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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

 

 

 

 

 

بوية كل  ية العلوم التر

 قسم معلم الصف 

بية  برنامج ي التر
 
 الدبلوم العالي ف

نامج  بية الخطة الدراسية لتر ي التر
 
 الدبلوم العالي ف

 : مكونات الخطة

ي  
ف  الدبلوم  لشهادة  الدراسية  الخطة  بيةاتتكون  التر ي 

ف  العالي  )   لدبلوم  معتمدة  27من  ( ساعة 

:  موزعة عىل ي
 النحو اآلتر

 . ( ساعة معتمدة21متطلبات االجباريه : )ال -1

 . ( ساعات معتمدة 6المواد االختيارية: )  -2

:  وهي  ي
 موزعة عىل النحو اآلتر

 

 

 

 

 : ( ساعة معتمدة وتشمل المواد اآلتية21) اإلجباريةمتطلبات ال -1

الساعات   اسم المادة  رقم المادة 

 المعتمدة 

 3 ها تخطيط المناهج وتطوير  620501

 3 أساليب تدريس عامة  620502
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بوي  620503  3 مناهج البحث التر

 3 االدارة المدرسية   620504

بوي 620505 اف التر  3 مباديء اإلشر

 3 القياس والتقويم  620507

بية   602512  3 أسس التر

 

 ( ساعات معتمدة، يختارها الطالب من بي   المواد اآلتية: 6) المواد االختيارية : -2

الساعات   اسم المادة  المادة رقم 

 المعتمدة 

بوية  620506 ي االدارة التر
 3 اتجاهات ف 

 3 وأساليب تدريسها  اللغة العربيةمناهج  620508

 3 وأساليب تدريسها مناهج العلوم 620509

وأساليب   620510 واالجتماعية  الوطنية  بية  التر مناهج 

 تدريسهما

3 

ي التدريس  620511
 3 اتجاهات حديثة ف 

ي التدريس 620513
 3 تطبيقات الحاسوب ف 

 3 التفكتر واإلبداع  620514
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بية الدبلوم  وصف مواد تخصص ي التر
 
 العالي ف

: المتطلبات اإلجبارية )أ
ً
 ( ساعة21وال
 تخطيط المناهج وتطويرها

،  ا ، وعربي  ا يتناول هذا المساق مفهوم المنهاج من المنظور التقليدي والمنظور الحديث )عالمي  
(، وكذلك التعرف إل عنارص المنهاج، وأسسه، وعملياته )التصميم، التنفيذ، التطوير، اومحلي  

ي بناء المنهاج )منهاج المواد الدراسية، ومنهاج النشاط، المنهاج  
التقويم(. كما يبحث المساق ف 

ي 
ف  األردن  وتجربة   ، المدرسي الكتاب  مواصفات  إل  والتعرف   ،) ي

وت  االلكتر المنهاج  المحوري، 
بويةتطو   . ير المناهج التر
 

 أساليب تدريس عامه 
ي 
الصف  للتدريس  ،والتخطيط  بالتعلم  وصلته  التدريس   اساليب  مفهوم  المادة  هذه  تتناول 

، وحل  ي
مج، والتعليم التعاوت  والتعرف إل أساليب التدريس وخاصة الحديثة منها، التعليم المتر

 .  المشكالت، ومهارات التفكتر
 

بوي  مناهج البحث التر
وتحديد يتن مخططاته  وكيفية كتابة  ومناهجه  وخطواته  بوي  التر البحث  طبيعة  المساق  اول 

واختيار  البحث  لمصادر  والتوثيق  بالمشكلة،  المتعلق  بوي  التر األدب  ومراجعة  المشكالت 
كتر  عىل التصاميم التجريبية ويطلب من 

العينات المناسبة له، وتحديد أدواته وتصحيحه مع التر
ط بحث فيه مشكلة البحث وخلفياتها النظرية وصياغة األسئلة والفرضيات الطالب إعداد مخط

اضات وتوصف فيه إجراءات البحث من حيث اختيار العينة وأدوات جمع   والمحددات واالفتر
ي  
ف  والتوثيق  باالقتباس  الخاصة  بذلك اإلرشادات   

 
البيانات مراعيا تحليل  المعلومات وأساليب 

ي قائمة المراج
 ع.  صلب التقرير وف 

 
 دارة المدرسية اإل 

القيادي عىل  المدير  ودور  المدرسية  لإلدارة  األساسية  والمفاهيم  بالمبادىء  الدارسير   تعريف 
والمشكالت  االردن،  ي 

