بتخصصھ

 .بال^امل املادة رسوم لھ وترجع

 .ال�Wþيل إلغاء تار_خ Gعت�} الطلب استالم تار_خ ·

 رسوم من  %50  لھ يرجع الفصل بداية من شRر_ن مرور وحrm املوعد ~ذا �عد املادة إذا تم ألغاء ·

(بالÆسبة لدورات الصيف والدورة املكثفة، �عد مرور نصف مدة التعليم يلزم الطالب  . املادة

 بدفع الرسوم )املة).

 .)املة املادة رسوم بدفع يلزم الفصل بداية من شRر_ن مرور �عد املادة تم ألغاء إذا ·

 .)املة املادة رسوم بدفع الطالب يلزم باالvþyاب خطي طلب تقديم عدم ·

· fo رسوب الطالب حال fo {ا، من مواد بأك�Ih سبة املسموحÆو_دفع مبلغ  للسنة القادمة، يرفع ال ال

 مقابل )ل ساعة lعليمية.شيقل  866

 

 :املستحقات واس.-جاع الدراسة توقيف/إيقاف نظام  

 :تقديم طلب إيقاف دراسة .1

يجب اإلبالغ عن وقف الدراسة لسكرتار_ة الطلبة، ولقسم األقساط الدراسية  ·

، ب�سليم الطلب باليد أو بال�}يد املWþل أو بالفاكس.
ً
 خطيا

املستحق تار_خ استالم طلب إيقاف الدراسة ~و املوعد اvqدد الح�ساب املبلغ  ·

 للطالب أو الذي يطلب منھ.

 .غt} مس�}دة fo جميع األحوال رسوم ال�Wþيل ·

· fo قدم الطالب طلب إيقاف دراسة، ألي س¾ب )ان حال إرجاع األقساط الدراسية، 

 من تار_خ قرار األ)اديمية بإيقاف دراسة الطالب. 30 يتم خالل
ً
 يوما
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 :اآلتيةجزء منھ �عد ا�Xصم، حسب القائمة /Gس�}جع القسط ·

 
 

 من القسط الدرا��  ال�امل اc]صمTسبة  إيقاف /إلغاء الدراسة موعد

 )ال يخصم( معاNo من األقساط 13/10/2019حrm تار_خ 

 من مبلغ ,Wز املقعد 50% 27/10/2019 – 14/10/2019

 من مبلغ ,Wز املقعد 100% 15/11/2019 – 28/10/2019

 شيقل) 3,450( الدرا·�$من القسط  %25 30/11/2019 – 16/11/2019

 شيقل) 5,130( من القسط الدرا·�$ %37 31/12/2019 – 01/12/2019

 شيقل) 6,930(من القسط الدرا·�$  50% 31/01/2020 – 01/01/2020

 شيقل) 8,959( القسط الدرا·�$ من %62 29/02/2020 – 01/02/2020

 شيقل) 10,400( القسط الدرا·�$ من %75 31/03/2020 –01/03/2020

 شيقل)12,060( من القسط الدرا·�$ %87 30/04/2020 –01/04/2020

 من القسط الدرا·�$ IJ  100%اية السنة الدراسية- 01/05/2020

 

 

 :التوقيف عن الدراسة .2

KL عليم األ+اديمية أوقفت حالp ،ي القسط من يخصم الطالب، ألي س¹ب +انpاآل+: 

 الدرا��  ال�امل Tسبة اc]صم من القسط موعد التوقيف عن الدراسة

 شيقل) 1,650(القسط الدرا·�$ ال^امل  من 12% 15/11/2019حrm يوم 

 شيقل) 3,465(القسط الدرا·�$ ال^امل  من %25 15/12/2019 – 16/11/2019

16/12/2019 – 15/01/2020 
 شيقل) 5,130(القسط الدرا·�$ ال^امل  من %37

16/01/2020 – 15/02/2020 
 شيقل) 6,930(القسط الدرا·�$ ال^امل  من 50%

16/02/2020 – 15/03/2020 
 شيقل) 8,595(القسط الدرا·�$ ال^امل  من  62%

16/03/2020– 15/04/2020 
 شيقل) 10,400(القسط الدرا·�$ ال^امل  من 75%

16/04/2020– 15/05/2020 
 شيقل) 12,060(القسط الدرا·�$ ال^امل  من  87%

16/05/2020  
ً
 فصاعدا

 شيقل) 13,863(القسط الدرا·�$ ال^امل  من 100%
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 :الدرا��  القسط عno وتخفيضات منح

 منح

 lعrP كما مالية، مساعدات عNO الطالب يحصل أن خاللRا من يمكن مصادر عن بالبحث األ)اديمية �Iتم

 الدراسة خالل من علIëا اvXصول  يمكن الm$ واملساعدات املنح قائمة و�ليكم لRم، Wlيعا املتفوقtن بم^افأة

fo األ)اديمية: 

 للمنحة طلب تقديم ، يمكن)القسط من %50 حrm( املعارف وزارة قبل من مشروطة منح .1

 للموافقة املعارف وزارة لدى بالتوصية املالية الدائرة األ)اديمية وتقوم fo املشروطة

 عNO تخرجھ �عد الطالب حصل إذا ~بة إNg يتحول  قرض، بمثابة fk املنحة ~ذه علIëا،

 شRاداتھ. ضمن عمل

 اNg باإلضافة سنة، ل^ل درا·�$ قسط بقيمة) בהוראה מצוינים( املتمstين مسار منحة .2

 تمنحRا مشروطة منحة وfk. سنوات 4 من بدال 3 اNg التعليم سنوات عدد تقليص

 للطالب املقبولtن ملسار املمتاز_ن. املعارف وزارة بمشاركة األ)اديمية

 ملن يحصل عNO معدل االمتياز منحة الطالب من املتفوقtن األ)اديمية بمنح تقوم: امتياز منح    .3

 .فوق  فما 95 سنوي 

 تصل والذي بt}ح مشروع إNg االنضمام األ)اديمية بإم^انية طالب يتمتع: بt}ح مشروع .4

 بt}ح موقع ع�} بt}ح ملشروع ال�Wþيل يمكن الدرا·�$، القسط من %50 من أك�} إNg منحتھ

fo نت{� .اإلن

اإلعالن  يتم للطالب، االقتصادي الوضع حسب تمنح الطلبة. بواسطة مكتب عميد منح .5

 عن ~ذه املنحة ع�} موقع األ)اديمية.

 .ع�Iا fo وسائل اإلعالم Gعلن أخرى  مصادر قبل من توزع سنو_ة منح .6
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 تخفيضات عno القسط الدرا�� :

 لشRادة املانحة األ)اديمية املؤسسات لطالب الدرا·�$ ال^امل القسط من %26 بقيمة الوزارة تخفيض .1

B.Ed .بحسب املبالغ قد تتعدل( التخفيض قبل الدرا·�$ القسط من 74% يقارب ما الطالب فيدفع 

 .املعارف) وزارة lعليمات

  30/11/2019 أقصاه موعد حrm نقدا الدراسية األقساط ب�سديد يقوم الذي الطالب يمنح .2
ً
  تخفيضا

ً
 إضافيا

 .%3 بÆسبة

 G foعمل لھ املباشر املعيل )ان إذا املستحق القسط من 50% بÆسبة تخفيض عNO الطالب يحصل     .3

 ي^ون  أن يمكن العز=اء/األعزب ة/للطالب املباشر املعيل – وظيفتھ yسبة و=حسب مث¾تة األ)اديمية بوظيفة

 طلب عNO بناء فIëا ينظر است9نائية حاالت. (فقط الزوج ي^ون  أن يمكن امل�sوجة وللطالبة والدة، أو والد

 ) .األ)اديمية لرئ�س يقدم خاص

 األ)اديمية fo fo يتعلمون  الذين) الب�ت نفس G foع�شون ( الواحد الب�ت من األخوة أو الزوجان يحصل .4

 من واحد ل^ل املستحق الدرا·�$ القسط من %10 بÆسبة تخفيض عNO 2020 – 2019 الدراسية السنة

 آخر( امل�vق مع الRو_ة عن صور  إرفاق مع الدليل آخر fo النموذج وفق طلب تقديم يجب. اإلخوة/األزواج

 )30/11/2019 موعد

 النظم وفق الدليل �ذا KL ورد ما وpعديل بتغيe- اCcق لنفس ا األ+اديمية تحتفظ ·

 األ+اديمية ووفق pعليمات وزارة املعارف. KL ¬�ا املعمول  والقوانeن

 fo إعداد قواعد املعطيات للطالب لدى  ·
ً
 ثمينا

ً
 ووقتا

ً
عز_زي الطالب تبذل األ)اديمية جRدا

مرافق األ)اديمية، وfo بناء ا�Xطة الدراسية ل^ل طالب والتÆسيق مع مختلف األطراف، 

قراءة التعليمات اc]اصة بقسم األقساط الدراسية واإلملام ¬�ا. كما وعليھ فمن واجبك 

ع عno عاتقك كطالب أ+ادي!  KL حال عدم معرفتھ و¡ملامھ ¬�ذه أن املسؤولية تق

 التعليمات.
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 موارد ومساعدات للطلبة

 املكتبة -1

 العلوم: مثل متعددة وتخصصات بمجاالت عنوان ألف 59 عNO القاس%$ أ)اديمية مكتبة تحتوي  

 واللغة الطبيعية، العلوم اvXاسوب، الر_اضيات، التار_خ، والعر�ي، واألدب اللغة اإلسالمية، والدراسات

 .وغt}~ا تر=ية نفس، علم اجتماع، علم اتصال، أعمال، إدارة واالن^لstي، الع�}ي  واألدب

 آخر_ن و=احثtن األ)اديمية vqاضري  والدكتوراه املاجستt} رسائل من مجموعة عNO كذلك املكتبة تحتوي 

 .والIëود العرب من

 59 العر=ية، باللغة دور_ة 114 بي�Iا من الثالث، باللغات علمية ومجلة دور_ة 212 -ب املكتبة lش�}ك -

: م�Iا والتخصصات املواضيع مختلف fo متخصصة مجالت وfk اإلنجلstية، باللغة 39و الع�}ية باللغة

 .العر=ية واللغة االتصال الر_اضيات، الطفولة، النفس، علم األعمال، إدارة اإلدارة، ال�}بية،

 الكتاب موضع إNg الوصول  يمكن. ديوي  بطر_قة املعروفة العشر_ة الطر_قة الكتب تصÆيف fo املكتبة ت�بع

 املتطور  -Aleph 500 ألف ب�}نامج املعروف اvqوسب املكتبة برنامج fo وجوده م^ان عن البحث خالل من

 .املوضوع أو الكتاب عنوان املؤلف، اسم عن البحث خالل من وذلك

 الفRرس البيانات قاعدة وfo اسرائيل fo اال)اديمية املكتبات اتحاد fo فاعلة شر_كة املكتبة وlعت�}

fOاملوحد اإلسرائي ULI امعات مكتبات يضم والذيWXال^ليات من وعدد ا fo اسرائيل. 

