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 صــف القســم معلــم 
م(، وهو العام الذي تأسست 1994أنشئ قسم معلم الصف فـي كلية العلوم التربويـة عام )       

حيث يحصل الدارس فيه على  ويعد من األقسام الرائدة في الجامعة، ،اربد األهليةفيه جامعة 
شهادة البكالوريوس في تخصص معلم الصف. ويقبل في القسم الطلبة الناجحون في امتحان 

متحان الشامل لخريجي كليات المجتمع يجتازون اال نالثانوية العامة. كما يقبل المجسرون الذي
هيئة التدريسية من أعضاء ال مننخبة متميزة ويعمل في القسم  .في تخصصات التربية األردنفي 

 حملة الدكتوراه في التخصصات المختلفة.

 
 هوأهــداف تهرؤيــة القســم ورسالــ

 رؤية القسم:

 والتميز على المستوى المحلي واألقليمي الريادةقسم معلم الصف إلى  سعىي

 رسالة القسم: 

 التربوية البحوث إجراء على وقادريين واخالقيا   ومهنيا   علميا   مؤهلين معلمين إعداد
 العمل سوق  يخدم بما عالية جودة ذات متميزة تعليمية برامج تقديم خالل من

 والمجتمع

 هداف القسم:أ
لتزاما بها فإن قسم معلم الصف او  ،العامة هاأهدافو  تهارسالو  اربد األهليةانطالقا  من رؤية جامعة 

 :إلى تحقيق مجموعة من األهداف منها يهدف

  في المجاالت التربوية، قادرين على ممارسة أدائهم بتميز معلمينإعداد. 
 إكساب الطلبة المهارات التكنولوجية والعلمية الالزمة لمواكبة مستجدات العصر. 
  تحسين وتطوير قدرات ومهارات أعضاء الهيئة التدريسية للوصول إلى إدارة الجودة

 الشاملة.
  مختلف المراحل التعليميةتنمية مهارات التفكير واإلبداع لدى الطلبة في. 
  .اكساب الطلبة مهارات حل المشكالت لمعالجة مشكالتهم الحياتية والمهنية والمجتمعية 
  والطلبة، لمعالجة القضايا  يةهيئة التدريسالتشجيع البحث العلمي األصيل لدى أعضاء

 .واالجتماعيةوالمشكالت التربوية 
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 للوصول إلى التنمية الشاملة  المختلقةه التعاون المستمر مع المجتمع المحلي ومؤسسات
 المستدامة

 معلم الصف قسمغايات 

   وربطها بمتطلبات سوق العمل القسمتحسين جودة مخرجات. 
 .السعي للريادة والتميز وكسب ثقة المجتمع 
 المشاركة في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع والبيئة 

 معلم الصف قسملقيم الجوهرية لا 

 :بالقيم اآلتيةقسم معلم الصف ؤمن ي، والكلية االلتزام بقيم الجامعةفي ضوء 

  :التميـز 

تحقيق أقصى مستوى من التميز في أدائه وتطبيق مقاييس علمية موضوعية في  القسمنشد ي
 .التعلم والتعليم

  :االبتكار 

بالتزاماته نحو ما يمّكنه من الوفاء وجود مناخ يساعد أعضاءها على االبتكار ب القسمدعم ي
 .والمجتمع المحلي طالبه

  :العدالة والنزاهة 

بأعلى درجات األمانة واالحترام  والتزام أعضائهبمبادئ العدالة االجتماعية  القسملتزم ي
 .واألخالقيات المهنية

 ة:الجــود 

التعلميــة والبحــث إلــى تطويــر العمليــة  ويسعىبمعاييــر تربويــة رفيعــة المســتوى،  القسملتــزم ي
 .العلمــي وخدمــة المجتمــع وفــق معايير الجــودة

 االنتماء:  
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والعامليــن فيه عــن  الوطنــي الصــادق لطلبته نتماءاال إلــى تحقيــق أعلــى مســتويات القسمســعى ي
 .ــح الشــخصيةطريــق: تعزيــز الــروح الوطنيــة، ووضــع المصلحــة العامــة فــوق كل المصال

 

 طرائق التدريس واستراتيجياته:
 .والمناقشة الحوار. 1

 .الجمعي التعليم. 2

 .المشكالت حل طريق عن التعليم. 3

 .النشط التعلم أسلوب. 4

 . الحاسوبية العروض. 5

 .الشفافيات. 6

 .بُعد عن التعلم. 7

 .المحاضرة موضوع حسب إليها يحال التي المكتبية المصادر. 8

 .الميدانية الزيارات. 9
 (ILO's) معلم الصف مخرجــات التعليــم لقســم

يكون قادرا  على س ،في تخصص معلم الصف سبعد حصول الطالب على شهادة البكالوريو 
 أداء المهارات التالية:

 مهارة اكتساب المعرفة والقدرة على تحديد مصادرها بالطرق العلمية. -1
 الالزمة والتعامل مع األفراد الذين يمتلكونها.مهارة الحصول على المعلومات  -2

 مهارة توظيف المعلومات لحل المشكلة المستهدفة أو اتخاذ القرار الالزم. -3

 ية االيجابية.االجتماعمهارات االتصال والتفكير واالتجاهات العلمية و  -4

األولى من مرحلة التعليم  األربعةمهارة قياس وتقويم تعلم الطلبة في الصفوف  -5
 .سياألسا

 مهارة إجراء البحوث. -6

مهارة التحليل الموضوعي من خالل جمع البيانات وتنظيمها واستخالص  -7
 النتائج.

 مهارة إدارة الصف وتنظيمه. -8

كون الطالب يدرس مواد من مختلف  ،اكتساب ثقافة عامة من مختلف المساقات -9
 فروع المعرفة.

 :التخصص يغطيها التي المعرفية المجاالت

 العربية.أساليب اللغة  .1
 أساليب التربية اإلسالمية. .2
 أساليب الدراسات االجتماعية. .3
 أساليب تدريس العلوم . .4
 أساليب تدريس الرياضيات. .5
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المناهج العامة: المناهج وأساليب التدريس، تطبيقات الحاسوب التعليمي، تصميم  .6
 التدريس، التربية الفنية، اإلدارة الصفية.

 ، القياس والتقويم.علم النفس التربوي, البحث اإلجرائي .7
 

 لقســم في ا  التدريــسأعضــاء هيئــة 
 

 

 

  

 
 
 
 الدقيق التخصص
 
 

  العلمية هالتؤ الم
 

 الرتبة
 األكاديمية

 
 
 

 االسم
 

 
 
 

 الرقم

 الماجستير الدكتوراه

 
 البلد/  الجامعة

 

 تاريخ
 الحصول
 عليها

 
 البلد/ الجامعة

 تاريخ
 الحصول
 عليها

اليرموك /  2003 اليرموك / األردن إدارة تربوية
 األردن

  .1 وفاء األشقر أستاذ 1994

 وطرق  مناهج
/ اللغة تدريس

 العربية.