ف  المدرسة  بواقع  التعريف  المساق عىل  يشتمل  ، كما  ي
االجرات  المستوى 

ي تواجهها المدرسة، وطرق الحلول لها. 
بوية التر  االدارية والتر

 
بويمبادئ  اف التر                 : اإلشر

بوي عالمي   اف التر بوي، تطور اإلشر اف التر اف  ا ومحلي    ا تتناول هذه المادة طبيعة اإلشر ، أنواع اإلشر
بوي،  التر ف  المشر اختيار  معايتر  بوي، 

التر ف  المشر عمل  مجاالت  نوع،  وخصائص كل  بوي  التر
، و  بويير 

فير  التر بوي، تدريب المشر اف التر ي األردنوسائل اإلشر
بوي ف  اف التر  . اإلشر

 
 القياس والتقويم 

عداده  إريف بالقياس واالختبارات النفسية، وخصائص االختبار الجيد و يتناول هذا المساق التع 
نتائج  وتفستر  وتحليل  النفسي  القياس  ي 

ف  األساسية  والمفاهيم  المختلفة  االختبارات  وبناء 
اال  أنواع  عىل  التعرف  إل  باإلضافة  بناء االختبارات  عىل  الطلبة  وتدريب  النفسية،  ختبارات 

، التعزيز الرمزي، والتدريب السالب، باإلضافة إل يقها وتفستر نتائجها اختبارات ومقاييس وتطب
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تدريبا الطلبة  وتدريب  والوجدانية  كالمعرفية  األخرى  هذه    ا عملي  النظريات  استخدام  عىل 

 .  األساليب

بية:   أسس التر

بية وتطورها ووظائفها وأهدافها وهي  تهدف هذه الما دة إل تمكير  الطالب من تحديد مفهوم التر
القديمة  بوية  التر الفلسفات  وكذلك  ورتها  ورص  وأهميتها  العصور  عتر  بية 

التر مفهوم  تتناول 
بية واألسس االجتماعية والفلسفية، ويتناول  والحديثة، كما يتناول المساق األسس الثقافية للتر

ي األردن. المساق كذلك ا
بية والتعليم ف   لتر

 
 ( ساعات6: المواد االختيارية )ا ثاني  

بوية  ي االدارة التر
 
 اتجاهات ف

وأنماط  اإلداري،  بوية ونظرياتها، والسلوك  التر اإلدارة  بمفهوم  التعريف  ي 
ف  المساق  يبحث هذا 

ا ي 
ف  التعليم  اتيجيات  واستر بوية  التر اإلدارة  تطوير  ي 

ف  يبحث  كما  بوية.  التر لمستقبل، اإلدارة 
بوية محلي   ي تواجه اإلدارة التر

 . ا وعالمي   ا والتعريف بالتحديات التر

 وأساليب تدريسها  اللغة العربيةمناهج 

ة وحدة، تشمل األهداف العامة واألهداف الخاصة لتدريس اللغة  ي عشر
ي اثنتر

ي هذا المساق ف 
يأتر

ي مرحلة التعلي
، كما تشتمل هذه العربية، ومنهاج اللغة العربية وخطوطه العريضة ف  م األساسي

 .تدريسها وتقويمها وأساليبالوحدات عىل المهارات اللغوية األربعة 

 وأساليب تدريسها  مناهج العلوم

ي مجال تدريس العلوم بهدف  
ابطة ف  ي إعداد  إل اتناول هذا المساق موضوعات متعددة ومتر

سهام ف 
بالعلوم  معلمي  التر واألهداف  العلم  طبيعة  يتناول  فالمساق  وأهداف ،  العلوم،  تدريس  ي 

ف  وية 
التخطيط  المساق  يتناول  العلوم. كما  تدريس  وطرائق  اتيجيات  واستر العلوم،  تدريس  وغايات 

 .ال النشاطات العلمية باإلضافةلتدريس العلوم وتقويم التعلم 

بية الوطنية واالجتماعية وأساليب تدريسهما   مناهج التر

ي هذا المساق لمفهوم التر 
بية االجتماعية والوطنية وأهدافها وطبيعة مناهجها يتعرض الطالب ف 

اتيجيات تدريسها بهدف تزويد الطالب بفلسفة تربوية متماسكة لمناهج   وتقويمها وطرائق واستر
الوثيقة   العالقة  ذات  الموضوعات  كتر  عىل 

التر والوطنية.  االجتماعية  بية  التر تدريس  وأساليب 
السنوي الخطة  إعداد  مثل  العمىلي  التدريسية  بالتطبيق  األهداف  الدراسية وصياغة  والخطط  ة 

 .وتحليل محتوى الكتاب المدرسي وإعداد االختبارات وتوظيف مصادر البيئة المحلية
ي التدريس 