 والذي OCLC - Online Computer Library Center-منظمة إل�r املكتبة انضمت كذلك -

  يمك��ا
ً
 عno يحتوي  والذي WorldCat -ب املعرف بيانا�ëا قاعدة KL املكتبة بيانات قاعدة Tشر من الحقا

 . دولة 100 من أك×- KL وأ+اديمية وطنية ملكتبات الكتب ماليeن



 284صفحة  ،)2019( األ)ادي%$، الدليل

 

 

 

   معلومات حاو;ات

 التدر_ج ذات األ)اديمية اWqالت اآلف عl NOشمل أ)اديمية بيانات قواعد l foش�}ك بأن املكتبة ا~تمت

 تتوافق الm$ العل%$ البحث حقول  من واسعة مساحة البيانات قواعد محتو_ات وlغطي املتقدم، األ)ادي%$

 مثل وذلك ال^لية وطلبة محاضري  متطلبات ومع ال^لية fo التخصصات مع

EBSCO – Academic Search Premier 

Gale- Academic Onefile 

Elsevier B.V - Science direct 

ProQuest 

Iste-International Society for Technology In Education 

 اWqالت )افة fo بالع�}ية املÆشورة للمقاالت البي¾يلوغراfo حيفا مفتاح l foش�}ك املكتبة فإن باإلضافة

 تقر_ر أو مقال )ل عن أولية ملعلومات الوصول  من املكتبة رواد يمكن والذي اسرائيل fo الصادرة الع�}ية

 . عنھ يبحثون 

 lعليمية عر=ية ومواقع بيانات قواعد عن دائما تبحث بل عر=ية بيانات بقواعد اش�}اكRا املكتبة تقتصر لم

  العر=ية املدرسة بموقع  املكتبة lش�}ك املنطلق ~ذا ومن املكتبة لرواد خدمة Ihا ل�ش�}ك موثوقة

 باست¾يانات lغذيتھ يتم لإلست¾يانات بيانات قاعدة إyشاء تم والباحثtن اvqاضر_ن الطالب، �Xدمة

 fo العل%$ البحث مراكز من علIëا اvXصول  يتم وأخر وأبحاث جامعية رسائل من تصو_ر~ا يتم واستمارات

 . .أ)اديمية مؤسسات

  ا�Xدمات سقف ورفع خدما�Iا بتحسtن املكتبة �Iتم 
ً
 من ممكن عدد أك�} إNg املكتبة رواد يصل فحrm دوما

 باللغة اvqوسبة للمقاالت  بيانات قاعدة بمشروع  املكتبة قامت مختلفة معلوماتية مصادر من املعلومات

، مRvþا �عد )امل بنص) خاصة( العر=ية
ً
 و_تم املكتبة لرواد فقط الك�}ونيا متاحة البيانات قاعدة آليا

 .   سري  ورقم املستخدم ~و_ة رقم خالل من فقط الIëا الوصول 

 طالب من ال^لية، من للمن�سبtن ت�يح املكتبة فإن املساقات و=رامج لالختبارات بالÆسبة اvXال كذلك

 عNO املكتبة فRرس خالل من مساق برنامج أي أو\و 1997 سنة منذ اختبار أي عNO اvXصول   ومحاضر_ن،

 .سري  ورقم الRو_ة رقم و=استخدام االن�}نت شبكة

  30 من أك�} خالل من املكتبة fo متاح االن�}نت �شبكة االتصال
ً
  حاسو=ا

ً
 إضافة ، املكتبة طابقي عNO موزعا

 . .النقالة حواسي'Iم بواسطة الالسل^ي لالتصال

   طا�عات وثالث تصو_ر ماكنة 15 للطالب وفرت املكتبة فان التصو_ر الطباعة �Xدمات بالÆسبة
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 املس�Àدف اc>م ور 

 .األ)اديمية و�دارaي ومحاضري  واملستكملtن املن�سبtن الطالب WXمRور  خدما�Iا املكتبة تقدم  

 ال^لية، خارج من األ)اديميtن والطلبة الباحثtن WXمRور  ا�qتلفة خدما�Iا تقدم املكتبة فإن لذلك باإلضافة

 .العر_ض اWXمRور  من قارئ  و)ل املدارس طلبة

 املكتبة دوام ساعات

 الساعة من واألحد الس¾ت يومي وfo ا�Xامسة الساعة حrm 8:30 الساعة من يوميا أبواIhا املكتبة تفتح

8:30 rmالسادسة الساعة وح. 

 .األسبوعية العطلة يوم ~و اWXمعة يوم

 املش.-يات

 :التالية القواعد مش�}يا�Iا fo املكتبة lعتمد

 .واحدة �þyة من بأك�} متوفرة فأIJا محددة كتب عدا واحدة ب�þÆة الكتب معظم شراء يتم. 1

 . الثالثة اللغات وأبحاث دراسات fk معظمRا fo املقتناة الكتب .2

 .والطالب اvqاضر_ن طلبات عNO و=ناء املكتبة احتياجات وفق الكتب شراء يتم .3

ث .4  تصدره ما بأحدث املكتبة احتياجات ووفق املطلو=ة باملوضوعات دوري �ش^ل فRرسRا املكتبة تحّدِ

 . والعاملية العر=ية اvqلية، الÆشر دور 

 املكتبة طاقم

 تقديم حول  يتمركز الطاقم عمل جل. املكتبة مدير إNg إضافة متخصصtن موظفtن 5  املكتبة G foعمل

 fo يتمحور  امل�$ املوظفtن عمل أما. واإلعارة ا�qتلفة بأش^الھ اإلرشاد مثل للطالب املكت¾ية ا�Xدمات

 .وحوسبIÀا فRرسIÀا واملطبوعة، اإللك�}ونية املوارد من املكتبة موارد تصÆيف

 املكتبة أ�داف

 fo ا�Xدمة تلك تتجNO. وموظفIëا محاضرIÛا وطاق%$ األ)اديمية لطلبة خدما�Iا لتقديم املكتبة �Iدف .1

 fo البحث( واإللك�}ونية املطبوعة املعلومات مصادر استعمال fo ا�qتلفة بأش^الھ اإلرشاد تقديم

 .)وغt}~ا العلمية الكتابة ألف، برنامج استخدام املعلومات، حاو_ات fo البحث اإلن�}نت،

2. Nس�l فاظ املكتبةvدوما ل� NOاأل)ادي%$ مستوا~ا ع stوفق املتم {tاال~تمام مع جدا صارمة معاي 

 املتغt}ة األ)اديمية احتياجات و=مراعاة جانب من واvqاضر_ن الطالب من رواد~ا احتياجات بمراعاة

 . آخر جانب من ا�qتلفة بتخصصا�Iا واملتجددة
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 fo املسا~مة تلك تتجNO. العر�ي الوسط fo واملتخصصة م�Iا العامة املكتبات تطو_ر fo املكتبة lسا~م .3

 . ا�Xدمات وتقديم الكتب شراء الفRرسة، التصÆيف، بمجاالت امل�$ اإلرشاد

 واالستعانة للمكتبة القدوم من أمامRم الفرصة إتاحة خالل من ال^لية خارج من رواد~ا املكتبة lعزز  .4

 .متنوعة وyشاطات فعاليات إجراء خالل من العر_ض اWXمRور  بtن القراءة تحفst إNg إضافة. بموارد~ا

       املكتبة موقع

 ال^لية ومحاضري  لطلبة انقطاع دون  �ش^ل خدماتھ يقدم االن�}نت شبكة عNO متطور  بموقع املكتبة تحظى 

 .   العر_ض ول�WمRور 

 مصادر من املكتبة جديد عNO التعرف اWXديدة، املكتبة أخبار مع التواصل املوقع خالل من يمكن

 مفضلة، بمواقع االرتباط املكتبة، Ihم lش�}ك ومواقع معلومات بحاو_ات االرتباط ا�qتلفة، املعلومات

 فRرس خالل من للبحث االنتقال إم^انية مع معtن معلومات مصدر أي عن للبحث املكتبة بفRرس االرتباط

) األ)اديمية ومحاضري  لطلبة فقط معدة خدمة( ملفات تحميل أخرى، أ)اديمية مكتبة أي إNg املكتبة

 .وغt}~ا اإلعارة تمديد

  املكتبة موقعرابط 

  املكتبة فRرس موقعرابط 

  خالل من يمكن املكتبة مع للتواصل

 04-6286637 – املباشر املكتبة ~اتف

 isc_lib@qsm.ac.il :  - اإللك�}وyي ال�}يد أو

 

 . مخت¤- العلوم2

إن ا�qت�} معد لتدرaس موضوع العلوم fo ال^لية بما fo ذلك مواضيع العلوم والتكنولوجيا ا�qتلفة, لذلك 

االبتداµي وفوق فRو يناسب طبيعة املوضوع وأ~داف تدرaسھ و_خدم طالب املسارات: الطفولة املبكرة, 

 االبتداµي.