جامعة عمان 
العربية للدراسات 

 العليا

معهد  2006
الخرطوم 
الدولي / 

جامعة الدول 
 العربية

 أستاذ 1996
 مساعد

  .2 محمد الروسان

مناهج التربية 
 اإلسالمية

اليرموك /  2006 اليرموك / األردن
 األردن

 أستاذ 2000
 مشارك

  .3 فكري الدويري 

مناهج العلوم 
 وأساليب تدريسها

جامعة ماليزيا 
 الوطنية / ماليزيا

جامعة  2015
اليرموك / 

 األردن

 أستاذ  2006
 مساعد

  .4 أشرف فؤاد أحمد كنعان
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 الخطــة الدراسيــة مكوناتهــا وعناصرهــا 
 تخصص معلم الصف

  2020- 2019الخطة الدراسية 
 (ساعة 27)أواًل:  متطلبات الجامعة 

 (ساعة 12المتطلبات اإلجبارية ) ( أ)

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

 المتطلب السابق

  3 العسكرية العلوم ٢٠٥١٠٧
  3 الوطنية التربية ٢٠٥١١٠

 )س( ٢٠١٠٩٩ 3 (1ة )العربي اللغة ٢٠٥١٢٣

 )س( ٢٠٢٠٩٩ 3 االنجليزية اللغة في مهارات ٢٠٥١٢٥

 
 ( ساعة 15 )ب( المتطلبات االختيارية )

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

 المتطلب السابق

  3 االجتماع علم الى مدخل ٢٠٥١٠٠
  3 الفلسطينية القضية ٢٠٥١٠١
  3 حياتنا في الرياضة ٢٠٥١٠٣
  3 معاصرة قضايا ٢٠٥١٠٥
  3 االردني المجتمع ٢٠٥١٠٦
  3 القدس تاريخ ٢٠٥١٠٩
  3 االسالمية الثقافة ٢٠٥١١٢
 العلوم غير / المعلومات تكنولوجيا تطبيقات ٢٠٥١١٤

 المعلومات وتكنولوجيا
3  

  3 االردن في السياحية التنمية ٢٠٥١١٥
  3 النفسية الصحة مبادئ ٢٠٥١١٦
  3 االسالمية العربية الحضارة ٢٠٥١١٨
  3 حياتنا في القانون ٢٠٥١٢٢
  3 معاصرة مالية قضايا ٢٠٥٢٠٥
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 :متطلبات الكلية : ثانياً 
 (ساعة 15) اإلجبارية( )أ

 

 
 ساعات( 6) ب( اإلختيارية)

  3 االنسان حقوق ٢٠٥٢١٠
  3 صحية علوم ٢٠٥٢١٤
  3 العلمي البحث ٢٠٥٢١٥
  3 األخالقية والتربية التعلم ٢٠٥٢١٦
  3 الفريق وإدارة القيادة ٢٠٥٢١٧
  3 المعلوماتية الثقافة ٢٠٥٢١٨
  3 التواصل مهارات ٢٠٥٢١٩
  3 المشكالت وحل الناقد التفكير مهارات ٢٠٥٢٢١
  3 المنطق وعلم الفلسفة في مقدمة ٢٠٥٢٢٢
  3 التغذية علم ٢٠٥٢٨٠
  3 العلوم تاريخ ٢٠٥٤٠١
  3 أولية اسعافات ٢٠٥٤٠٥
  3 االلكترونية التجارة في مقدمة ٢٠٥٤١٥

 رقم المادة
 اسم المادة

الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

  3 العربية باللغة االتصال مهارات ٢٠١١٠٦
 العلوم طلبة غير -(٢ ) الحاسوب مهارات ٤٠١١١٣

 المعلومات وتكنولوجيا
 )س( ٠١٠٩٩ 3

  3 التربية في مدخل ٦٠١١٠١
  3 التربوي البحث مناهج ٦٠٣١٠٤

  3 العام النفس علم ٦٠٤١٠١

 رقم المادة
 اسم المادة

الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

  3 والتعبير الكتابة فن ٢٠١١٠١
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  :التخصص متطلبات ثالثا:
  (ساعة 75) اإلجبارية التخصص متطلبات( )أ

 

 الساعات المعتمدة  المادة اسم المادة رقم
 المتطلب السابق

  3 التدريس وأساليب المناهج ٦٠١١١٥

 واالحاديث والسيرة الفقة ٦٠١١١٦

 تدريسها وأساليب
3  

 واساليب كتابية مهارات ٦٠١١٢٢

 تدريسها
3  

 أساليب و االنجليزية اللغة ٦٠١٢٠٤

 تدريسها
3  

 االجتماعية الوطنية التربية ٦٠١٢٠٩

 تدريسها واساليب
3  

  3 الفنية التربية ٦٠١٢١٤

 وأساليب والصرف النحو ٦٠١٢١٧

 تدريسهما
3  

 وأساليب والتجويد التالوة ٦٠١٢١٨

 تدريسهما
3 

 

 

 والتعليم الصفي التفاعل ٦٠١٢١٩

 المتمايز
3 

 

 

 واساليب قرائية مهارات ٦٠١٢٢١

 تدريسها
3 

 

 

  3 تدريسها وأساليب األعداد بنية ٦٠١٣٠٤

 وأساليب هندسية مفاهيم ٦٠١٣٠٩

 تدريسها
3  

  3 واألبداع التفكير ٦٠١٣١٠

 االرض وعلوم الفيزياء ٦٠١٣١٢

 تدريسهما وأساليب
3  

 وأساليب واالحياء الكيمياء ٦٠١٣٢٠

 تدريسهما
3  

 )س( ٦٠١١١٥ 3 التدريس تصميم ٦٠١٣٣٢
  3 التعلم نظريات ٦٠١٤١١
  3 صف معلم - الميداني التدريب ٦٠١٤٩٠
 )س( ٦٠٤١٠١ 3 التربوي النفس علم ٦٠٣٢٢٨
  3 التربوي االحصاء في مقدمة ٦٠٤٢٠٢
  3 والتقويم القياس ٦٠٤٢٠٥

  3 االلكتروني التعليم ٤٠٢٣٨٠
  3 االسالمي التربوي الفكر ٦٠١٣١٩
  3 االردن في التربوي النظام ٦٠١٤٨٠
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 ساعات( 6) :االختيارية التخصص متطلبات (ب)

 الساعات عدد بالعربي المادة اسم المادة رقم
 المتطلب السابق

 االجتماعية التنشئة ٦٠١١٠٥

 للطفل

3  

 في االرشاد و التوجيه ٦٠١٢٠٦

 الطفولة مرحلة

3  

  3 العامة الصحة مبادئ ٦٠١٢١٠

  3 الطفل حقوق ٦٠١٢١٣

  3 حياتية مهارات ٦٠١٢٢٠

 عند اللعب سيكولوجية ٦٠١٣١١

 االطفال

3  

  3 التربوي االشراف ٦٠١٤١٤

 المرحلة في التقويم ٦٠١٤١٥

 االبتدائية

3  

 
 ساعات( 3) :حرة متطلباترابعًا: 
 

 

 ستدراكيةاال موادال
 

 الساعات عدد بالعربي المادة اسم المادة رقم

 3 استدراكي / العربية اللغة ٢٠١٠٩٩

 3 استدراكي / االنجليزية اللغة ٢٠٢٠٩٩

 3 استدراكي / الحاسوب مهارات ٤٠١٠٩٩

 

  



10 

 

 :معلم صفوصف المساقات المتعلقة بمواد تخصص 
 

 :متطلبات جامعة إجبارية
 ( العلوم العسكرية                                              205107)