 
 اتجاهات حديثة ف

تعريف   إل  المساق  النشط، يهدف  والتعلم   ، ي
الذاتر والتعلم  ي 

وت  اإللكتر التعلم  اتيجيات  استر
االدوار،   ولعب   ، ي

الذهت  وكذلكوالعصف  المفاهيمية.  والخرائط   ، ي
التعاوت  توضيح   والتعلم 

مفهوم الطريقة وعالقتها باألهداف والمحتوى والتقويم، والخصائص العامة لطريقة التدريس،  
ي تقوم عليها. كما يتناول طرق التدريس األصيلة مثل: المناقشة، والقصة، وكذا طرق 

واألسس التر
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االستقصاء،   ومنها:  الحديثة،  الحاسوبية  التدريس  والتقنيات  المشكالت،  وحل  واالكتشاف، 
ي  
ف  وتوظيفها  ي مجال  الالحديثة 

ف  والدراسات  البحوث  بعض  تقويم  يتناول  التعلم  تدريس. كما 
 .وإعداد البحوث والتقارير ونماذج خطط التدريس األصيلة والحديثة، تعليموال
 

ي التدريس 
 
 تطبيقات الحاسوب ف

مدخال الستخد المساق  هذا  التطبيقات  يعتتر  المساق  هذا  ويعرض  التعليم،  ي 
ف  الحاسوب  ام 

ي 
ي عمليتر

التعليمية وكيفية استخدامها ف  المجاالت  ي 
ف  المعلومات  للحاسوب، وتقنية  الحديثة 

والتعلم، البحث  التعليم  عمليات  ي 
ف  المختلفة  وتطبيقاتها  نت  االنتر شبكة  استخدام  وتعلم 

 .  وتبادل المعلومات واالتصال
 

 التفكت  واإلبداع 
يتضمن المساق  مفهوم عملية التفكتر وخصائصه وأنواعه المختلفة مثل التفكتر الناقد والتفكتر  
، كما يتضمن هذا المساق تعليم مهارات التفكتر عن طريق برامج متنوعة تساعد عىل   االبداعي
ي مجاالت الحياة المختلفة بشكل عام. كما 

ي التحصيل بشكل خاص وف 
تحسير  مستوى الطلبة ف 

، يت ، والتفوق االكاديمي ناول المساق مفهوم االبداع وعالقته بالمفاهيم االخرى )الموهبة، والتمتر 
بالطلبة   الخاصة  امج  التر وأنواع   . المبدعير  للطلبة  السلوكية  والخصائص  والذكاء(،  والعبقرية، 

ي المدرسة العادية، والحاجات ا
ين ف  ، وكيفية بناء برنامج خاص بالطلبة المتمتر  لنفسية  المبدعير 

، ونظرياته، ومكوناته، وقياسه، ومعيقاته، وطرق الكشف عنه، ومراحله.   واالجتماعية للمبدعير 
 

 
First: Compulsory requirements (21) hours 

Course 

Hours 
Course Name Course # 

3 Curriculum planning and development 620501 

3 General Instruction methods 620502 

3 Educational Research Methods 620503 

3 The School Administration 620504 

3 Principles of educational supervision 620505 

3 Measurement and Evaluation 620507 

3 The Foundations of Education 602512 

 

Second: Elective courses (6) hours 
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Course 

Hours 
Course Name Course # 

3 Trends in Educational Administration 620506 

3 Arabic curricula and its Teaching Methods 620508 

3 Science Curricula and its Teaching Methods 620509 

3 National and Social Education and its Teaching 

Methods 

620510 

3 Recent Trends in Instruction 620511 

3 Computer Applications in Teaching 620513 

3 Thinking and Creativity 620514 
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First: Compulsory requirements (21) hours 
 

 
Curriculum planning and development 
This course deals with the concept of the curriculum from the traditional 
and modern perspectives (international, Arab, and local), as well as 
learning about the curriculum elements, its foundations, and its processes 
(design, implementation, development, evaluation). The course also 
discusses curriculum building (curriculum subjects, activity curriculum, 
pivotal curriculum, electronic curriculum), identification of textbook 
specifications, and Jordan's experience in developing educational 
curricula . 
 