أE�êy ا�qت�} بناء عNO توجIëات مÆشور املدير العام. و_تضمن األجRزة واملواد املطلو=ة لتدرaس العلوم 

 وaشمل غرفتtن:

أ. غرفة للتحضt}: ~ذه الغرفة معدة لعمل عامل ا�qت�} وتخزن Ihا غالبية املواد الكيماو_ة. نظام تكر_ر 

دوات تلزم لتحضt} مخت�}ات fo موضوع العلوم. تخزن املواد الكيماو_ة املتطايرة املياه, أدوات وأجRزة وأ

 ) fo غرفة التحضt}. מנדף) وا�Xطt}ة fo جRاز اس�يعاب (הנדיפים(
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ب. قاعة عمل:  ~ذه القاعة متعددة األ~داف بحيث تناسب إجراء فعاليات lعليمية عادية إNg جانب إم^انية 

 fo ا�qت�} و_حتوي عNO خزائن وجوار_ر لتخز_ن إجراء التجارب ا��q}ية. Gس
ً
تطيع أن Gعمل عشرون طالبا

األجRزة املطلو=ة لعمل )ل طالب. تخزن fo القاعة مواد كيماو_ة, وأجRزة GستعملRا الطالب. قسم من 

gت�}. إضافة إ�qا fo الطاوالت املعدة لعمل الطالب متنقل وقسم آخر ثابت مما يخدم )ل نوع من الفعالية N

 ذلك, ~نالك نقاط ومواقع للكRر=اء, املاء و�Iوئة معدة الستعمال الطالب.

 

 :العلوم لتدرuس القاس!  مخت¤-ات عن نبذة

 العلوم وزارة من بدعم القاس%$ أ)اديمية حرم fo 2008 عام fo العلوم لتدرaس القاس%$ مخت�}ات تأسست

 الوسط fo نوعھ من األول  املشروع لت^ون  برافt}مان، شاي -اfo. د.أ األقليات لشؤون والوز_ر والتكنولوجيا،

 والبيولوجيا والفstياء الكيمياء مجاالت fo والثانو_ة، اإلعدادية املراحل fo الطالب حاجات يل $ الذي العر�ي

 توفر لعدم املدارس Ih foا القيام يمكن ال بتجارب للقيام الطالب أمام اWqال و_ضع والبيوتكنولوجيا،

 .املدارس ~ذه fo ا�qت�}ات لنظام الدعم ولقلة املالئمة االم^انيات

 من جاء املدارس، Ih foا القيام Gستطيعون  ال بتجارب القيام من الطالب وتمكtن ا�qت�}ات ~ذه إقامة إن

 عند اإلبدا�f العل%$ التفكt} تنمية أجل ومن الIëودي والوسط العر�ي الوسط بtن القائمة الRوة جسر أجل

 .واWXامعات املدارس fo العل%$ تحصيلRم عNO ينعكس سوف مما العر�ي الوسط fo الطالب

 fo)  البيوتكنولوجيا البيولوجيا، الفstياء، الكيمياء،( العلوم تدرaس مخت�}ات إyشاء فكرة فإن ~نا ومن

ن ألقاس%$ أ)اديمية
ّ

 اإلعدادية( املدارس fo اإلبدا�f العل%$ والتفكt} العلوم تدرaس وتقدم تطور  من تمك

 كثب عن للتعرف العر�ي الوسط fo واالبتدائية االعدادية املدارس fo الطالب امام اWqال وتفâþ) والثانو_ة

NOالعلوم ع NOالتكنولوجية املواضيع وع. 

 العلوم لتدرaس مخصصة ساعات معلمtن،( املعارف لوزارة التا�عة القائمة املنظومات عNO الفكرة lعتمد

 العاfg التعليم مؤسسات fo واإلملام وا��X}ة املتقدمة، ا�qت�} أجRزة استغالل خالل من) والتكنولوجيا

âXس لصاaالعلوم تدر fo املدارس . 

 FM 106القاس!  صوت إذاعة أستوديو. 3

 أجRزة بأحدث وتزو_د~ا املRنية، القاس%$ صوت إذاعة استوديو~ات بإyشاء اإلذاعة فكرة تطو_ر بدأ

 .والبث الصوت

 مسا~مة بان ، األسا·�$ املفRوم من انطالقا ، ومتنوعة ~ادفة برامج FM 106 املوجة عNO الراديو ي¾ث

 العر�ي Wqتمعنا الطلبة من القاس%$ أ)اديمية أسرة تقر_ب G foسا~م راق بمستوى  ت^ون  ان يجب الراديو

fo ،ضور  و_دعم البالدvXا fم و_فعل ، والعلماء لألساتذة االجتما�Iمشار)ا� fo تمع وتثقيف توعيةWqل ، ا( 

fo تخصصھ مجال . 

 اإلعالم طلبة لتدرaس قاعة القاس%$ أ)اديمية أقامت واملنتجة، وال�Wþيل البث استوديو~ات إNg إضافة

 .و�ذاعية مRنية بأجواء للطالب اإلعالم مساقات دراسة ت�يح مما حديثة، وعرض صوت بأجRزة معّدة
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 ال�}امج وتقديم إعداد عNO القاس%$ أ)اديمية fo اإلعالم مساقات طلبة من أساسا امل^ون  الطاقم Gعمل كما

fo إطار fشبابية جامعية و=روح وشيق جذاب إذا�. 

 ومرتبطة ملستمعينا مالزمة صفة و~ذه ، Gعرف الن أيضا متعطش مجتمعنا fo فرد )ل آن yعتقد نحن

 والطال�ي األ)ادي%$ ال^ادر خالل من اإلyسانية اvXاجة ~ذه سد عNO اإلذاعة طاقم وaعمل. ت^و_�Iم بطبيعة

 . القاس%$ أل)اديمية وال�}ي  العل%$

 

 . وحدات ومراكز pعليم4

 سو;ا مركز 4.1

IÛدف مركز سو_ا لتقديم االس�شارة النفسية، االجتماعية واال)اديمية للطالب fo )ل ما يتعلق بمسارات 

االمتحانات، مواد  تطور~م ال�¬�$ وامل�$. يالئم املركز وضع الطالب ذوي صعو=ات التعلم لطبيعة

مساعدة  -دون طالباإNg عقد حلقات دراسية، مارتون طالب Gساع التدرaس والوظائف. كما يبادر املركز

 fo مIÀدعم ومرافقة الطالب خالل دراس fo سا~مl ة االمتحانات، ولقاءات تر=و_ة{�الطالب قبل ف

 اال)اديمية. 

 مركز األبحاث KL أ+اديمية ألقاس!  4.2

عl NOعز_ز وتطو_ر ميدان البحث العل%$ بصورة  تأس�سھ Gعمل مركز األبحاث fo أ)اديمية ألقاس%$ منذ

foبوي  عامة،  و{�مجال تأ~يل و�عداد املعلمtن بصورة خاصة. يزود مركز األبحاث lغذية مرتدة للعمل ال

تركز دراسات  .والتعلي%$ عNO نطاق واسع fo ال^لية، وذلك لتعز_ز وتطو_ر فاعلية تأ~يل املعلمtن fo ال^لية

ارة ال�}بية والتعليم. إضافة التقييم للمركز عNO برامج ومشارaع مختلفة، بما fo ذلك ال�}امج التجر_¾ية لوز 

  .إNg ذلك، فإن املركز يجري مشاركة بحثية، وaعمل مع باحثtن من )ليات وجامعات fo إسرائيل وخارجRا

 األبحاث إجراء عملية ودمج لRم أبحاث إجراء fo ال^لية محاضري  Wlيع ~و األبحاث، ملركز إضاfo دور  ثمة

 ا�Xدمات األبحاث، مstانيات للمحاضر_ن املركز يوفر العمل ~ذا إطار fo. تدرaسRم عملية خالل

 املركز يتوNg ذلك، عNO وعالوة. ال�}بو_ة األبحاث تحر_ر fo واملساعدة اإلحصائية االس�شارة االس�شار_ة،

 وا�Xارج، إسرائيل fo مؤتمرات fo األبحاث عرض: للمحاضر_ن ال^لية تقدمRا الm$ ا�qتلفة الدعم أنواع

  .والÆشر اللغوي  التدقيق ال�}جمات،

 املركز: أ�داف 

 وضع سياسة البحث العل%$ fo املركز ·

 تقييم األبحاث ومق�}حات األبحاث الm$ تقدم للمركز ·

Wlيع محاضري ال^لية للتطور مRنيا وأ)اديميا، من خالل تقديم الدعم fo مختلف األyشطة املتعلقة  ·

العلمية، االس�شارة اإلحصائية، دعم األبحاث العلمية، بذلك:  تقديم االس�شارة fo مجال الكتابة 

تقديم الدعم لÆشر الكتب من قبل أعضاء ~يئة اvqاضر_ن fo ال^لية، ِمَنح ملقدمي العروض بمؤتمرات 

 fo البالد وخارجRا، دعم fo ال�}جمة، والتدقيق اللغوي باإلنجلstية.
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 اCDاضر;ن لطاقم  املركز دعم

 .البالد خارج مؤتمرات fo" الفعالة" املشاركة ألجل الدعم تقديم. 1

 .البالد داخل بمؤتمرات فعالة مشاركة. 2

 .اvqاضر_ن لطاقم  االس�شارة تقديم. 3

 .العل%$ البحث دعم. 4

 .األبحاث مركز مع مش�}ك عل%$ بحث إجراء Ihدف العل%$ البحث دعم. 6

 .ال�}بو_ة املبادرات دعم. 7

 .كتب وطباعة لÆشر الدعم تقديم. 8

 .ال^لية محاضري  من الدكتوراه طلبة دعم. 9

 .والكتب املقاالت تدقيق/ترجمة fo الدعم. 10

 :مركز ألقاس!  للبحوث العلمية 4.3

 مركز ألقاس%$ أ)اديمية fo أقيم البالد، fo عر=يھ جامعھ أول  إNg النمو الرامية األ)اديمية لرؤ_ة تجسيًدا