تطور وتنظيم القوات المسلحة األردنية، معلومات عن: صنوف األسلحة للقوات المسلحة األردنية، وعن 
الجو، والطائرات العمودية، والبحرية، المخابرات العامة، واالستخبارات العسكرية، والحرب اإللكترونية،  وسالح 

والشرطة النسائية ودور المرأة في القوات المسلحة،   ودور القوات المسلحة في التنمية، ودور القوات المسلحة في 
حفظ السالم، والمحاكم الخاصة، والتمريض، وأسلحة الدمار الشامل، والعمليات الخاصة، والثورة العربية الكبرى، 

 ، والقيام بزيارة عسكرية.1973مة،وحرب عام ومعركة الكرا
 

 ( التربية الوطنية                                                     205110)
يهدف هذا المساق إلى إثراء معرفة الطلبة من جميع التخصصات األكاديمية في جامعة إربد األهلية،  

وطن والوطنية، وما يترتب على ذلك من تأسيس مفاهيم التربية باألصول الفكرية والمفاهيم األولية في موضوع ال
الوطنية بما تنطوي عليه من تحديد حقوق المواطن وواجباته،ومعرفة مجموعة األعراف والقوانين والمؤسسات التي 

 تضمن حقوق األفراد والجماعات وتضبط العالقات بينهم.
 

                                                     (1(  اللغة العربية)201100)
دراسة األبواب النحوية األساسية والمشكالت اللغوية واإلمالئية من خالل التعرف إلى نصوص قديمة 

 وحديثة وتحليلها وتذوقها والتطبيق عليها.
 

       (E( متطلب سابق استدراكي )1(  مهارات في اللغة اإلنجليزية )202099)
قسام الكالم في اللغة اإلنجليزية واألنماط النحوية االسمية للجملة الخبرية اإلنجليزية إضافة إلى األنواع أ

 األخرى من الجمل المشتقة من النوع األول.
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 :متطلبات الجامعة االختياري 
 

 ( مدخل إلى علم االجتماع 205100) 
والبناء االجتماعي والتعاشر والتفاعل بين الناس، والثقافة  المفاهيم العامة، والرواد في علم االجتماع،       

والتنشئة االجتماعية، والمشكالت االجتماعية والضبط، والتغير االجتماعي والتنمية، وبحث يقدمه عن أحد 
 موضوعات المساق.

 
 ( القضية الفلسطينية                                                  205101)

طن العربي للدول االستعمارية في العصر الحديث، وظهور الحركة الصهيونية غير اليهودية  أهمية الو 
وظهور الصهيونية اليهودية، ووعد بلفور وظروف إعالنه،  واالنتداب البريطاني على فلسطين وصك االنتداب،  

الموقف األردني من القضية، وآلية تكوين الكيان الصهيوني، ومشاريع التقسيم، والموقف الفلسطيني من القضية، و 
، ووحدة 1948والموقف العربي من القضية،  والجامعة العربية وموقفها من القضية الفلسطينية، وحرب عام 

 الضفتين.
 

 ( قضايا معاصرة                                                      205105)
ة والفقر،والسياسات السكانية/ المواءمة بين الموارد والسكان،   والسياسات االجتماعي الديموقراطية والتعدد السياسي،

وعملية السالم والنزاع العربي اإلسرائيلي،والجريمة واالنحراف،ومشكلة البطالة واإلنتاجية في األردن،ومفهوم البيئة 
  والتلوث.

 
 األردني                                                     ( المجتمع205106)

تاريخ األردن، والسكان في األردن، والنظام السياسي في المجتمع األردني، ومفاهيم عامة في العادات 
  والتقاليد والقيم،   والنظام القرابي في المجتمع األردني، ومشكالت المجتمع األردني.

 
 تاريخ القدس                                                        (205109)

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بالمعرفة العلمية والموضوعية الخاصة بمدينة القدس العربية:  
ها تاريخها وجغرافيتها ومكانتها الدينية ووضعها السياسي على مر القرون، ابتداء  من تأسيسها ومرورا  بوضع

السياسي والحضاري في العهود اإلسالمية، وانتهاء بوقوعها تحت االنتداب البريطاني الذي مهد الحتاللها من قبل 
الصهاينة. كما يهدف هذا المساق إلى إبراز مكانة القدس لدى العرب والمسلمين، وإلى تعريف الطلبة بالتضحيات 

ة من أجل الحفاظ على القدس وتحريرها. وكل ذلك من الهائلة التي بذلها المسلمون في زمن الحروب الصليبي
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أجل بعث األمل لدى الطلبة العرب الذين يعيشون اآلن مأساة القدس وفلسطين وهم مثقلون باألسى والقنوط 
 وغياب بارقة األمل في التحرير.

 
 (  الثقافة اإلسالمية                                                    205112)

قافة والعلم والفرق بينهما، الثقافة اإلسالمية: مصادرها وخصائصها، العقيدة اإلسالمية،النظام االجتماعي في الث
 اإلسالم،النظام االقتصادي في اإلسالم، نظام العقوبات في اإلسالم،اإلسالم والقضايا المعاصرة.

 
 ا المعلومات(                             ( تطبيقات تكنولوجيا المعلومات )لغير طلبة العلوم وتكنولوجي205114)

مهارات -طالبا  و وصف المواد كما يلي : 40اقترح مجلس القسم على أن ال يزيد عدد الطالب عن      
استخدام اإلنترنت , متصفح اإلنترنت , محركات البحث , البريد اإللكتروني , التجارة اإللكترونية , اإلنترنت , 

رات استخدام معالج الشرائح ) ميكروسوفت  بوربويبت ( إنشاء وتصميم العروض التقديمية التعلم عن بعد , مها
 .بما فيها النصوص والرسومات والصور المتحركة وغيرها

 
 (  التنمية السياحية في األردن                         205115)

ة المختلفة في األردن وأثرها على االقتصاد يهدف المساق إلى تعريف السياحة وتطويرها وبيان أنواع السياح      
الوطني وأثارها االجتماعية والثقافية والبيئية. وكذلك تعريف الطالب بالمواقع السياحية المختارة في األردن من 

 خالل تنظيم زيارات علمية ميدانية باإلضافة إلى كيفية التعامل مع المجموعات السياحية.
 
 ية ( مبادئ الصحة النفس205116) 

تشمل مفاهيم التكيف و التوافق النفسي ، وحيل الدفاع األولية و التعرف إلى االضطرابات النفسية والعقلية و 
 الوقاية منها ، وطرق التنشئة المناسبة ، و العالقة بين الفرد و الواقع االجتماعي.