General Instruction Methods 
This course deals with the concept of instruction methods and its relation 
to learning, planning for classroom instruction and familiarization with 
instruction methods, especially modern ones, programmed education, 
cooperative education, problem solving, and thinking skills. 
Educational Research Methods 
The course deals with the nature of educational research, its steps and 
methods, how to write its plans, identify problems, review the 
educational literature related to the problem, document the sources of 
the research and choose the appropriate samples for it, identify its tools 
and correct it with a focus on experimental designs, and ask the student 
to prepare a research plan in which the research problem and its 
theoretical backgrounds and formulate questions, hypotheses, 
determinants and assumptions The research procedures are described in 
terms of selecting the sample, the tools for gathering information and the 
methods of data analysis, taking into account the instructions for citation 
and documentation in the body of the report and in the list of references . 
The School Administration 
Introducing learners to the basic principles and concepts of school 
administration and the role of the leading manager at the procedural 
level. Also, course includes an introduction to the school’s reality in 
Jordan, the administrative and educational problems that the school 
faces, and ways to solve it. 
 
 
 
Principles of Educational Supervision 
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This course deals with the nature of educational supervision, the 
development of educational supervision globally and locally, the types of 
educational supervision and the characteristics of each type, the areas of 
the educational supervisor's work, the criteria for selecting the 
educational supervisor, means of educational supervision, training of 
educational supervisors, and educational supervision in Jordan 
Measurement and Evaluation 
 This course covers the definition of measurement and psychological 
tests, the characteristics of a good test and its preparation, building 
various tests and basic concepts in psychometrics, analyzing and 
interpreting test results in addition to identifying the types of 
psychological tests, training students to build and apply tests and 
standards and interpreting their results, symbolic reinforcement, passive 
training, in addition to other theories such as cognitive and affective, and 
practical training for students to use these methods . 
The Foundations of Education 
This course aims to enable the student to define the concept of education, 
its development, functions and objectives. It deals with the concept of 
education through the ages, its importance and necessity, as well as 
ancient and modern educational philosophies. The course also deals with 
the cultural foundations of education and the social and philosophical 
foundations. The course also deals with education in Jordan . 
 

Second: Elective courses (6) hours 
 

 
Trends in Educational Administration 
This course examines the definition of educational administration 
concept and its theories, administrative behavior, and patterns of 
educational administration. Also, discusses the development of 
educational administration and education strategies in the future, and 
defines the challenges facing educational administration locally and 
globally . 
 
 
 
 
Arabic curricula and its Teaching Methods 
This course comes in twelve units, which include general objectives and 
specific objectives for teaching the Arabic language, the Arabic language 
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curriculum and its outlines in the stage of basic education and these units 
also include the four language skills and methods of teaching and 
evaluation. 
 
Science Curricula and its Teaching Methods 
This course deals with multiple and interrelated topics in the field of 
science education with the aim of contributing to the preparation of 
teachers of the first basic stage. The course deals with the nature of 
science, the educational goals in teaching science, the goals and 
objectives of science teaching, and the strategies and methods of science 
teaching. The course also deals with planning for science education and 
evaluation of learning in addition to scientific activities. 
National and Social Education and its Teaching Methods 
In this course, the student is exposed to the concept of social and national 
education, its objectives, the nature of its curricula and its evaluation, and 
the methods and strategies of its teaching in order to provide the student 
with a coherent educational philosophy of the curricula and methods of 
teaching social and national education. Emphasis is placed on issues 
closely related to practical application, such as preparing the annual plan 
and study plans, formulating educational objectives, analyzing textbook 
content, preparing tests, and employing local environmental resources. 
Recent Trends in Instruction 
The course aims to define strategies for E-Learning, self-learning, active 
learning, brainstorming, role-playing, cooperative learning, and 
conceptual maps. As well as, clarifying the concept of the method and its 
relationship to objectives, content and evaluation, and the general 
characteristics of the method of instruction, and the foundations on 
which it is based. It also deals with authentic teaching methods such as 
discussion and story, as well as modern instruction methods, including: 
investigation, discovery, problem solving, and modern computer 
technologies and their use in instruction. It also deals with the evaluation 
of some research and studies in the field of learning and teaching, and the 
preparation of research, reports and models of original and modern 
teaching plans. 
 
 
 
Computer Applications in Teaching 
This course is an introduction to the use of computers in education. This 
course presents modern applications of computers and information 
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technology in educational fields and how to use them in the teaching and 
learning processes, and learning to use the internet and its various 
applications in research, communication and information exchange. 
Thinking and Creativity 
The course includes the concept of the thinking process, its characteristics 
and its various types, such as critical thinking and creative thinking. This 
course also includes teaching thinking skills through various programs 
that help improve students ’level of achievement in particular and in 
different areas of life in general. The course also deals with the concept 
of creativity and its relationship to other concepts (talent, distinction, 
academic excellence, genius, and intelligence), and the behavioral 
characteristics of creative students. The types of programs for creative 
students, how to build a program for distinguished students in the regular 
school, the psychological and social needs of creative people, its theories, 
its components, its measurement, its obstacles, methods of detection, 
and its stages. 