اWXامعة الرئ�سة fk التدرaس والبحث العل%$ و�عداد وتأ~يل من املعلوم أن مRام .العلمية البحوث

والشك بان البحث العل%$ ~و الركstة . ا�Xرجtن �Xدمة القطاعtن اvX^ومي واأل~fO، واWqتمع �ش^ل عام

الثانية ل�Wامعة �عد التدرaس، ألIJا املسؤولة األوNg عن إنتاج وyشر املعارف العلمية وتجديد~ا وتطو_ر~ا 

اvXقول اإلyسانية والطبيعية والتطبيقية، وألن اWXامعة بحكم طبيعIÀا وموقعRا ودرو~ا يجب fo مختلف 

أن ت^ون مؤ~لة وقادرة عNO الر_ادة وقيادة البحث العل%$، مادامت تمتلك الوحدات النوعية األساسية 

)ل الرعاية وجل  وانطالقا من ~ذه املبادئ، أولت أ)اديمية ألقاس%$ . ومناخ التفاعل واإلبداع والتطو_ر

اال~تمام لدفع وتطو_ر البحث العل%$ fo شrm حقول املعرفة وتحقيق الر_ادة fo البحث العل%$ واإلبداع، 

fo للفكر والبحث العل%$، ل�س 
ً
 بارزا

ً
الداخل فحسب   واالبت^ار fo شrm مجاالت املعرفة، حrm أصبحت رافدا

 
ً
 وعامليا

ً
 بل وعر=يا

 لعلمية رسالة مركز ألقاس!  للبحوث ا

نظرا للتطورات والتغt}ات، fo اvqتوى، وسRولة الوصول إNg املعرفة ، والm$ تحدث fo إسرائيل وا�Xارج، 

WGع مركز ألقاس%$ للبحوث العلمية العمل البح!$ املتمst من خالل توفt} ب�ئة جاذبة ومحفزة تدعم 

IÛدف مركز البحوث والتطو_ر . ة العامليةالتمst واإلبداع للباحثtن fo جميع مجاالت املعرفة لتحقيق الر_اد

العل%$ إNg دعم ومساعدة الطلبة والباحثtن والدارسtن fo مختلف تخصصات علم األحياء والكيمياء من 

 .خالل تقديم خدمات البحث والدراسة واالس�شارة fo اWqاالت ا�qتلفة

�ش^ل أسا·�$ عl NOعز_ز أبحاث حيث Gعمل املركز . 2008تأسس مركز ألقاس%$ للبحوث العلمية fo عام 

وaس�ند التحقيق fo التخصصات العلمية العالية عNO التعاون . رفيعة املستوى fo علم األحياء والكيمياء

 .املكثف بtن علماء البيولوجيا والكيمياء، وعلماء الكمبيوتر
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جراء البحوث األساسية ي�ش^ل املركز من طاقم م�$ مدرب تدر_با عاليا مع التقنيات اvXديثة واملتقدمة إل  

والتطبيقية fo مجاالت بيولوجيا ا�Xلية، وعلم الفt}وسات، والنباتات الطبية، وعلم األحياء الدقيقة 

 . والكيمياء والعلوم الكيماو_ة املعلوماتية fo املركز

، ) أبومخ أالء. أ, Ihاء ~ادية. أ, �شt} أبوفرخ. أ, محمد عزب. د(وكما Gعمل fo املركز فنيون ومساعدو بحث 

 : باإلضافة �Xمسة باحثtن عNO مستوى بروف�سور ودكتوراه ، الذين يديرون املشارaع البحثية ا�qتلفة

 .علمنة وتحديث الطب العر�ي اإلسالمي -د �شار سعد ، مدير عمادة البحث العل%$.أ ·

 .العالج اWXيP$ للفt}وسات الm$ تص�ب النباتات: د محمد ز_دان.أ ·

 . الطبي�f ملرض السكري من النباتات إNg املواد الفعالةالعالج :~الل ز_د.د ·

 . املعلوماتية fo تطو_ر العقاقt}: أنور ر_ان.د ·

 . Biofilmعالج : املضادات اvXيو_ة من مستخلصات عش¾ية : محمود مصاvXة .د ·

 fo مجالت  25، فقد yشر باحثوه أك�} من  2008عNO الرغم من حداثة سن املركز ، الذي أطلق fo عام 
ً
مقاال

 تّوجRا علميھ كتب fo الفصول  من العديد إNg أضافھ.عاٍل ) التأثt} عامل(Impact Factorعلميھ عامليھ مع 

IÛدف إNg علمنة  والذي. 2011 العام بداية fo سعد �شار د.أ yشره الذي نوعھ من األول  العل%$ الكتاب

ألستاذ �شار تلقى جائزة جمعية الطب املكمل ومن اWXدير بالذكر أن ا. وتحديث الطب العر�ي اإلسالمي

stللعالم املتم. 

 مركز موارد التعليم والتعلم 4.5

يحرص مركز موارد التعليم والتعلم عNO تقديم ا�Xدمات األ)اديمية الداعمة وعNO توفt} وحوسبة املوارد 

والتأكيد عNO االعتمادية الالزمة واحتياجات اvqاضر_ن والطلبة، ول^ل طالب علم  fo الوقت املÆشود 

 Ngا بكفاية أك�}. يطمح املركز اRاملراكز واستخدام fo ت^امل جميع الوسائل املتوفرة fo كة{�واملسؤولية املش

تطو_ر مRارات إنتاج الوسائل التعليمية fo اإلرشاد والتدرaس عNO مختلف التخصصات واNg توفt} ا�Xدمات 

وت^ون ~ذه ا�Xدمات شاملة، مطورة ومحتنة .  ~ذه النظرة تحّتم توفt} للRيئة اإلدار_ة وسائر أقسام ال^لية 

 اآلليات, التقنيات, واملRارات الالزمة.

 املركز تأس`س

 . 1996عام  -تأسس مركز موارد التعليم والتعلم KL أ+اديمية القاس! 

، و;حوي مراكز وخالل ف.-ة وجe»ة تم حوسبة جميع املوارد التعليمية املوجودة من خالل موقع ال�لية

تخصصية، توفر جميع احتياجات اCDاضر;ن والطلبة حيث يمكن حفظ وتحميل معظم املوارد من 

 املوقع.

 

 أقسام املركز

 مركز الطفولة املبكرة. ·

 مركز ال.-بية اc]اصة. ·

 مركز اللغة اإلنجلe»ية. ·
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 مركز الر;اضيات. ·

 مركز الدين اإلسالمي. ·

 مركز اللغة العر0ية. ·

 -بو;ةمركز املوارد ال. ·

 مركز العلوم ·

 مركز املوارد الشامل. ·

 أ~داف املركز ال�}بوي 

 توفe- املوارد التعليمية ذات العالقة باالحتياجات ال.-بو;ة والتعليمية. ·

�ëيئة ب`ئة pعليمية pساعد اCDاضر / الطالب KL الوصول ملصادر املعلومات �سرعة وس ولة  ·

 إلنتاج الوسائل املعينة للتدرuس.

 األج زة التكنولوجية لتجو;د الوسائل التعليمية.استخدام  ·

 وفقا للم��اج املنفذ KL اCcقل. تحديث وتطو;ر وسائل pعليمية ·

 متا�عة ما استجد من موارد ووسائل pعليمية وتكنولوجيا التعليم محليا وعامليا. ·

 التوعية بإم�انيات وخدمات املركز ال.-بوي والتعر;ف بموجوداتھ وما ¶ستجد م��ا. ·

 ر أداء املركز من أجل إنتاج الوسائل التعليمية. تطو; ·

تركe» املواد النظر;ة املكتو0ة م��ا واملسموعة واملرئية وال¤-امج التعليمية c>ميع التخصصات  ·

 وتوفe-�ا للمستخدمeن

 خدمات املركز

 تقديم اإلرشاد للطلبة واCDاضر;ن KL اD>االت التالية : ·

 مراكز pعلم و وحدات pعليمية ومشارuع تخرج. إرشاد الطلبة KL تخطيط دروس, و0ناء  ·

 تصiيف املوارد التعليمية  وحوسب�Àا KL موقع املركز ال.-بوي. ·

 إقامة ورشات عمل حسب ال¤-نامج املق.-ح  ·

 تحضe- مواد ووسائل pعليمية. ·

 إتاحة الفرصة الستعارة واس.-جاع موجودات املركز (وفق نظام اإلعارة KL املركز). ·
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 عno كيفية تiسيق وحفظ الوسائل التعليمية  .إطالع الطلبة  ·

 م^انة وlعز_ز اWqتمع شرائح ل^افة ال^لية رسالة ولبث االتصال قنوات لتعز_ز ا�Xر_جtن مع التواصل

 .التعليمية باملوارد ودعمھ ا�Xر_ج

 نظام اإلعارة 

 باإلعارة.تتم عملية اإلعارة �عد p«>يل املوارد KL منظومة اإلعارة وفق برنامج محوسب خاص  ·

· Pن.(حeأغراض) 8¶ستطيع الطاقم األ+ادي!  واإلداري استعارة املوارد ملدة أسبوع 

·  Pأغراض(باست!ناء الوحدات الدراسية  8¶ستطيع الطالب استعارة املوارد ملدة أسبوع، ح

 واألبحاث)

 يمكن تجديد اإلعارة تلفونيا أو من خالل منظومة اإلعارة KL موقع املركز ال.-بوي. ·

 جوز إنابة الغKL -e إعارة/ أو إعادة املواد وعno املستعe- استعارة/أو إعادة املواد بنفسھ.ال ي ·

 يحق للمركز ال.-بوي طلب املواد املستعارة قبل موعد إرجاع ا . ·

·  Koعليمات النظام الداخp إعادة املواد املستعارة حسب KL -eيتعامل املركز ال.-بوي مع التأخ

 للمركز.

 ركز:أ�داف وTشاطات امل

 أ. يزود مركز املوارد الطالب, اvqاضر_ن واملستكملtن بخدمات و=موارد lعليمية.