 
     ( الحضارة العربية اإلسالمية                                     205118)

مفهوم الحضارة، والفرق بينها وبين المدنية وشرح عناصرها، وخصائص الحضارة اإلسالمية،  وآثار 
الحضارة اإلسالمية في مجال العقيدة والخدمة العامة والمرافق العمرانية والعالقات اإلنسانية والعلوم، والحضارة 

 الحضارة اإلسالمية من جديد.العربية اإلسالمية كأساس للحضارة األوربية،  وكيفية انبعاث 
 

 ( القانون في حياتنا                              205122)
مقدمة تعريفية بالقانون، ونشأته، وأقسامه،  وفروعه، وبعض التطبيقات العملية من فرعي القانون العام    

 والخاص.
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 ( قضايا مالية معاصرة                                  205205)

يهدف المساق إلى استهداف واحد أو أكثر من القضايا المعاصرة وما يستجد من قضايا وأمور تهم شأن 
المال واألعمال واالقتصاد الدولي ومن بينها الشركات متعددة الجنسيات ودورها في االقتصاد  العالمي وتأثيرها 

,العولمة وتأثيراتها,غسيل على اقتصاديات البلدان المختلفة,التضخم المالي العالمي و تأثيراته
األموال،البطالة,الهجرة،األسواق المالية ودورها في االقتصاديات المختلفة واالنهيارات  التي تحدث في قسم 
منها,االندمجات،االستثمارات  األجنبية,وأهميتها ودورها وتأثيراتها,أسعار صرف العمالت والتغيرات عليها وتأثيرات 

 لشركات وأساليب التغطية عليها,وما يستجد من أمور.ذلك في الفضائح المالية ل
 

 ( حقوق اإلنسان                                                        205210)
المفاهيم اإلنسانية المتعلقة بحقوق اإلنسان، ومصادر حقوق اإلنسان، والحقوق المدنية والسياسية 

ريات العامة في األردن.  والحماية اإلقليمية لحقوق اإلنسان زمن الحرب واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. والح
 والمنازعات السلمية.

 
 (  مقدمة في الفلسفة وعلم المنطق:                             205222)

تتناول هذه المادة  مفهوم الفلسفة وارتباطها بماهية اإلنسان محتوى وكينونية وسلوكا، والوجود حكمة  
فة وبحثا .  المدارس الفلسفية ورّوادها عالقة الفلسفة باألخالق تاريخية الفكر األخالقي اإلغريقي، مصادر ومعر 

القيم األخالقية المعيارية والنسبية فلسفيا  وعقائديا ، جذور الفلسفة اإلسالمية تاريخا، وتأثيرا ، وتطورا . خصائص 
 .في، والتحدي الحضاري القيميوسمات الفكر الفلسفي. منهجية إدماج التراث الفلس

 
 ( علوم صحية 205214) 

تتناول هذه المادة عددا  من المفاهيم العامة المتصلة بالصحة العامة، مثل الصحة والمرض والصحة المثالية 
والعدوى وصحة المجتمع... وتلقي ضوءا  على أبرز العلوم الصحية، مثل الصحة الغذائية، والصحة الوقائية، 

هنية، والصحة البيئية، والصحة الشخصية.... وُتعّرف بأبرز األمراض الشائعة المعدية وغير والصحة الم
 المعدية، وطرق الوقاية والعالج..

 
 ( البحث العلمي205215)

تتناول هذه المادة التعريف بمفهوم العلم وأهدافه، والتفكير العلمي، ومناهج البحث العلمي من حيث: مفهومها، 
فها، ومجاالت تطبيقها. كما يتناول أساسيات البحث العلمي من حيث: المشكلة ومصادرها، وطبيعتها، وأهدا

وأمثلة تطبيقية على صياغتها، وفرضيات البحث العلمي، وصياغتها، وكيفية اختبارها، وتحليل بياناتها، وتفسير 
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قويمه، باإلضافة إلى كيفية نتائجها. كما تتناول المادة أدوات البحث العلمي وأساليب كتابة البحث العلمي وت
 النشر العلمي، وأنواع المجالت العالمية وتصنيفها في قواعد البيانات العالمية.

 
 ( التعّلم والتربية األخالقية:205216)

ومراحل النمو الخلقي  تتناول هذه المادة مفهوم التربية األخالقية، وأهميتها في تكوين شخصية الفرد ،  
والروحي كما رصدتها النظريات األخالقية، وتهدف المادة إلى غرس القيم والعادات التي تعزز السلوك اإليجابي، 
وترسيخ قيم االنتماء والسماحة واحترام اآلخر عن طريق تعزيز التعلم التفاعلي الذي يربط بين هذه األهداف 

وعن طريق ما يعرف بالتعلم الموجه نحو احتياجات الطلبة عن طريق واألحداث والتجارب اليومية للطالب، 
 والتفكير والتحليل واالستنتاج. تشجيعهم على المناقشة

 (  القيادة وإدارة الفريق205217)
تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بمفهوم القيادة وأهميتها ومعرفة الفرق بين المدير والقائد، وتحديد مصادر 

ة، وتأثير كل منها على السلوك القيادي. ومعرفة أنواع القيادة وأساليبها ونظرياتها، وصفات القيادة قوة القياد
الناجحة الشخصية واإلدارية. وتهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بأهمية العمل ضمن فريق، وأسس ومهارات 

الفريق، وأسس وضع األهداف،  العمل الجماعي، وكيفية بناء فريق فّعال على أساس علمي، ومهمات قيادة
 تقويم التقدم نحو تحقيق الهدف. وطرق 

 
 (  الثقافة المعلوماتية205218)

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بدور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وما يرتبط بهما من اإلعالم في 
هيم العامة لتكنولوجيا المعلومات تطوير الفرد والمجتمع. ومن أهم المواضيع التي تناقشها المادة: المفا

واالتصاالت،  واإلعالم والمعلوماتية, وعرض عام للتطورات التكنولوجية الحديثة في مجال الحوسبة الشخصية 
وحوسبة المنازل، شبكات االتصال وخدمات اإلنترنت المنزلية والشخصية, ووسائل حماية األجهزة من الفيروسات 

وأخالقيات استخدام الحاسوب وأنظمة المعلومات، ودور تكنولوجيا المعلومات في واالختراقات غير القانونية, 
التواصل المجتمعي بين األفراد، واستخدام شبكات التواصل االجتماعي كمنصات إعالمية ، وأخالقيات هذا 

ي, االستخدام, وخصوصية المعلومات وسريتها, وبعض خدمات تكنولوجيا المعلومات مثل: التعلم اإللكترون
والحكومة اإللكترونية، والتجارة اإللكترونية، وأهم المخاطر والتهديدات التي ينطوي عليها االستخدام المتزايد 

 .للحاسوب واإلنترنت
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 ( مهارات التواصل  205219)
تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بعناصر عملية التواصل، وإكسابه مهارات التواصل مع اآلخرين، ومنها: 

طاب.، الوضوح، واالختصار، واإلقناع ، وصحة الكتابة والتعبير، وتماسك الخطاب، واكتمال المراد، والود في الخ
 .ومالئمة الخطاب للمتلقي

 
 (  مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت                        205221)
جا وتدريبا وأنشطة. وخصائص التفكير، وعالقته تتناول هذه المادة  مفهوم التفكير  إدراكا ووعيا، وتوظيفه منه 

بالتعلم والذاكرة واللغة. وتصنيفات التفكير، ونظرياته ومعوقاته. ومراحل التفكير الناقد، بدءا بالمالحظات والحقائق 
ي وحل واالستدالل، وانتهاء باالفتراضات واآلراء والحجج.  ويتناول األساليب التعليمية لتنمية مهارات التفكير النقد

المشكالت، ودورها في الحوار الهادف والتعلم الذاتي ثقافة. وآليات االستقراء و االستنباط  واالستنتاج  وتوليد 
المعلومات، والقدرة على التفسير العلمي، والتحليل المنهجي، والتمييز بين المفاهيم االصطالحية واآلراء الذاتية. 

