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نتقدم بالشكر الجزيل لشركة التأمين الوطنية 
على دعمها السخي لرعاية الكتاب السنوي 

األول لكلية التربية 2٠1٥-2٠1٦
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تطرح كلية الرتبية املسارات والربامج التالية:

1. برامج البكالوريوس

وهي برامج إعداد معلمني للمرحلة األساسية العليا )الصفوف 5 – 

10( يف التخصصات التالية:

تعليم العلوم،  تعليم االجتامعيات، تعليم اللغة اإلنجليزية. 

2. برامج دبلوم التأهيل التربوي للمرحلة الثانوية

طورت كلية الرتبية يف جامعة بريزيت دبلوم التأهيل الرتبوي مؤخرا 

فلسطني.  يف  املعلمني  وتأهيل  إعداد  إسرتاتيجية  متطلبات  ليلبي 

وبدأ طرح الدبلوم الجديد ابتداء من الفصل األول 2013/2012. 

أن  مستقبليني  معلمني  ليصبحوا  يخططون  الذين  للطلبة  وميكن 

يلتحقوا بأحد املسارات التالية التي تتالءم مع خلفيتهم األكادميية: 

أو  الفرنسية،  اللغة  أو  اإلنجليزية،  اللغة  أو  العربية،  اللغة 

أو  الكيمياء،  أو  الفيزياء،  أو  املعلومات،  تكنولوجيا  أو  الرياضيات، 

األحياء، أو الجغرافيا، أو التاريخ، أو اإلدارة واالقتصاد.

3. برنامج الدراسات العليا

يف  تربويني  وتأهيل  إعداد  إىل  الرتبية  يف  املاجستري  برنامج  يهدف 

للعمل  املحلية  االحتياجات  مع  يتالءم  مبا  املختلفة  الرتبية  مجاالت 

املدريس  النظام  يف  وباحثني  وإداريني  تربويني  ومرشفني  كمعلمني 

ومجاالت تربوية متنوعة. ومتنح الكلية درجة املاجستري يف الرتبية مع 

تركيز عىل أحد التخصصات التالية:

تعليم العلوم	 

تعليم الرياضيات	 

تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية 	 

اإلدارة الرتبوية	 

اإلرشاف الرتبوي 	 

بداية المشوار

نبذة عن كلية التربية بجامعة بيرزيت 

طرحت جامعة بريزيت، يف السبعينيات من القرن املايض، برنامجا لتأهيل املعلمني، أو ما سمي يف ذلك الوقت بشهادة التعليم، وكانت 

أول جامعة فلسطينية تطرح برنامجاً من هذا النوع. كام كانت جامعة بريزيت أول جامعة تطرح برنامج ماجستري يف الرتبية يف العام 

الدرايس 1977/1976. وتم توسيع دائرة الرتبية وعلم النفس الحقاً لتصبح كلية للرتبية عام 2011/2010. 

وتضم الكلية دائرة املناهج والتعليم. تقدم الدائرة ثالثة برامج يف البكالوريوس إلعداد معلمي املرحلة األساسية العليا يف تعليم العلوم 

واإلجتامعيات وتعليم اللغة اإلنجليزية. كام تقدم  دبلوم التأهيل الرتبوي ملعلمي املرحلة الثانوية يف غالبية الحقول األكادميية للطلبة 

من كليات الجامعة املختلفة وبشكٍل خاص كليتي العلوم واآلداب. ويعد برنامج املاجستري يف الرتبية من أكرب وأقدم برامج الدراسات 

العليا يف الجامعة. واجتذبت الكلية مدرسني من حملة الدكتوراة من جامعات عريقة، ويعمل الكثري منهم يف مجاالت التعليم واألبحاث 

وتقديم الخدمات واالستشارات الرتبوية للمجتمع الفلسطيني، ويعترب معظمهم من القيادات الرتبوية املتميزة يف فلسطني.
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مجاالت البحث

يكرّس أعضاء الهيئة التدريسية أبحاثهم يف املجاالت التالية:

املعلمني 	  معرفة  يف:  وخاصة  والرياضيات،  العلوم  تعليم 

الحاالت  استخدام  العلمية،  املعرفة  طبيعة  ومعتقداتهم، 

والفيديو يف التعليم ويف تأهيل املعلمني، مفاهيم الطلبة البديلة 

يف العلوم، استخدام التكنولوجيا يف التعليم، التمثيل والتواصل 

يف الخطاب الريايض. 

تعليم اللغة اإلنجليزية، وخاصة يف: اكتساب اللغة االنجليزية 	 

كلغة أجنبية، طرق تعليمها.