 מערכיب. يزود املركز الطالب بوسائل وآليات لتحضt} وحدات lعليمية, تخطيط و=ناء دروس (

 ) ووسائل مساعدة لتحضt} الوظائف البي�ية.שיעורים

 .ل إيضاح حسب املواضيع والعناو_نفRرسة مواد ووسائج. تنظيم مجمع املوارد: إحضار ملفات للمواضيع, 

{tتلفة:  تحض�qاملواضيع ا fo عليمية الستعمال الطالبl مواد {tعليمية  د. تحضl وسائل عرض, العاب

...ØXعليمية وأوراق عمل اl شر كراساتyووسائل إيضاح  و 

 مساعدة للتمر_ن الذاlي.~ـ. إعارة أشرطة فيديو, أشرطة سماعية أفالم قصt}ة, كراسات, ووسائل 

), קולי-אורو. إرشاد, توجيھ واس�شارة fo استعمال وسائل اإليضاح (أجRزة, عرض عNO الشاشة, وأجRزة 

 ).השיעורים במערכיlشغيلRا ودمجRا fo مبrP الدروس (

 وحدة pعليم الدين اإلسالمي والفتاوى  4.6
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ا�Xاص كمؤسسة متمstة ووحيدة fo إسرائيل, أقيمت الوحدة لتعليم الدين اإلسالمي ن�يجة واقع ال^لية 

 ذا صالحية ديÆية للمسلمtن fo إسرائيل, وlستجيب الحتياجات الس^ان من حيث إصدار 
ً
وlعت�} مصدرا

 ديÆية متعددة.-الفتاوى fo قضايا اجتماعية

وتدعم تجري الوحدة لقاءات للطالب ملعرفة الثقافة اإلسالمية ومسا~مIÀا fo الثقافة العاملية, lساعد 

 باحثtن fo موضوع الدين اإلسالمي وخاصة fo مجال معرفة ا�qطوطات وتصديقRا.

 املركز التعلي!  لتدرuس الدين اإلسالمي 4.7

 طالب وكذا العر=ية واللغة الشرaعة لطالب مختلفة خدمات تقديم عNO اإلسالمي الدين مركز Gعمل

 املدارس ومعل%$ طالب واvqاضر_ن، ال^لية طالب التخصصات، و=ا#f ا�Xاصة وال�}بية املبكرة الطفولة

 . باملوضوع IÛتم من و)ل عامة

 :التاfg النحو عNO ا�Xدمات ~ذه تتمثل

 التعلم ومراكز التعليمية والوحدات الدروس تحضfo {t املسار لطالب واإلرشاد االس�شارة تقديم ·

 .اvXقل fo العملية التطبيقات مجال fo وكذلك واألبحاث التخرج ومشارaع

 .املركز fo املتوفرة التعليمية للوسائل إعارة خدمات تقديم ·

 :املركز و�ثراء تطو_ر ·

 التعليمية واللوازم الوسائل �شrm إثرائھ fo االستمرار عNO دائما اإلسالمي الدين مركز �عمل ·

 مع والتعاون  التÆسيق خالل من وذلك, نوعيتھ عNO واvXفاظ بھ الر#f أجل من اvXقل fo املستجدة

 .ال^لية fo العر=ية واللغة الشرaعة وقسم الطالب,  املركز إدارة من )ل

 :يfO ما م�Iا نذكر التعليمية والوسائل والكراسات الكتب من  مجموعات عNO املركز يحتوي 

 .والثانو_ة واإلعدادية االبتدائية املراحل WXميع والمن©Wية من©Wية كتب ·

 .lعليمية ووحدات أبحاث ·

 . مختلفة ايضاح وسائل ·

 .مواضيع حسب مصنفة lعليمية أقراص ·

 . ايضاح وسائل و=ناء لتخطيط استعمالRا يمكن وأدوات لوازم ·
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 مRامRم fo وغt}~م ال^لية طالب lساعد اختالفRا عNO التعليمية والوسائل اللوازم أن شك من ~ناك ل�س

 وان خاصة,  املعلم عند الدرس لسt} أفضل وتخطيط إعداد fo كبt} حد إl Ngسا~م كما, الدراسية وأبحاI3م

{tاإلسالمي الدين دروس من الكث fo ا يخيم بات املدارسIëالطا�ع عل $Pللمادة النظري  بالشرح املتمثل الروتي 

fo األحيان اغلب foالتعليمية واأللعاب الفعاليات, اإليضاح وسائل غياب و $mا من الIJتضفي ان شأ NOع 

 .الدرس أثناء الطالب بھ Gشعر الذي امللل جو وتبدد اvXيو_ة املوضوع

 .املركز زّوار ول^ل الطالب WXميع واإلرشاد التوجيھ, النصائح تقديم Gسرنا 

يتم fo املركز تطو_ر طرق تدرaس وlعليم الدين اإلسالمي fo املدارس االبتدائية وفوق االبتدائية. وفيھ مجمع 

 من املواد التعليمية, وسائل إيضاح.

املركز ~و عبارة عن مجمع للموارد و_قدم االس�شارة للطاقم التدر�èa$ بما fo ذلك معل%$ الدين والثقافة 

 اإلسالمية وكذلك للطالب. 

 مخت¤- التالوة والتجو;د 4.8

 fo ي وتدر_بlعليمية للتمر_ن الذاl ة, مواد{tنالك مجمعة من أشرطة الفيديو, أشرطة سماعية, أفالم قص~

 إلجراء التجارب والتدر_ب لتحسtن قراءة القرآن قراءة القرآن 
ً
حسب قواعد التجو_د. Gعد ا�qت�} مركزا

 الكر_م لدى الطلبة واWXمRور العام.

 مركز التعددية اCcضار;ة 4.9

Gسا~م املركز fo تطو_ر اvXوار بtن األديان والثقافات fo اWqتمع اإلسرائيfO, و~و شر_ك fo فعاليات 

ددة مع أوساط ومؤسسات �Iدف إl Ngعز_ز روح ال�سامح, أvXوار, والعدالة ومبادرات تر=و_ة متع

 االجتماعية, مثل:

-بار جامعة fo املتدينtن املعلمtن وجمعية أورانيم )لية ومن ال^لية من ومحاضر_ن طالب بtن لقاءات -

 .إيالن

 ا�qتص اWqلس مع بالتعاون " واإلسالمية النصرانية, الIëودية الديانة fo مش�}كة قيم" الكتاب إصدار -

 .بالديانات
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 وحدة األبحاث للغة العر0ية 4.10

لتطو_ر األبحاث fo اللغة العر=ية وfo مجاالت تدرaسRا. وfk تنظم فعاليات مختلفة  2005أقيمت الوحدة سنة 

و=تدرaسRا. fo مجاالت اللغة: إصدار كتب, أيام دراسية ومحاضرات fo مواضيع متعددة تتعلق باللغة العر=ية 

Wlع yشاطات الوحدة )افة املعلمtن, معل%$ املعلمtن, الطالب و=اح!$ اللغة للمبادرة fo كتابة األبحاث, لتطو_ر 

 وحدات lعليمية ولعمل مشارaع مختلفة fo اللغة العر=ية.

 املركز التعلي!  للغة العر0ية وآدا¬�ا 4.11

د للطالب وملعل%$ العر=ية. ~نالك مجموعة من الوحدات Gشمل املركز مجمع موارد, و_قدم االس�شارة واإلرشا

التعليمية, ألعاب lعليمية ووسائل مساعدة لتدرaس اللغة العر=ية. وكذلك يزود املركز الطالب وسائل مساعدة 

 ومواد لتحضt} وحدات lعليمية ولبناء خطط للدروس.

 مركز ألدب األطفال 4.12

، )انت فكرة إقامة مركز أدب األطفال ضرورة 2007س%$ سنة تأسس مركز أدب األطفال fo أ)اديمية القا

 fتكثيف الو� Ngدف املركز إIÛ شكيل عاملھ. كماlبية وصقل °�صية الطفل و{�فرضIÀا أ~مية أدب األطفال fo ال

fgن األ~اtشر ثقافة تداول كتاب األطفال بy Ngال. يطمح املركز كذلك إWqذا ا~ fo يع األبحاثWlذا املوضوع وIh 

 واملعلمtن و�عطاء اإلرشاد الالزم لRم لتذو_ت الوسائل الWl $mع األطفال عNO املطالعة.

يوفر املركز مئات الكتب واWqالت الصادرة باللغة العر=ية باإلضافة إNg مجموعة من الكتب باللغتtن الع�}ية 

ب األطفال من باحثtن وطالب واإلنجلstية. يمكن للمRتمtن استالم الكتب واvXصول عNO اس�شارة fo موضوع أد

 ومحاضر_ن وموظفtن ومعلمtن ومعلمات fo اvXقل.

يقدم املركز عددا من الفعاليات مثل: لقاءات طالب وأطفال مع أدباء يكتبون لألطفال، محاضرات وورشات 

 عمل وأيام دراسية. 

 وحدة البحث املقارن بeن اللغات. 4.13

ت اللغة للوقوف عNO العالقة والصلة بtن اللغات, مما يؤدي إI� Ngتم الوحدة باألبحاث املقارنة fo مجاال 

 
ً
توثيق معرفة املش�}ك بtن الثقافات ا�qتلفة , تبادر وlشارك fo منتديات متعددة بtن الثقافات, تنظم أياما

 دراسية وأيام استكمال fo مواضيع متعددة.
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 املركز التعلي!  للر;اضيات 4.14

 NOعمل مركز الر_اضيات عG اضر_ن, طالبvqتقديم خدمات مختلفة لطالب التخصص, طالب ال^لية وا

 ومعل%$ املدارس عامة و)ل من IÛتم باملوضوع.