لمعايير العقالنية.  وصياغة مجموعة من القواعد المنطقية  التي وتمحيص المعلومات والمحاكمة المنطقية وا
تساعد في تحليل الفرضيات ، والمساهمة في حل المشكلة. ومعايير التفكير الناقد من حيث والوضوح  ودرجة 

. الصحة والدقة والربط والداللة واألهمية. ومهارة الفهم والتقييم للمعلومات المختلفة، سماعا وقراءة  ولفظا
 واستراتيجية  التفكير الناقد. وإدارة التفكير اإليجابي ، وآلية اتخاذ القرار. 

 
 ( مادة علم التغذية205280)
معرفة المفاهيم األساسية في علم التغذية. اإللمام بالعناصر الغذائية ودراستها علميا، وإدراك دورها في مراحل  

ناصر الغذائية وأثرها في هيكلة الوجبات الغذائية المتوازنة. النمو والحاالت الفسيولوجية. البحث في مصادر الع
 أهمية الغذاء في الوقاية.

 
 ( وصف مادة تاريخ العلوم 250401)

التطور التاريخي لنشأة العلوم. أهمية التطور العلمي في الحضارة العربية اإلسالمية. حركة الترجمة إلى العربية، 
فكرا ومعرفة. مساهمة العلماء العرب والمسلمين في تطور الحضارة اإلنسانية،  وأثرها العلمي في الحضارة الغربية،

وحقولهم العلمية اإلبداعية. قيمة التراث العلمي العربي اإلسالمي عالميا. مراكز انتقال الحضارة العربية اإلسالمية 
عربية اإلسالمية في المكتبات إلى أوروبا.المستشرقون وتدوين العلوم العربية اإلسالمية. المخطوطات العلمية ال

 العالمية.األهمية الحضارية لتحقيق التراث العلمي العربي اإلسالمي، وأثره في النهضة الحديثة.
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 ( إسعافات أولية250405)
واإلصابات الشائعة.  اكتساب المعرفة األساسية الالزمة بمبادىء اإلسعافات األولية لمختلف األمراض، 

التزود بالمهارات الضرورية لتقييم الحوادث اليومية الطارئة، والتعامل معها عمليا منعا للمضاعفات الحرجة. 
التعرف على المشاكل الصحية من خالل العالمات الظاهرة واألعراض العامة. التمكن من المهارات المعرفية 

ت اإلسعافات األولية، والعناية اإلجرائية.التدرب على جمع البيانات الذاتية األساسية، واتقان التفسير العلمي ألولويا
والموضوعية لمختلف اإلصابات الشائعة وتطبيقها عمليا، ال سيما ممارسة تقنيات إنعاش القلب والرئتين. معرفة 

 حاالت الطوارىء التنفسية، كاالختناق.
 

 ( مقدمة في التجارة اإللكترونية205415) 
ا المساق إلى تزويد الطالب بنظرة عامه عن حالة التجارة اإللكترونية القائمة اليوم مع تحديد يهدف هذ

أسسها وخطوطها الرئيسية كما يهدف إلى التعريف بالتجارة اإللكترونية ومناقشة عناصرها وأعطاء الطالب فكرة 
القضايا والمتطلبات التي يجيب عامة عن عالقة المؤسسات بالجمماهير المستهدفه وعالقاتها فيما بينها في 

 توافرها لتصنيف التجارة اإللكترونية في المجاالت المختلفة والجوانب االخالقية للتجارة اإللكتروني.
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 متطلبات الكلية اإلجبارية :
 ( مهارات االتصال باللغة العربية201106) 

القراءة والكتابة والمحادثة واالستماع   يهدف المساق إلى تنمية قدرات الطالب في مهارات اللغة األربع:
من خالل النصوص األدبية والدينية والسياسية والعلمية، وممارسة الطلبة للمهارات المذكورة أعاله في قاعة الدرس 

 ومختبر اللغة العربية.
 

)متطلب سابق مهارات  (  )لغير طلبة العلوم وتكنولوجيا المعلومات(2( مهارات في  الحاسوب ) 401113)
 (. 401101() 1حاسوب)

( , أدوات VB( , عناصر )VBيتناول هذا المساق مقدمة إلى لغة بيسك المرئية )بيسك( : بيئة ) 
التحكم وخصائصها , أحداث الفأرة , أحداث لوحة المفاتيح, القوائم , صناديق الحوار , العناصر الرئيسية لجمل 

.V.B,  ,أنواع البيانات, العمليات الحسابية والمنطقية, الرسم، عبارات التحكم, التكرار، الدوال مسبقة التعريف
 الدوران.

 
 ( مدخل في التربية               601101)

يهدف المساق إلى تعريف الدارسين بالتربية وبالمبادئ األساسية للتربية الحديثة وأهدافها، وضرورتها 
عليها العملية التربوية: التاريخية، والنفسية، واالجتماعية، واالقتصادية،  لألفراد والمجتمعات، واألسس التي تقوم

 والثقافية، والتعليمية، )وتعالج هذه األسس من خالل مراعاة العملية التربوية في األردن(.
 

 ( مناهج البحث التربوي 603104)
ه وتحديد المشكالت ومراجعة يتناول المساق طبيعة البحث التربوي وخطواته ومناهجه وكيفية كتابة مخططات

األدب التربوي المتعلق بالمشكلة، والتوثيق لمصادر البحث واختيار العينات المناسبة له ،وتحديد أدواته وتصحيحه 
مع التركيز على التصاميم التجريبية ويطلب من الطالب إعداد مخطط بحث فيه مشكلة البحث وخلفياتها النظرية 

المحددات واالفتراضات وتوصف فيه إجراءات البحث من حيث اختيار العينة وصياغة األسئلة والفرضيات و 
وأدوات جمع المعلومات وأساليب تحليل البيانات مراعيا  بذلك اإلرشادات الخاصة باالقتباس والتوثيق في صلب 

 التقرير وفي قائمة المراجع.
 
 ( علم النفس العام604101)

عريفه وتاريخه ومدارسه وميادينه المختلفة . كما يتناول المساق يتناول هذا المساق مفهوم علم النفس وت 
األسس البيولوجية والنفسية واالجتماعية للسلوك اإلنساني ، ويستعرض المساق موضوعات متنوعة كالنمو والتعلم 

 والدوافع والذكاء والشخصية والصحة النفسية وبعض األمراض النفسية والعقلية الشائعة بين الناس.
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 الختياريةات الكلية امتطلب
 ( فن الكتابة والتعبير.201101)

يتضمن المساق العناية بالعملية الكتابية من حيث األفكار وترتيبها وتسلسلها، والعناية بأساليب التعبير، 
 واالهتمام بالروابط ومعاني الحروف

 
 ( التعليم االلكتروني                 402380)

يتضمن هذا المساق دراسة وتحليل استخدام الحاسوب في التدريس، يشمل موضوعات تتعلق بتصميم 
وتطوير التعليم بمساعدة الحاسوب والقضايا المعاصرة في تكنولوجيا التعليم بمساعدة الحاسوب وتطوير الدروس 

التدريب المهني والتعليم التعاوني وتشمل التدريب والممارسة وحل المشكالت والتعليم الخاص المتفاعل والمحاكاة و 
 وإدارة أنشطة الفصل الحيوية.

