
كلية العلوم التربوية وإعداد المعلمين
برنامج دبلوم التأهيل التربوي



مبررات طرح البرنامج:

بنــاًء علــى توصيــات اســتراتيجية تأهيــل المعلميــن فــي فلســطين، والمعاييــر 
المهنيــة للمعلميــن، وتوجهــات وزارة التربيــة والتعليــم العالــي القاضي بعدم 
تعييــن أي معلــم ال يحمــل شــهادة تأهيــل تربــوي منــذ العــام 2014/2015، 
فــإن ذلــك يتطلــب مــن الجامعــة االســتجابة لهــذه التوجهــات مــن خــال طــرح 
ــة،  ــا والثانوي ــية العلي ــن األساس ــو المرحلتي ــه نح ــوي موّج ــل ترب ــج تأهي برنام
علمــًا بأنــه يوجــد اعتمــاد مســبق مــن وزارة التربيــة والتعليــم العالــي للبرنامــج.

الفئة المستهدفة:

طلبــة الكليــات األكاديميــة التــي تمنــح تخصصــات غيــر تربويــة، وخاصــة طلبــة 
كليــات العلــوم، واآلداب، والشــريعة، والمعلميــن الذيــن يحملــون تخصصــات 

غيــر تربويــة.

يهــدف هــذا البرنامــج إلــى تزويــد ســوق العمــل بمعلميــن ومعلمــات علــى 
مســتوى متميــز أكاديميــًا ومعرفيــًا ومهاريــَا، يدرســون فــي مراحــل مختلفــة 
وتشــمل الصفــوف مــن الخامــس األساســي وحتــى الثانــي الثانــوي. وكذلــك 
إكســابهم كفايــات تعليميــة ومهــارات تقنيــة متقدمــة لتوظيفهــا فــي 

ــر الرقمــي. ــوى التعليمــي الرقمــي وغي ــاج المحت ــم وإنت التعلي

هدف البرنامج 

تأتــي خطــة برنامــج دبلــوم التأهيــل التربــوي فــي ســياق رفــع الكفــاءة التربويــة 
ــر  ــن غي ــة والمعلمي ــر التربوي ــات غي ــة ذوي التخصص ــات األكاديمي ــة الكلي لطلب
الحاصليــن علــى مؤهــل تربــوي، وكذلــك لرفد ســوق العمــل بخريجيــن ومعلمين 
ــة  ــتراتيجية وزارة التربي ــع اس ــيًا م ــك تماش ــس. وذل ــم والتدري ــي التعلي ــرة ف مه
ــوي  ــل ترب ــى مؤه ــم عل ــول المعل ــرورة حص ــى ض ــد عل ــي تؤك ــم والت والتعلي
معتمــد للدخــول لمجــال التعليــم، قامــت كليــة العلــوم التربويــة فــي جامعــة 
البرنامــج  التربــوي، ويســتهدف  للتأهيــل  برنامجهــا  بإحيــاء  الوطنيــة  النجــاح 
ــول  ــي الحص ــة ف ــم الرغب ــة ولديه ــات التربي ــارج كلي ــات خ ــي الكلي ــة ف الطلب
علــى مؤهــل تربــوي يفتــح أمامهــم الفــرص للعمــل فــي مجــال التعليــم، كمــا 
ويســمح البرنامــج بالتحــاق المعلميــن أثنــاء الخدمــة، ويمكــن إنهــاء برنامــج 

ــوي خــال ســنه دراســية واحــدة. ــل الترب التأهي
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أهداف البرنامج:

يهــدف برنامــج دبلــوم التأهيــل التربــوي إلــى إعــداد معلــم ذي معرفــة معمقــة 
فــي كيفيــة تدريــس محتــوى المناهــج المدرســية، وفــي المرحلتيــن األساســية 

العليــا والثانويــة، وبشــكل خــاص يســعى البرنامــج إلــى:

تمكين الطالب من توظيف طرق التعليم المناسبة لتدريس المناهج الدراسية.. 1
إكســاب الطالــب مهــارات التدريــس وفــق قــدرات المتعلميــن وخصائــص نموهــم . 2

واحتياجاتهم.
إكساب الطالب مهارات االتصال والتواصل مع المتعلمين.. 	
تنمية قدرة الطالب على مواصلة التنمية المهنية والتطور الذاتي.. 4
تنمية مهارات الطالب البحثية المتعلقة بميدان البحث التربوي.. 5
إكساب الطالب المعرفة العامة في أسس بناء المنهاج وتنظيمه.. 	
إكساب الطالب مهارات استخدام استراتيجيات التقويم المختلفة.. 	
	 . )ICT( إكســاب الطالــب مهــارة توظيــف تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت

ــم. ــم والتعلي ــراض التعل ألغ

مواصفات البرنامج وخطته:

عــدد ســاعات برنامــج التأهيــل التربــوي )25( ســاعة معتمــدة، )19( ســاعة إجباريــة و)	( 
ســاعات اختيارية. 

المساقات اإلجبارية )6( ساعاتالمساقات اإلجبارية )19( ساعة

عدد المساقرقم المساق
عدد المساقرقم المساقالساعات

الساعات
	البحث اإلجرائي10	10544	علم نفس تربوي10544101

استخدام الحاسوب 11	10544	تقنيات تربوية	1054410
	في التعليم

مهارات تدريس مادة 10544109
	التعليم النشط12	10544	التخصص

توجيه و إرشاد 15	10544	تحليل منهاج التخصص10544121
	تربوي

	إدارة صفوف	1	10544	تصميم التدريس	1054420
	تربية خاصة19	10544	التقويم في المدرسة10544205
1تدريب عملي	1054412

العمل بعد التخرج

والملتحقــات  الملتحقيــن  لمســاعدة  التدريــس  وأدوات  المســاقات  صممــت 
بالحصــول علــى وظائــف فــي قطــاع التعليــم بوظائــف متنوعــة: 

- معلم، معلمة في المدارس الحكومية والخاصة. 
- مــدرب: مــدرب معلميــن فــي الجانــب التربــوي علــى اســتخدام االســتراتيجيات الحديثة 

والتقنيــات التربوية.
- منتج وسائل تعليمية، ومصمم محتوى تعليمي بأنماط رقمية واعتيادية.

التعليم والتعلم

توظــف المســاقات اســتراتيجيات تعلــم تتمحــور حــول المتعلــم مــن حيــث التركيــز 
علــى مهــارات البحــث والتحليــل والنقــاش والتدريــب العملــي علــى اســتخدام منصــات 

ــة متنوعــة. ــة ووســائط تكنولوجي ــة حديث تعليمي
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