:fgالنحو التا NOدمات ع�Xتتمثل ~ذه ا 

 تقديم  االس�شارة واإلرشاد لطالب املسار fo أبحاI3م أو fo مجال التطبيقات العملية fo اvXقل. ·

 التعليمية املتوفرة fo املركز.تقديم خدمات إعارة للوسائل  ·

 تطو_ر و�ثراء املركز: ·

التعليمية  نحن fo مركز الر_اضيات yعمل دائما عNO االستمرار fo إثرائھ �شrm الوسائل واللوازم ·

املستجدة  fo اvXقل من اجل الر#f بھ واvXفاظ  عNO نوعيتھ, وذلك من خالل التÆسيق والتعاون مع 

 وقسم الر_اضيات fo ال^لية. )ل من إدارة املركز , الطالب

· :fOا ما يIمجموعة من الكتب والوسائل التعليمية نذكر م� NOيحتوي املركز ع 

 كتب من©Wية وال من©Wية خاصة باملرحلة االبتدائية واإلعدادية. ·

 أبحاث ووحدات lعليمية. ·

 وسائل إيضاح مختلفة. ·

 أشرطة lعليمية مصنفة حسب مواضيع. ·

· Rا لتخطيط و=ناء وسائل إيضاح .لوازم وأدوات يمكن استعمال 

ل�س ~ناك من شك ان اللوازم والوسائل التعليمية عNO اختالفRا  lساعد طالب ال^لية وغt}~م fo مRامRم 

وأبحاI3م الدراسية, كما  lسا~م إNg حد كبfo {t إعداد وتخطيط أفضل لسt} الدرس عند املعلم , خاصة 

ات يخيم علIëا الطا�ع الروتيP$ املتمثل بالشرح النظري للمادة وان الكثt} من دروس الر_اضيات fo املدارس ب

 NOا أن تضفي عIJمن شأ $mغياب وسائل اإليضاح ,الفعاليات واأللعاب التعليمية ال foاغلب األحيان و fo

 املوضوع اvXيو_ة وتبدد جو امللل الذي Gشعر بھ الطالب أثناء الدرس.

بان ت^ون وسائل اإليضاح والفعاليات عNO اختالفRا ضمن  لذا نن{â دائما, وخصوصا طالب التطبيقات,

مركبات سt} الدروس ا�qطط لRا. ونحن بدورنا fo املركز yسعد بتقديم الن{â, التوجيھ واإلرشاد  لRم 

 ول^ل زّوار املركز آملtن أن Gعود ~ذا )لھ بالنفع والفائدة لطالبنا وأبناء مجتمعنا.
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 املركز القطري للمو�وe0ن   4.15

أقيم املركز Ihدف البحث ورعاية الطالب املمتاز_ن fo الوسط العر�ي وكذلك Ihدف التوعية أل~مية ~ذا 

 املوضوع.

 دراسية ملدراء املدارس, للمعلمtن وألولياء أمور الطالب وطور مشارaع قطر_ة fo ~ذا 
ً
يجري املركز أياما

 اWqال.

إرشاد~م و�ثرا.Iم fo موضوع الر_اضيات و=وسائل إن طالب املدارس الl $mش�}ك y foشاطات املركز يتم 

 مساعدة: مواد خاصة, كتب مساعدة , منتديات و=ر_د الك�}وyي.

 وfo سنة  450أك�} من  2004اش�}ك fo املشروع سنة 
ً
 من )افة أنحاء  1800أك�} من  2005تلميذا

ً
تلميذا

 البالد.

tك{�ن وتمنح جوائز تقدير_ة للمدارس وللذين يجرى مع انIÀاء سنة الفعالية اجتماع قطري WXميع املش

 امتازوا.

 املركز لتعليم االنجلe»ية 4.16

إن مركز االنجلstية عبارة عن مجمع موارد بحيث يقدم اإلرشادات املRنية للطالب ولطاقم املعلمtن fo قسم 

)لغة  االنجلstية. وaشمل مواد نظر_ة وتدرaسية مصنفة حسب مجموعات مالئمة fo اللغة وfo تدرaسRا

أجن¾ية: أدب, علم اللغة, ال�}وة اللغو_ة, مRارات اللغة, تدرaسRا اØX...كما وتوجد fo املركز وسائل تدرaس, 

 مثل: أشرطة فيديو مسموعة, برمجيات حاسوب وألعاب lعليمية.

Gساعد املركز الطالب حtن اvXاجة  إNg البحث عن مواد تدمج fo الدرس وتحضt}~ا, أو دمج وسائل مساعدة 

متعددة, مثل اvXاسوب, التلفز_ون, املWþل اØX... كما و_قدم املركز مساعدة و�رشاد للطالب fo تخصص 

تخصصtن fo تدرaس اللغة االنجلstية fo تحضt} وظائفRم البي�ية للمساقات ا�qتلفة, تخطيط دروسRم كم

 وfo تحضt} وسائل مساعدة خاصة يحتاجوIJا لتدرaس اللغة fo املدرسة.   

 مخت¤- لغوي  4.17

 $mبرمجيات لتعليم اللغات ال foتلفة و�qوسبة واملعلوماتية اvqالوسائل ا fo ت�} الطالب خ�}ة�qيكسب ا

, أشرطة سمعية محوسبة, يو محوسبفيد والl $mشمل: Video, Data, Audioتدعم التعليم بواسطة 

ملفات سماعية وفيديو محوسب.  lعليم عن طر_ق االن�}نت  و=رمجيات lعتمد عNO ,ميكرفون للمحاضر

 lساعد املنظومة الطالب fo مواجRة مشا)ل lعليم اللغات األجن¾ية �ش^ل فردي أو �ش^ل مجموعة.
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 وحدة املعلوماتية واملولتوميديا 4.18

fk تلبية حاجات معل%$ املعلمtن الذين ير_دون التعامل مع التكنولوجيا االلك�}ونية  إن وظيفة الوحدة  

املن�شرة ~ذه األيام fo العالم fo تدرaسRم وlعليم طالIhم. Wlع الوحدة املعلمtن الستعمال ~ذه التقنيات, 

: استكماالت fo ترافقRم, ترشد~م وت�باحث معRم fo طرق التطبيق. من بtن الفعاليات ا�qتلفة للوحدة

.$mن{� املواضيع املعلوماتية وقائمة عناو_ن للمراسلة ال�}يدية  ألولئك الذين IÛتمون fo التعليم االن

lساعد الوحدة الطالب fo تحضt} مشارaع ان�}ن�ية  ودروس ذات lشعب تدمج النص, الصوت, الفيديو 

 والصورة.

   (ICT) :واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا دائرة.  5

 تحقيق ألجل. اvXديثة التطورات مواكبة يتطلب راق أ)ادي%$ ومستوى  ناجعة تنظيمية ثقافة ترسيخ إن

 املعلومات تكنولوجيا fo التطورات ملواكبة واالتصاالت، املعلومات لتكنولوجيا املركز أقيم الRدف ~ذا

 محوسبة ب�ئة  تطو_ر ICT أل دائرة  تواكب. واأل)ادي%$ اإلداري  اWXانبtن fo بنجاعة وتذو_IÀا واالتصاالت

 .ا�Xار"f العالم مع والتواصل وyشر~ا املعرفة إنتاج عNO قادرة

 الفيديو اتصال تقنيات مالئمة، محوسبة عمل ب�ئة التحتية، البÆية:   وتطو_ر بـإدارة الدائرة �Iتم.

 للمحاضر التقP$ الدعم تقديم اإلن�}نm$، التعلم محوسبة، تر=و_ة ومبادرات مشارaع )ونفرyس،

 .األ)اديمية وموقع ، اWqاالت ~ذه  fo ومؤتمرات دراسية أيام والطالب،

 :التالية الوحدات القسم يضم

 الداخلية، الشبكة ذلك fo بما التحتية، البÆية وصيانة بتطو_ر القسم ~ذا GعrP: والشب^ات اvXاسوب قسم

 .األ)اديمية fo اvXواس�ب و)افة عرض شاشات )ونفرyس، فيديو املعلومات، أمن اإلن�}نت، شبكة

 وaعمل ،)جزµي �عد وعن )امل، �عد عن( اإلن�}نm$ التعلم مساقات القسم ~ذا يركز: اإلن�}نm$ التعلم قسم

NOالتعلم من النوع ~ذا ونجاعة تطو_ر ع. 

  و_ب برمجيات وتطو_ر اإلن�}نت عNO األ)اديمية موقع بتطو_ر القسْم  ~ذا IÛتم: والتطو_ر ال�}مجة قسم

 .ال^لية fo ا�qتلفة واملراكز الوحدات تخدم

 ل�سRيل متطور، رق%$ �ش^ل األ)اديمية  ملفات أرشفة ِبُمتا�عة  IÛتم القسم ~ذا: الرقمية األرشفة قسم

 .واالس�}جاع. البحث عملية
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 . وحدة تنمية القيادة  6

إن القاعدة األساسية الm$ توجھ عمل ~ذه الوحدة ~و نظر�Iا املتعلقة بأ~داف إعداد قيادة fo إسرائيل    

عامة وfo الوسط العر�ي �ش^ل خاص. "إعداد قيادة" يصبو و_تطلع إNg إعداد زعيم قادر عNO أن يؤدي 

إداري و�yساyي Gعتمد عNO وظيفتھ fo حاالت متغt}ة, Gستطيع أن يواجھ مشا)ل اWqتمع املعاصر بأسلوب 

ال�سامح وعNO اح�}ام "اآلخر", ا�qتلف, Gعمل fo محيط متغt} مfOء بالتوتر االجتما�f, الثقاfo والسيا·�$ 

 داخل اWqتمع fo إسرائيل.

 عNO التوفيق بtن أقطاب وصراعات بtن منظومات قيم مختلفة وسياسية  
ً
إن قائدا كRذا عليھ أن ي^ون قادرا

وأن يوفر للتا�عtن لھ القدرة واملرونة املطلو=ة ليقوم �عملھ �ش^ل جيد ومفيد داخل مجتمع Gع�ش مراحل 

 انتقالية صعبة وaسا~م fo االنفتاح والعدالة االجتماعية.