 
 ( الفكر التربوي اإلسالمي.601319) 

يتناول هذا المساق مفهوم التربية الخلقية، والصدق و األمانة، والتضحية، والجهاد، واإليثار، و بر  
الشوارع، نظافة المرافق العامة والحرص على الوالدين، و صلة األرحام، و كف األذى. التربية البيئية: نظافة 

سالمتها، إلقاء النفايات في األماكن المخصصة لها. التربية االجتماعية: حسن اختيار األصدقاء، االبتعاد عن 
رفاق السوء، إفشاء السالم، احترام الكبير، العطف على الصغير، مساعدة العاجز و الضعيف. تنمية الروح 

لى البر و التقوى، االبتعاد عن التجسس و النميمة و التدخل في شؤون اآلخرين. التربية الجماعية، التعاون ع
البدنية ، السباحة و القفز وركوب الخيل وممارسة األلعاب الرياضية بروح التسامح .اإلحاطة بأبرز النظريات 

 التربوية عند التربويين المسلمين مثل الجاحظ و الغزالي و القابسي وابن خلدون.
 

 ( النظام التربوي في األردن.601480)
يتناول هذا المساق يتضمن النظام التربوي في األردن )من حيث الفلسفة واألهداف والبناء ومراحل التطور  

وحركات التجديد والتطوير التربوي( والمؤسسات التربوية والهياكل التنظيمية لها، والسياسات التعليمية والسلم 
طوير النظام التربوي، وموقع النظام التربوي في األردن من النظم التربوية في الوطن العربي التعليمي، ومنطلقات ت

 والعالم.
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اإلجبارية التخصصمتطلبات   
 
 (المناهج وأساليب التدريس601115) 

النفسية, المعرفية( تتناول هذه المادة مفهوم المنهاج المدرسي وصلته بالتعلم وأسس المنهاج) الفلسفية, االجتماعية, 
ومكوناته) األهداف المحتوى, الطرائق والتقويم( والتخطيط للتدريس الصفي والتعرف إلى أساليب التدريس وخاصة 

 الحديثة منها, التعليم المبرمج, التعليم التعاوني, وحل المشكالت ومهارات التفكير.
 
 وأساليب تدريسها ( الفقه والسيرة واألحاديث601116)

هذا المساق التعرف على أحكام العبادات التي توثق عالقة المسلم بربه وأساليب تدريسها,والوقوف على يتناول 
إحداث سيرة الرسول علية الصالة والسالم مع بيان نماذج تطبيقه في تدريس السيرة النبوية حتى يتصور المسلم 

لسالم والوقوف على التوجيهات الخاصة الحقيقة اإلسالمية في مجموعها فتجسد في حياة النبي عليه الصالة وا
 بتدريس الحديث النبوي الشريف وأساليب تدريسه.

 
 ( مهارات كتابية وأساليب تدريسها601122)

تتناول هذه المادة مفهوم الكتابة , أسسها ومهاراتها في الصفوف الثالثة األولى ومفهوم اإلمالء وأهميته, 
طرق تصحيح اإلمالء واألخطاء اإلمالئية, وأساليب عالجها, مفهوم  إعراضه,أأنواعه, وطرق تدريس كل نوع,

التعبير,أهميته, أهداف تدريسه, أنواعه, طرق السير في تدريس كل نوع, تقويم أداء الطلبة, خطوات تعليم الخطة 
 غوية األخرى. الرئيسة،  أساليب تقويم أداء الطلبة فيه, ووسائل العناية بتحسينها, وعالقة الكتابة بالمهارات الل

 

  (اللغة األنجليزية وأساليب تدريسها601204) 

يهدف هذا المساق إلى تدريس الطلبة على المهارات األساسية الشفوية والقرائية، والكتابية، واالستماع،  والمهارات 
، والتدريب على التي تعين على التعليم واستمراريته مثل: استخدام القاموس، وتعلم مفردات اللغة والتحضير للكتابة

السرعة في القراءة والقراءة الفعالة، واستخدام المكتبة، وآخذ المالحظات أثناء المحاضرات، كما يهدف هذا المساق 
 إلى تدريب الطلبة على كتابة الخطة الصفية، واستخدام التقويم األدائي والكتابي.

 
 ( التربية الوطنية االجتماعية وأساليب تدريسها601209)

يتناول هذا المساق التعريف باألردن جغرافيا  وتاريخيا  وسياسيا  من حيث الموقع ونظام الحكم، ومراحل تطور 
األردن، وطبيعة التكوين االجتماعي، ومؤسسات المجتمع، والواجبات المترتبة على هذه المؤسسات، والتعريف 

معرفية  تمكنهم مفاهيمية قيمية مهادية لتمكنهم من بالحقوق والواجبات والنظام الديمقراطي واكساب الطلبة مهارية 
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االلتزام بالمواطنة والديمقراطية والسلوك الحضاري واساليب تدريسها، مع مراعاة المستجدات التربوية على 
  المستويين المحلي والعالمي.

 
 ( التربية الفنية601214) 

هذا المساق مفاهيم التربية الفنية والموسيقية والتعبير الفني , والتذوق الفني, والتشكيل, وتنمية شخصية  يتناو 
الطفل من خالل الرسم, واإلبداع , والتعبير الحر. وتقليد الطبيعة, ودراسة مشكالت تدريس التربية الفنية ,وإيجاد 

سيقي, كتابة الموسيقا, الموسيقا المحلية, والعالمية, التطور حلول لها, علم الموسيقا, عناصره, قواعده, السلم المو 
 التاريخي للموسيقا, تطبيقات عملية, ) نماذج من بعض القوالب الغنائية العربية(.

 
 ( النحو والصرف وأساليب تدريسهما201217)

لغة العربية مثل: الجملة تتناول هذه المادة النمط اللغوي, التراكيب اللغوية, أساليب تنميتها, أساليب القواعد ل
االسمية البسيطة, الجملة الغعلية البسيطة, األساليب الشائعة في االستعمال اليومي, تميز الدارسين لمعاني التذكير 
والتأنيث التثنية والجمع, النعت والحال, المفعول آلجلة في صورها البسيطة, نواصب الفعل المضارع, وجوازمه, 

توضيح الخطوات اإلجرائية لتدريس التراكيب اللغوية وأوجه االختالف بين تدريسها  أشهر حروف الجر, الظروف,
 وتدريس المفاهيم النحوية والصرفية, ويتم التعرض إلى الترقيم والقضايا اإلمالئية وأساليب تدريسها.