والتخطيط 	  الرتبوية،  القيادة  يف  وخاصة  الرتبوية،  اإلدارة 

االسرتاتيجي

وتطور 	  الدميقراطية،  كالرتبية  الرتبية،  يف  أخرى  مجاالت 

املعلمني املهني، وتحليل وتطوير املناهج.

اتفاقيات التعاون الدولي واالقليمي والمحلي

   تسعى كلية الرتبية اىل البحث عن الرشاكة واتفاقيات تعاون مع 

التعاون  رشكاء دوليني واقليميني ومحليني، وتركز هذه الرشاكة عىل 

اتفاقية  مؤخراً  وقّعت  والتدريب، حيث  والتطوير  البحث  مجال  يف 

تدريب  املرشوع عىل  ويركّز  فلسطني،  الطفل يف  انقاذ  مؤسسة  مع 

مدراء مدارس ومعلمني ومرشدين تربويني يف مجال التعليم الجامع.  

قد  بأنه  علامً    .)2018-2015( سنوات  ثالث  املرشوع  وسيستمر 

الثالث سنوات  نفسها خالل  املؤسسة  انجاز مشاريع شبيهة مع  تّم 

املنرصمة. كام تشارك الكلية مع جامعتي الخليل واألزهر يف مرشوع 

بحثي تقوده جامعة »كانرتبري” وجامعتني أوربيتني. 

رسالة الكلية: 

   انطالقا من اإلميان بدور الرتبية يف تعزيز التعددية والدميقراطية 

والتحرر واملساواة والعدالة والتميز والبحث العلمي وخدمة املجتمع،  

فإننا نسعى إىل تحسني عملية التعليم والتعلّم يف فلسطني من خالل 

تحقيق األهداف االسرتاتيجية اآلتية:

املهني 	  تطورها  ودعم  املؤهلة  الرتبوية  بالكفاءات  الوطن  رفد 

املستمر بتقديم برامج تعليمية وتأهيلية متميزة

التأثري عىل السياسات واملامرسات الرتبوية يف فلسطني.	 

املشاركة الفاعلة يف النقاشات والفعاليات ذات العالقة	 

تطوير املعرفة يف مجاالت الرتبية بالقيام بالدراسات واألبحاث الرتبوية	 

تطوير املستوى األكادميي يف الجامعة بتقديم الدعم للمدرسني والطلبة 	 

دعم املؤسسات الرتبوية يف فلسطني بتقديم االستشارات  	 

رؤية الكلية : 

  كلية الرتبية يف جامعة بريزيت هي كلية متميزة تؤثر بفاعلية 

فلسطني  يف  الرتبوية  واملامرسات  والسياسات  الفكر  عىل 

واملنطقة متبنيًة مامرسات تعليمية حديثة، يكون الطالب فيها 

محور العملية التعليمية / التعلّمية، كام  تتبنى الكلية املامرسة 

والرؤية  واملامرسة  النظرية  بني  والربط  والبحث،  التأملية، 

الخارجية مجتمع فلسطيني افضل من خالل الرتبية.

القيم الرئيسية:

تتبنى كلية الرتبية مجموعة من القيم التي تعمل جاهدًة عىل 

تعزيزها ومنها: 

الجودة والتميز

التعددية والتنوع

الدميقراطية

حرية االختالف

البحث العلمي

خدمة املجتمع

احرتام حقوق اإلنسان

املساواة

الحرية والعدالة

دعم التحرر الوطني والحفاظ عىل الهوية والثقافة الفلسطينية 

من جانب، ومواكبة التطور من جانب اخر



٦

كلمة عميد الكلية

الدكتور حسن عبد الكرمي

د. حسن عبد الكريم

لقد راودت فكرة تأسيس كلية للرتبية يف جامعة بريزيت نخبة من 

الرتبويني الفلسطينيني املخرضمني منذ سبعينيات القرن املنرصم بعد 

أن تأسست كدائرة للرتبية وعلم النفس. وبالعودة إىل ذلك التاريخ، 

فإن الرعيل األول الذي يعود له فضل وضع اللبنات األوىل لكلية الرتبية 

الحشوة،  ماهر  الشخشري،  خولة  حنانيا،  آجنس  الزمالء:   يف  يتمثل 

فتحية نرصو، فطني مسعد، واملرحومني عثامن أبو لبدة وأحمد بكر. 