بتطو_ر نماذج وآليات متمstة lساعد fo تصميم و=ناء بrP تحتية وخطوات نوعية عNO  تختص الوحدة

 مستوى الفرد, اWqموعة املؤسسة واRWXاز التنظي%$.

أ~داف عمل الوحدة: تطو_ر وسائل وطرائق إلدارة وتطو_ر أجRزة تنظيمية وذلك مع األخذ �عtن االعتبار 

 مstات اWqتمع العر�ي املتمstة.

حدة املساعدة واالس�شارة للمدراء ولذوي الوظائف ا�qتلفة fo اWqتمع والعاملtن fo ب�ئة متغt}ة  تقدم الو 

 .
ً
 ومتجددا

ً
  جديدا

ً
 يلزم تنظيما

ومما تجدر اإلشارة إليھ ~و النظام وال�}نامج املتمst الذي طورتھ الوحدة fo إعداد قيادة مناسبة إلدارة 

 تنظيمية ذات مstات خاصة. فيما يfO النظام:وقيادة مؤسسات متعددة lعمل fo ب�ئة 

 املرحلة األو�l :Ngيص متغt}ات °�صية لدى املدراء

 املرحلة الثانية: مواجRة املعلمtن مع أنفسRم

املرحلة الثالثة: بناء خطوات lعليمية تناسب اWqموعة. يتمst التعليم بالتمعن بأحداث وتحليلRا, مع دمج 

 النظر_ة  والتطبيق.

) (معرفة الذات, استطاعة, הולונומיתالرا�عة: تطو_ر وتنمية °�صية قيادية متعددة اWXوانب ( املرحلة

(...ØXموعة اWqا foالعمل كفرد و NOعالقات, القدرة ع 

 :تدمج الوحدة فعاليات

 متقدمة إدار_ة طرق  بحث. 1
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 متقدمة إلدارة ونماذج مRارات تطو_ر. 2

  املتغt}ة اWqتمع حاجيات االعتبار �عtن يأخذون  الذين مستقلtن كمدير_ن للنمو املدراء Gساعد إرشاد. 3

 .  وحدة التخطيط التعلي! 7

 fo عملية التأ~يل fo ال^لية بحيث تحاول الدمج بtن املعرفة 
ً
 ~اما

ً
lعت�} وحدة التخطيط التعلي%$ عنصرا

القدرات عNO التخطيط, النظر_ة و=tن املعرفة العملية. وتدعم عملية اإلرشاد بواسطة تطو_ر وتقو_ة 

 وحدات تدرaسية تر=ط بtن مواضيع, حوار و=ناء  .

 fo مواضيع متعددة. تبحث fo عليميةl عليمية وخططl عمل الوحدة كمخت�} لتخطيط ولتطو_ر وحداتl

برامج lعليمية موجودة وتحللRا من ناحية طرق التخطيط واعتباراتھ, تحلل اWXانب املتعلق باملضمون 

aإيجاد مواد و=طرق التدر NOساعد عG الوحدة مجمع معلومات محوسب الذي fo .ح الفكر لتحس�نھ{�س وتق

 lعليمية.

8-eوحدة تنمية التفك  . 

lعتمد الوحدة عNO التدرaس التأ~يfO تدرaس مساعد وتدرaس بطر_ق اvXوار. تزود الطالب fo )افة املسارات 

h سةyمتجا {tصفوف غ fo ارات للتعليمRومفا~يم تر=و_ة والتخصصات بامل {tدف تطو_ر وتنمية وسائل تفكI

 دراسية ملدراء املدارس 
ً
متقدمة. كما وتفعل الوحدة برامج جديدة fo تنمية التفكt} داخل ال^لية وتقيم أياما

 وللمعلمtن fo مواضيع مناسبة.

 . وحدة التقييم والقياس9

لية, تنفيذ استطالعات lغذية مرتدة إن الوحدة مسئولة عن تطو_ر وتفعيل منظومات تقييم وقياس fo ال^

وأبحاث وكذلك إجراء أيام تدرaس ملعل%$ ال^لية, ملدراء املدارس وللمعلمtن fo موضو�f القياس والتقييم 

 ملركزي التقييم والقياس fo املدارس.
ً
 مع ال�شديد عNO طرق بديلة لتقييم تحصيل الطالب, وتطور مساقا

 املبكرة. املركز التعلي!  c>يل الطفولة 10

 .2004 سنة fo املبكرة الطفولة مركز أقيم

 الوالدة من( املبكرة الطفولة مجال fo للعاملtن عنوان lشكيل: املركز إقامة وراء يقف الذي والفكر املنطق

rmسواء ،)سنوات 8 جيل ح fo أو األ)اديميا fo قلvXا .{tات ومواكبة جديد ~و ما )ل توف{tالتغي fo مجال 

 .املبكرة الطفولة

 : التالية ا�Xدمات املركز يقدم
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 توفt} موارد مختلفة الستعمال رواد املركز. وaشمل ذلك منا&ñ حديثة لتدرaس الطفولة املبكرة، .1

 فنون، تنور لغوي ولغة عر=ية، ر_اضيات، مراجع ،قصص وكتب فعاليات fo اWqاالت ا�qتلفة: علوم،

 قيم وآداب إسالمية.

 عNO مواد
ً
وسائل إيضاح ،حقائب lعليمية ودمى يد  برمجيات حاسوب، سمعية ومرئية، يحتوي املركز أيضا

 رأس.\أصا�ع \

وظائف ومراكز فعاليات fo مواضيع  مشارaع تخرج، أبحاث، يوفر املركز إم^انية معاينة وحدات دراسية،

 مختلفة fo الطفولة املبكرة.

 إم^انية إعارة قسم كبt} من املواد املذ)ورة أعاله. .2

�رشاد من قبل مختصة fo الطفولة املبكرة واإلرشاد ال�}بوي ، وذلك fo التخطيط تقديم اس�شارة و  .3

وظائف ومشارaع تخرج. واستغالل موارد املركز لتحسtن التطبيق  وحدات دراسية، دروس،\لفعاليات

 fo اvXقل.

Rج fo يل الطفولة املبكرةWX عليميةl م^ان لأللعاب, ورشة للفنون, تطو_ر برامج NOشمل املركز عG بية{�از ال

 العر�ي.

البيçية -Gعمل املركز fo إطار خطة التعليم ملسار الطفولة املبكرة fo ال^لية. IÛتم املركز بالطر_قة التطور_ة

 ومحطة لقاء لشر_حة واسعة من 
ً
WXيل الطفولة املبكرة ولRذا فإن ~دفھ الرئ��è$ ~و أن ي^ون عنوانا

fo مجال جيل الطفولة سواء fo عملl $mثالث مستو_ات  الس^ان ال  fo عمل املركزG .قلvXا fo األ)اديمية أو

 ~امة وحيو_ة:

 .اWqال ~ذا fo مساعدة ووسائل  سم�f-ضوµي, تر=و_ة, نظر_ة ملواد مجمع عNO املركز يحتوي . 1

 .وتطبيقRا املضامtن تخطيط fo للطالب اس�شارة وتقديم التوجيھ, باإلرشاد  تزو_د. 2

 و=قضايا عامة اWqال Ihذا املتعلقة باملواضيع و�رشادية lعليمية مواد تطو_ر عNO املركز طاقم Gعمل. 3

 . اvXقل fo العمل أثناء تحدث  تر=و_ة

 . املركز التعلي!  لل.-بية اc]اصة11

يقدم املركز خدمات متعددة للطالب fo مسار ال�}بية ا�Xاصة, ل^افة الطالب fo ال^لية, للمعلمtن الذين 

Gعملون fo مجال ال�}بية ا�Xاصة وال�}بية العادية. يتعرف الطالب عNO مRارات  تدرaس بواسطة معلومات 

س وللتعليم الفعfO, يختار وتطبيقات عملية, يقدم املساعدة واإلرشاد التدر�èa$ للطالب لتخطيط الدرو 
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طرقا lعليمية متعددة fo التدرaس التأ~يfO وaعطي اإلم^انية للتقييم ولالختيار من املادة املق�}حة ومالءمIÀا 

 للولد. 

 نة ومتنوعة.لئمة و=رامج lعليم محتfo املركز موارد lعليمية متنوعة, مواد نظر_ة مال 

 واألسرة للوالدية القطري  املركز. 12

 اWqتمع fo والعائلة الوالدين وتمكtن تدعيم عG NOعمل العر�ي اWqتمع fo واألسرة للوالدية القطري  املركز

 اإلجابات وتوفt} اvXاfg، عصرنا fo العر=ية العائلة lشغل الm$ والقضايا اvXاجات تحديد خالل من العر�ي

 .العر�ي واWqتمع للعائلة ا�Xاصة واملمstات اvXياة أنماط مع يتالئم �ش^ل واvXلول 

 النفسية ا�Xدمات قسم والثقافة، املعارف وزارة من ومادي م�$ ودعم بمبادرة 2004 عام املركز تأسس

 حسب والقطر_ة اvqلية اWqتمعية املؤسسات مع واملشاركة التعاون  مبدأ عNO بناء Gعمل. واالس�شار_ة

 Wlيع خالل ومن مباشر �ش^ل والعائلة الوالدين الفرد، تمكtن و~دفھ االس�شاري  – ال�}بوي  النموذج

 .ال�}بو_ة – االجتماعية واملؤسسات ا�Xدمات بtن املتبادل والدعم التمكtن

 :متواز_ة مجاالت بخمس املركز Gعمل

 واآلليات املRارات إكساIhم Ihدف بالغtن مجموعات مع للعمل مRنيtن وأ°�اص موجtRن تأ~يل ·

 واألسرة الوالدين بدور  تتعلق قضايا حول  الوظيفية، ~و_IÀم لصقل املناسبة

 . واألسرة الدية الو مجال fo الوظائف وألvÔاب للمRنيtن واستكماالت مرافقة إرشاد، ·

 .العر�ي اWqتمع fo واألسرة الدية الو مواضيع حول  املعرفة و�نتاج معلومات تجميع أبحاث، ·