 
 الوة والتجويد وأساليب تدريسهما( الت601218)

أحكام االستعاذة والبسملة وأحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام  يتضمن المساق مقدمات في علم التجويد و دراسة
الميم الساكنة وأحكام النون الساكنة والميم المشددتين وإحكام المد وصفه القلقة ونماذج تطبيقه في تدريس القران 

 التعليمة المتبعة.الكريم ـ تالوة وأحكام تجويد مع بيان الوسائل التعليمية واألساليب واإلجراءات التعليمية ـ 
 
 لتفاعل الصفي والتعليم المتمايز(  ا601219)

يستعرض المساق أنماط التفاعل المختلفة داخل البيئة الصفية والركائز التي يقوم عليها، وتوفير التفاعل 
ال النموذجي الفعال، إضافة إلى االهتمام  بجميع فئات الغرفة الصفية وكيفية اشراكهم في التفاعل الصفي تفاع

 تربويا   واجتماعيا، وتفاعأل تعليميا  معرفيا ، والتطبيق العملي من قبل المدرسين ودورهم في تفعيل هذا الجانب.
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 ( مهارات قرائية وأساليب تدريسها:.601221)
طرائق تدريس  تتناول هذه المادة مفهوم القراءة , وأهداف تعلمها, مهاراتها, عالقتها بالمهارات اللغوية األخرى,

( وأمثلة تطبيقه عليها, تقويم أداء الطلبة في 3ـ1القراءة في صفوف المرحلة األولى من مرحلة التعليم األساسي)
القراءة, قضايا في القراءة, التخلف القرائي وطرق عالجه مفهوم االستمتاع , أهدافه, وطبيعة عملية االستمتاع, 

 تماع, وعالقته بالمهارات الغوية األخرى.ومهاراتها وطرائق تنفيذها, معوقات االس
 
 ( بنية األعداد وأساليب تدريسها:.601304)
تتناول هذه المادة نظام العد واألعداد الصحيحة والعمليات األربعة) الجمع, الطرح, الضرب, القسمة( وعملية  

ية تدريسها. الكسور )األعداد التقدير في العمليات على األعداد الصحيحة, وعملية القسمة كخوارزمية ذهنية وكيف
 النسبية( والعمليات عليها, وحل المتباينات والمعادالت البسيطة ونظرية األعداد : قابلية القسمة, األعداد الفردية

 والزوجية, األعداد األولية, القاسم المشترك, األعظم, المضاعف المشترك األصغر, األسس والعمليات عليها,
وخصائص التبديل والتجميع والتوزيع واألعداد الحقيقة, والعمليات عليها, والنسبة والنسبه المئوية, والكسور العشرية 

 والعمليات عليها, والمجموعات والعمليات عليها وطرق تدريسها.
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 (: مفاهيم هندسية وأساليب تدريسها601309)
الهندسة المستوية والتي تتمثل ب ) مفهوم  سية والتي تشملتتناول  هذه المادة كيفية تدريس المفاهيم الهند

المستقيم، المربع ، الدائرة، الزوايا وانواعها، والعالقة بينها( كما تشملهذه المادة مفاهيم ) المكعب متوازي 
 المستطيالت، االسطوانة، الكرة، والمخروط( اضافة المساحات والحجوم والقياس ووحداته(.

 
  واإلبداعالتفكير (:. 601310) 

تتناول هذه المادة مفهوم التفكير إدراكا ووعيا، وتوظيفه منهجا وتدريبا وأنشطة. وخصائص التفكير، وعالقته 
بالتعلم والذاكرة واللغة. وتصنيفات التفكير، ونظرياته ومعوقاته. ومراحل التفكير الناقد، بدءا بالمالحظات والحقائق 

ضات واآلراء والحجج.  ويتناول األساليب التعليمية لتنمية مهارات التفكير النقدي وحل واالستدالل، وانتهاء باالفترا
المشكالت، ودورها في الحوار الهادف والتعلم الذاتي ثقافة. وآليات االستقراء و االستنباط  واالستنتاج  وتوليد 

المفاهيم االصطالحية واآلراء الذاتية. المعلومات، والقدرة على التفسير العلمي، والتحليل المنهجي، والتمييز بين 
وتمحيص المعلومات والمحاكمة المنطقية والمعايير العقالنية.  وصياغة مجموعة من القواعد المنطقية  التي 
تساعد في تحليل الفرضيات ، والمساهمة في حل المشكلة. ومعايير التفكير الناقد من حيث والوضوح  ودرجة 

لة واألهمية. ومهارة الفهم والتقييم للمعلومات المختلفة، سماعا وقراءة  ولفظا. الصحة والدقة والربط والدال
 واستراتيجية  التفكير الناقد. وإدارة التفكير اإليجابي ، وآلية اتخاذ القرار. 

 
 ء وعلوم األرض وأساليب تدريسهما( الفيزيا601312)

لطاقة, الضوء, الصوت, الحرارة, المغناطيس والكهرباء( والقوة تتناول هذه المادة المفاهيم الفيزيائية اآلتية )المادة وا
والحركة ووحدات القياس حسب النظام العالمي. وعلوم  األرض من حيث مكونات الكون وخصائصه ونشأته, 
واألرض والشمس والقمر, والعمليات الجيولوجية واألرصاد الجوية ودورها في حياة اإلنسان, باإلضافة إلى طرق 

ذه الموضوعات وإبراز طبيعة العلم, وتعليم المفاهيم والتعميمات ومعالجة المفاهيم البديلة وأساليب تدريس تدريس ه
 4العلوم القائمة على االكتشاف واالستقصاء وحل المشكالت وتوظيف المختبر.

 
 ( الكيمياء واإلحياء وأساليب تدريسهما601320) 

تتناول هذه المادة المفاهيم الكيمائية ومبادئ العلوم الحياتية, من حيث المادة وخواصها وحاالتها والبنية الذرية 
والتفاعالت الكيمائية, وتصنيف الكائنات الحية والخلية)النباتية والحيوانية( واألنسجة واألجهزة واألعضاء والوراثة, 

براز المنحى البنائي وأساليب التدريس القائمة علية مثل التعلم باإلضافة إلى طرق تدريس هذه الموضوعات وإ
 التعاوني والخرائط المفاهيمية والمشروعات العلمية والمختبر

 
 



23 

 

 (601115متطلب سابق المناهج وأساليب التدريس)                        ( تصميم التدريس:.601322)
عملية التعليمية , وكيفية تصميم برنامج تعليمي, وخطوات تصميم يتناول هذا المساق أثر الوسائل التعليمية على ال

الوسائل التعليمية , ومزاياها وعيوبها واستعماالتها وإمكانية إنتاج بعضها وتقديم بعض األنشطة التطبيقية المتعلقة 
 بكل منها وتدريب الطلبة على استعمال بعضها, واستخدام المواد واألدوات واألجهزة في التدريس.

 
 ( نظريات التعلم601411

تندرج نظريات التعلم ضمن النظريات العلمية التي تحاول تفسير عملية التعلم لدى اإلنسان، سنحاول في هذا      
بعدها إلى الحديث  المساق التعرف على الفرق بين التعلم ) كعملية فردية( والتعليم ) كعملية مؤسساتية( لنلطلق

عن خصائص التعلم والتعليم والفروق بينهما، وصوال  التعريف نظريات التعلم وتحديد أنواعها، والتحدث عن 
 المدارس السلوكية والنظرية البنائية والنظرية المعرفية.

 
 التدريب الميداني ـ معلم صف:. (601490)

الب بالجوانب النظرية للتدريس من حيث ) تخطيط يهدف التدريب الميداني لقسم معلم صف إلى تزويد الط
الدروس وصياغة نتاجات التعلم, واستراتيجيات التدريس والتقويم والتفاعل الصفي والوسائل التعليمية( وااللتزام 
بأخالقيات مهنة التعليم وامتالك مهارات إدارة الصف والتعامل مع طلبة المرحلة األساسية ومشاهدة دروس عملية 

 ها ونقدها.وتحليل
وفي الجانب العملي مشاهدة الحصص الصفية بإشراف المعلم المتعاون ومن ثم تنفيذا  جزئيا  لحصص صفية وبعد 

 ذلك ممارسة التعليم الصفي بشكل كامل ولكل عناصره والتعامل مع الموقف الصفي كنظام) تخطيط وتنفيذ وتقويم(.
 