وبعد رحلٍة طويلة كدائرٍة للرتبية وعلم النفس عىل مدار ما يزيد عن 

ثالثة عقود، خرجت إىل حيز النور النواة األوىل لكلية الرتبية يف العام 

الدرايس 2010 /2011م. وتسعى الكلية الفتية إىل تعزيز قيم التميز، 

الرتبية  يف  راسخة  كمنظومٍة  اآلخر،  وتقبل  والتحليل،  الناقد،  التفكري 

وإعداد املعلمني والباحثني الفلسطينيني. 

لتخريج مجموعٍة من طلبة الكلية  يأيت هذا الكتاب السنوي تتويجاً 

يف العام األكادميي 2015 /2016 يف تخصصات مختلفة ضمن فئاٍت 

تعليم  يف  البكالوريوس  درجة  خريجو  فهي  األوىل  الفئة  أما  ثالث. 

املعلامت  وهؤالء  الرياضيات.  وتعليم  العلوم،  تعليم  اإلجتامعيات، 

واملعلمون مدربون ومؤهلون لتدريس املواضيع املذكورة بعد أن تم 

إعدادهم وفقاً للمنهج التكاميل الذي يشمل إعداداً أكادميياً يف دوائر 

التخصص يف كليتي اآلداب والعلوم باإلضافة إىل اإلعداد البيداغوجي 

الثانية  الفئة  وأما  الرتبية.  كلية  ضمن  التخصص  تعليم  أساليب  يف 

فتتمثل يف إعداد باحثني متخصصني ضمن برنامج املاجستري يف الرتبية، 

وهم يف الغالب معلمو أو مديرو مدارس يف القطاعني العام والخاص. 

املاجستري  برامج  أحد  هو  الربنامج   هذا  بأن  الرتبية  كلية  وتفاخر 

يف  طرح  عليا  دراسات  برنامج  أول  أنه  إذ  بريزيت  بجامعة  العريقة 

الجامعة، وال يزال الربنامج بذات الزخم والطاقة منذ تأسيسه. ويشغل 

خريجو برنامج املاجستري يف الرتبية مناصب ومواقع قيادية رفيعة يف 

وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية ومدارس القدس، علامً بأن غالبية 

طلبة وخريجو الربنامج هم من مدينة القدس. ويشمل املاجستري يف 

تعليم  الرتبوي،  اإلرشاف  الرتبوية،  اإلدارة  تركيزات هي:  الرتبية خمسة 

الرياضيات، تعليم العلوم، وتعليم اللغة اإلنجليزية. وأما الفئة الثالثة من 

الخريجني فتمثل طلبة دبلوم الرتبية الذين يدرسون يف كليات الجامعة 

املختلفة بهدف نيل درجة البكالوريوس ويحصلون عىل شهادة الدبلوم 

يف الرتبية ليصبحوا معلمني مؤهلني يف تخصصاتهم. 

العاملني  طاقم  بني  التواصل  تحكم  التي  املميزة  اإلنسانية  العالقة  أن 

املدرسني  بني  العالقة  عىل  أيضاً  تنسحب  وموظفني،  أساتذًة  الكلية  يف 

يؤمن  تربويني. حيث  وقادة  معلمني  قريباً  الذين سيصبحون  وطلبتهم 

يف  أسلوب  من  لطلبتنا  نقدمه  الذي  النموذج  بأن  الكلية  يف  زماليئ 

التدريس والتعامل ميثل أحد أهم طرق التعليم التي نسعى إىل بلورتها 

لديهم. 

أنتهز هذه الفرصة ألتقدم من كافة الخريجات والخريجني بأسمى آيات 

الطويل  بأن مشوارهم  وأذكرهم  تخرجهم،  مبناسبة  والتربيكات  التهنئة 

بالتعقيدات والصعوبات والخربات  إنطلق  نحو حياة مهنية مليئة  قد 

الفرص  تلك  بإغتنام  وأنصحهم  فيها،  والتأمل  منها  التعلم  ميكن  التي 

وعدم تفويتها، كام أمتنى عليهم أن يضعوا نصب أعينهم رسالة وفلسفة 

جامعتهم وكليتهم التي أحبتهم وأحبوها وأن ال يقبلوا أبدا بأقل من أن 

يكونوا معلامت ومعلمني مميزين، أمتنى لكم التوفيق واإلبداع الدامئني 

وألف مربوك لكن ولكم جميعاً. 
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جيهان أبو اليفجزيل عوضإلهام أبو دياب

سوسن وهابرميا هاشم

أحمد عبدو
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خريجو درجة الماجستير في التربية للعام الدراسي 2٠1٥ - 2٠1٦