 .اvXقل fo مشارaع وتفعيل الدية الو لتعلم أطر إلقامة التوجيھ املبادرة، ·

 .واWXما~t}ية املRنية وللمؤسسات للوالدين املشورة وتقديم توجيھ �lيص، ·

 

 

 . مركز بدايات13

 أE�êy. العر�ي اWqتمع fo املبكرة بالطفولة لل�Iوض  جما~t}ي  -أ)ادي%$ مركز ~و لقاس%$ا بدايات مركز

 . املتحدة الواليات fo براGس صندوق  من  بدعم 2008 عام fo املركز
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 التأ~يل بtن تواصال و_خلق األ)اديمية fo املبكرة الطفولة مسار مع وثيقة بصلة لقاس%$ا بدايات مركز Gعمل

 .املبكرة الطفولة مجال fo العاملtن للمRنيtن املستمر التمRن و=tن املسار fo للطالبات امل�$ األ)ادي%$

 fo التطور   ملراحل املالءم ال�}بية أ~مية حول  وا�qتصtن األ~ل لدى واملعرفة الفRم lعز_ز اNg املركز IÛدف

 يقدم الRدف ~ذا لتحقيق.  األطفال بھ ي�}عرع الذي الثقاfo االجتما�f السياق fo ةواملدمج املبكرة ةالطفول

 :  اWXمRور  من مختلفة فئات أر�عة إNg تقدم الm$ والÆشاطات الدورات من واسعة مجموعة بدايات مركز

 ) وآخرون والنفسيtن االجتماعيtن العاملtن املعلمtن، األطفال، ر_اض مر=يات(ا�qتصtن .1

  الطالب .2

3. fg4  آخرون عائلھ وأفراد األ~ا .fgواألطفال األ~ا 

 بدايات مركز يقدم.  سنوات 8 جيل حrm  ةالوالد جيل من ةاملبكر  ةالطفول fo بدايات مركز عمل يتمحور 

 ا�qتلفة احتياجا�Iم و=tن األطفال بtن تباين وجود ترى  والm$ التطور، مالئمة نظر_ة عNO اعتمادا yشاطاتھ

fo تلفة، األجيال�qمع ا stك{�  املرحلة ~ذه أن عNO اعتمادا ~ذا, اvXياة من األوNg الثالث السنوات عNO ال

 حياتھ سنوات fo وlعلمھ الفرد تطور  الستمرار_ة قو_ة خلفية �Xلق األساسية التطور_ة التحتية البÆية lعت�}

  .املتقدمة

 بtن النو�f التفاعل وتطو_ر تدعيم ~و املركز وفعاليات yشاطات )ل عليھ ترتكز الذي األسا·�$ اvqور  

 سياقات fo العالقة ~ذه لدعم مختلفة طرق   و_طبقون  يتعلمون  وا�qتصtن  األ~اfg. واألطفال البالغtن

 .مش�}كة إبداعيھ فعاليات, املش�}ك اللعب,  املش�}كة الكتب قراءة: مثل  ، متنوعة

 قراءة: التالية اWqاالت fo  وللطالب األطفال ر_اض ملر=يات متعددة واستكماالت lعليمية دورات املركز يقدم

 خاصة دورات ~نالك ذلك اNg باإلضافة. والروضة األ~ل عالقة, إبداعية فنون , اللغوي  التنور , القصص

fgلأل~ا rmدات وحWل� fo ي  مسرح: مثل, األطفال وتطور  ةالوالدي بتجر=ة املتعلقة مختلفة مواضيع{t~جما 

 فعاليات: تتضمن واألطفال األ~ل بtن املش�}كة العمل ورشات. األول  للصف االنتقال ودورة لألمRات

 . وغt}~ا وقصھ علوم مش�}ك، لعب إبداع، موسيقية،

 العر0ّية للغة القاس!  مجمع. 14

 وجعلRا العر=ّية اللغة سالمة عNO اvXفاظ إIÛ Ngدف البالد، fo العر=ية للغة عليا ~يئة ~و القاس%$ مجمع

 .والفنون  واآلداب العلوم بمطالب ووافية املتطّورة واvXياة العصر_ة للمستحدثات مالئمة
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 وyشر والدولية، اvqلّية واملؤتمرات والثقافية العلمية والندوات الدراسية األيام عقد fo اWqمع يÆشط

ة و�صدار ، واألدبّية اللغوّ_ة الدراسات
ّ
مة، املتخّصصة" اWqمع" مجل

ّ
 العر�ي ال�}اث إحياء fo واإلسRام اvqك

 �Xدمة اWqمع إليھ يÆتÿ$ بما االنتفاع يكفل ما التخاذ ا�qتّصة اRWXات إNg التوصيات يقّدم كما  واإلسالمي،

 .وان�شار~ا lعميمRا وت�سt} العر=ّية سالمة

 للعر=ية قاموس تأليف عl NOعكف الصلة، ذات املواضيع fo الباحثtن من عمل طواقم اWqمع l foعمل

f، الفلسطيP$ األدب موسوعة وعNO املعاصرة،
ّ

Ovqم املدارس لطالب برامج و�عداد ا~stلتحف NOاملطالعة ع 

 .اإلبداعّية والكتابة

 سياقا�Iا fo ودراسIÀا وحدي*Iا، قديمRا العر=ية، اللغة عNO القاس%$ مجمع fo العمل طواقم ا~تمام ينصّب 

ة تلبية عNO وكذلك. والسياسية االجتماعية العلمية، األدبية، اللغو_ة،: ا�qتلفة
ّ
 اللغو_ة االحتياجات )اف

ق ما )ل fo والبحثية العلمية االس�شارة وتقديم بالضاد، للناطقtن
ّ
 .واvXضارة اللغة �علوم يتعل

 متحف بالتعاون مع سلطة اآلثار –.  صالة للعرض 15

 lعرض fo ال^لية عدة خزائن عرض كمرحلة أوNg إلyشاء متحف lعلي%$ fo ال^لية.

 .عمادة الطلبة16

 لتوجRات الطلبة بأي موضوع يتعلق �سt} الدراسة, بمشا)ل اجتماعية, 
ً
Gعت�} عميد الطلبة عنوانا

 اقتصادية وأخرى.

مؤسسات أو أناس ذوي صلة بھ (مرشد تر=وي, معلم, مكتب  �عد أن تم النظر fo موضوع معtن من قبل

شؤون الطلبة, إدارة حسابات اØX...) ولم تكف اإلجابة للطالب, عند~ا يمكن التوجھ إNg عميد الطلبة. يجري 

 مع العميد.ممثلو WXنة ال
ً
 مستمرا

ً
 طالب اتصاال

 . c>نة الطالب17

: تت^ون ال�Wنة من ممثfO مجموعات اإلرشاد: ممثل واحد من )ل مجموعة.  من بtن أعضاء انتخاب ال�Wنة

 .{tنة, نائب وسكرتWتخب أعضاء إدارة: رئ�س ال�Æنة يWال� 

 من©Wية  fo حرم ال^لية.-وظيفة ال�Wنة: تمثيل الطالب لدى مؤسسات ال^لية و�جراء فعاليات ال

 

 . قروض ومنح18

 ة fo مشروع بt}ح. ملز_د من التفاصيل بمكن التوجھ إNg مركز املشروع.بt}ح: يندمج طالب ال^لي



 305صفحة  ،)2019( األ)ادي%$، الدليل

 

 

 

 . قروض ومنح مشروطة من وزارة املعارف 19

يزود مكتب شؤون الطلبة الطالب بمعلومات عن إم^انيات اvXصول عNO قروض من وزارة املعارف 

 NOصول عvقروض مشروطة.و=معلومات عن املسارات والتخصصات املفضلة لدى وزارة املعارف ل� 

 منح من صناديق مختلفة

مساعدة من ال^لية fo القسط الدرا·�$: يتوجھ الطالب اvqتاجtن إNg عميد الطلبة لتعبئة استمارة ملنحة. 

 lعطى األولو_ة للطالب الذين توجRوا ل�vصول عNO منحة من وزارة املعارف و/ أو Gعملون fo مشروع بt}ح.

 ) ومشروع املمتاز;نאתגרمنح تحد (

يحظى الطالب الذين يتعلمون fo ~ذا اWqال بمنحة lعليمية )املة من وزارة املعارف ومن ال^لية و_�Iون 

 سنوات. fo3 مدة  .B.Edالدراسة للقب 

 . خدمات االستعالمات20

~نالك موقعان للمعلومات يزودان الطالب باملعلومات ال�صية عن برنامج ساعاتھ  : مجمع للمعلومات

 ماتھ fo املساقات ا�qتلفة ومواعيد االمتحانات.الدراسية, عال 

Gشمل موقع االن�}نت معلومات عن ا�Xطط الدراسية, نظام الساعات التعليمية, أنظمة,  موقع ان.-نت:

 www.qsm.ac.ilمؤسسات ال^لية وفعاليات اجتماعية وأ)اديمية fo ال^لية. عنوان املوقع:  

): يحصل الطالب عNO معلومات تتعلق بالعالمات والتغيt}ات smsال اتف النقال والرسائل النصية (

 املتعلقة fo ال�}امج الدراسية بواسطة الRاتف املتنقل (ا�Xلوي).

 خدمات ال¤-يد االلك.-وTي

 يتم فتح حساب بر_د الك�}وyي ل^ل طالب منتظم

 خدمات اس�شارة Æ]صية

طالب خالل سنوات lعليمRم fo ال^لية. ~دف ~ذه ا�Xدمات ~و مساعدة الطالب تقدم خدمات اس�شارة لل

 من الناحية النفسية. التفاصيل لدى العميد.

 خدمات تصو;ر وطباعة

 تقدم ال^لية خدمات تصو_ر وطباعة للطالب بأسعار مخفضة.

 سفر عمومي

 مخفضةتقدم ال^لية للطالب خدمات سفر عامة ومنظمة من ال^لية و�لIëا بأسعار 