 نفس التربوي (علم ال603228) 

المفاهيم والمبادئ األساسية في ميدان علم النفس التربوي، ويتضمن المساق موضوعات مثل  يتناول هذا المساق 
الدراسة العملية للسلوك اإلنساني في المواقف التربوية ، والنمو ، والتعلم والتعليم ، والفروق الفردية وخاصة في 

 .معلم والطلبة داخل الصفين الالقدرات العقلية ، وادارة الصف المدرسي ، والدافعية ، والتفاعل ب

 
 ( مقدمة في اإلحصاء التربوي 604202

المفاهيم األساسية في اإلحصاء كالمتغيرات وأنواعها ، ومستويات قياسها ، والعينات وطرق اختيارها ، وتبويب 
وحساب مقاييس  البيانات التكرارية وتمثيلها ، وحساب مقاييس النزعة المركزية والتعريف على خصائصها ،

التشتت والتعرف على خصائصها ، والتعرف على التوزيعات الطبيعية والعالمات المعيارية وتطبيقاتها العملية 
  .وحساب معامالت االرتباط والتمهيد لفحص الفرضيات
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 ( القياس والتقويم604205) 
بار الجيد واعداده وبناء يتناول هذا المساق التعريف بالقياس واالختبارات النفسية ، وخصائص االخت 

االختبارات المختلفة والمفاهيم األساسية في القياس النفسي وتحليل وتفسير نتائج االختبارات باإلضافة إلى التعرف 
على أنواع االختبارات النفسية ، وتدريب الطلبة على بناء اختبارات ومقاييس وتطبيقها وتفسير نتائجها ، التعزيز 

سالب ، باإلضافة إلى النظريات األخرى كالمعرفية والوجدانية وتدريب الطلبة تدريبا  عمليا  الرمزي ، والتدريب ال
 .على استخدام هذه األساليب
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 متطلبات التخصص االختيارية
 
 ( التنشئة االجتماعية للطفل110560)

الظروف االجتماعية واألنماط الرئيسية للتنشئة وعالقتها بالنمو  يتناول هذا المساق مفاهيم التنشئة والتطور،     
السوي وغير السوي، والعوامل المؤثرة في عملية التنشئة، ونماذج التنشئة عبر البيئات الثقافية واالجتماعية 

 المختلفة.
 
 ( التوجيه واإلرشاد في مرحلة الطفولة:.601206)

اد النفسي في مرحلة الطفولة , وأنواع الخدمات المقدمة لطلبة في هذه يتناول هذا المساق مفهوم التوجيه واإلرش
المرحلة , ومصادر الخدمات المختلفة ووسائل التوجيه واإلرشاد المناسب لهذه المرحلة , ومجاالتها , والطرق 

ليب الالزمة لجمع المعلومات لغايات اإلرشاد , وعرض لبعض المشكالت التي يتعامل اإلرشاد النفسي, وأسا
اإلرشاد الجماعي, وعناصره من تمثيل أدوار ومناقشات ونواد" إرشادية ... الخ ودور المدرسة واألسرة في وضع 
برامج اإلرشاد وتنفيذها بعد التعرف على حاجات األطفال ومشكالتهم, مع التركيز على أساليب إرشاد األطفال 

 باللعب واإلرشاد السلوكي األسري.

 العامة( مبادئ الصحة 601210)

يتناول هذا المساق الصحة الجسمية وتشمل النظافة العامة وبخاصة اليدان وغسلهما بالماء والصابون قبل األكل  
وبعده، وبعد الخروج من الحمام، وقص األظافر، والمحافظة على نظافة الوجه والعينين واألنف واألذنين وغسلها 

لقاذورات، والجلسة الصحية في الفصل وعند القراءة والكتابة جيدا ، واالبتعاد عن أماكن النفايات واألوساخ وا
واستقامة الظهر، والبعد المناسب بين العينين والدفتر أو الكتاب، والحرص على الطريقة الصحيحة لمسك القلم 

 وعدم وضعه هو أو الممحاة في الفم، وعدم استعمال مناشف اآلخرين أو أدواتهم كالمشط وفرشاة األسنان.

 لطفل( حقوق ا601213)

يتناول هذا المساق النمو اللغوي لدى األطفال منذ والدتهم حتى سنوات المدرسة, حيث يركز على كيفية تعلم 
األطفال أصوات لغتهم وتركيب كلماتهم وجملها, ويركز المساق بشكل رئيس على اكتساب اللغة ومبادئ النمو 

درسة بما في ذلك تأثير البيت والروضة والمدرسة على النمو اللغوي في كل من الطفولة المبكرة وسنوات الم
 اللغوي لدى األطفال.
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 ( مهارات حياتية601220)
يتناول المقرر المهارات الحياتية التي يحتاجها الطالب الجامعي مثل مهارات تحديد األهداف, وإدارة الوقت, 

المشكالت, وإدارة الوقت , وإدارة المواقف واألزمات,  والتواصل واالتصال, والتفكير التحليلي, واتخاذ القرارات وحل
وإدارة مواقف الصراع, وإجراء عمليات التفاوض ويقوم الطالب في هذا المقرر بالممارسة العملية لهذه المعارات من 

, خالل منهجية التعلم عن طريق الخدمة بغرض إثراء المخرجات التعليمية والمساهمة في تقوية المجتمعات المحلية
كما يسهم المقرر في بناء المهارات القيادية والمهنية لدى الطالب وتعزيز مفهوم االهتمام باآلخرين وتلمس 

 احتياجاتهم.
 
 ( سيكولوجية اللعب عند األطفال601311)

ة يتناول هذا المساق  مفهوم اللعب , والمراحل النمائية لتطوير لعب األطفال وأدواته, واأللعاب االجتماعية الهادف
 واأللعاب التعليمية , وألعاب الحاسوب , وطرق تطوير المناهج الدراسية وتقديمها من خالل التعلم باللعب.

 

 اإلشراف التربوي  (601414)

كما يتعرف الطالب على  من هذا المساق يتعرف الطالب على معارف ومفاهيم ومهارات تتعلق بطبيعة اإلشراف, 
تنظيم اإلشراف التربوي واألسس والعوامل المحددة لتنظيم جهاز اإلشراف وأنواع اإلشراف التربوي وأنماطه 
وخصائص ومميزات كل نمط في ضوء التعرف على بعض القيادات المتطورة في اإلشراف, ويتعرف الطالب على 

إعدادهم وتأهيلهم, كما يتعرف الطالب على واقع اإلشراف  معايير وأساليب اختيار المشرفين التربوي وبرامج
 التربوي وممارسته في األردن ودوره في تطوير العملية التربوية.

 ( التقويم في المرحلة االبتدائية:.601415)

عداد يتناول هذا المساق المبادئ والمفاهيم في القياس والتقويم , وطرق التقويم المناسبة للمرحلة االبتدائية , وإ 
األدوات واالختبارات المناسبة في مجال التحصيل واألداء الدراسي , وتطوير أدوات القياس المناسبة للمرحلة 

 العمرية المناسبة.
 