تخصص اإلدارة التربوية

شرين الترهي

كفاح سليمان

نور سعيد بكري

صفاء أبو شريف

محمد صب لنب

نيفني غزاوي

عبد الفتاح زيدان

منال أبو عميرة

عبلة مصطفى

ناهد الرويضي

وفاء عليان

شرين عزشادن حرب

تخصص اإلشراف التربوي
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خريجو درجة الماجستير في التربية للعام الدراسي 2٠1٥ - 2٠1٦

تخصص تعليم العلوم  تخصص تعليم الرياضيات  

ميس شلش

أماني زين الدين

بثينة رمضان

إياد ربيع

بشرى ابو هدوان

سوزان أبو عادي متارا أبو جنمة

هناء سليم نهى غالب

حنان دار ديك

سائدة عايشرويدة عليان

آيات دار نخلة
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خريجو درجة الماجستير في التربية للعام الدراسي 2٠1٥ - 2٠1٦

نهاد مسعود صفاء حسنسوزان عبد اهلل

تخصص تعليم اللغة اإلنجليزية



2٠

خريجو درجة البكالوريوس في التربية للعام الدراسي 2٠14 - 2٠1٥

معلم المرحلة األساسية العليا  -تعليم إجتماعيات

حليمة أبو ربيع

روان ثبتة

حنني شلش

روزاليا ياسني

ديانا إدكيدك

شروق خلف

رغدة غيث

براء شبانةإسراء املصريأروى دار موسىامال شتيوي
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معلم المرحلة األساسية العليا  -تعليم إجتماعيات

نهلة منرمنار شريتحمروة جرجور

محمود حدادمحمد شنكملا شرف

هدى متيمي

محمود عقل

والء سرندحوجدان شيحةهديل أبو جنيب
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خريجو درجة البكالوريوس في التربية للعام الدراسي 2٠14 - 2٠1٥

معلم المرحلة األساسية العليا  -تعليم علوم

ثناء منصور

نادين عكش

غيداء مسودة

هديل علوي

قوت القلوب لبويطل

محمد أبو فخيدة

أماني األطرشأسماء قدحآية صندوقةآية سايس

شيماء مغربي
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معلم المرحلة األساسية العليا  -تعليم رياضيات

مي نصاردميا برغوثيمتاضر عاصي
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خريجو درجة الماجستير في التربية للعام الدراسي 2٠14 - 2٠1٥

تخصص اإلدارة التربوية

جنان سليمان

رهام محفوظ

خلود حجاحجة

سائدة عباسي

رائدة شويكي

سامية اجلوالني

رنني أبو الهوا

سمر هديب

بسمة معروفإياد شتيويأماني النجم

عنان النتشةصبحية نصارشروق خطابسهاد أبو الهوى

آالء عميرة



2٥

خريجو درجة الماجستير في التربية للعام الدراسي 2٠14 - 2٠1٥

تخصص اإلدارة التربوية

غسان رفيدي

نهاد عبدو

كفاية دعيس

هيا قراعني

الرا حجازي

والء غول النا أبو فرحة

ميسان أبو عصبمعزوزة قدحشرين شريفرنا داوودربى مومني

غدير الرابيغادة حرباوي

تخصص تعليم علوم



2٦

خريجو درجة الماجستير في التربية للعام الدراسي 2٠14 - 2٠1٥

تخصص تعليم اللغة اإلنجليزيةتخصص تعليم الرياضيات

إيناس الزير

سناء حمد

حنني شرفة

فضل العمر

رمي حوامدة

هبة أبو خضير

سامي عميرة

همام دار بدر

إميان مبيضإباء أبو يونسإسراء مفارجة أسماء حميدة
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28

أياد تبني وأجيال تجني

أعضاء الهيئة التدريسية والمؤتمرات المحلية والدولية
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3٠

أياد تبني وأجيال تجني

أعضاء الهيئة التدريسية والمؤتمرات المحلية والدولية
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فرح ومحبة
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اللقاء يتجدد
واآلمال تتحقق

د. آجنس حنانيا

د. عواطف صيام د. جهاد شويخ



3٥

اللقاء يتجدد
واآلمال تتحقق

د. فتحية نصرو وطلبة السيمنار

د. صوفيا الرمياوي والطاقم اإلداريد. أحمد بكر

د. أنور عبد الرازق وطلبة املاجستير



3٦

البسمة تلوح
في اليوم المفتوح
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البسمة تلوح
في اليوم المفتوح



4٠

تهاليل وزغاريد
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لجنة إعداد الكتاب السنوي

أ. سيلفيا مشني موسى 
 رئيسة اللجنة

السيدة رحاب بزار خصيب

وساعدهم من الطلبة كل من :

صفاء شيخ
رحمة دحبور

دميا حمد
هديل علوي


