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  جــامعة جـرش 
  كلیة العلوم التربویة

  ٢٠١٨ / ٢٠١٧معلم صف خطة بكالوریوس 
    :..........................................اسم الطالب

        
رقم   متطلب سابق  س  اسم المساق  رقم المساق

  المساق
  متطلب سابق  س  اسم المساق

    ٣  مفاهیم هندسیة وأسالیب تدریسها  ٧٠١٢٢٦  ساعة) ٢٧(متطلبات الجامعة 
    ٣  مهارات كتابیة وأسالیب تدریسها  ٧٠١٣١٨  إجباریة) ساعة  ١٢المجال األول بواقع ( متطلبات الجامعة اإلجباریة 

    ٣  الكیمیاء واألحیاء وأسالیب تدریسهما  ٧٠١٣٢٣    ٣  العلوم العسكریة  ٠٠٠١٠٠
    ٣  الفیزیاء وعلوم األرض وأسالیب تدریسهما  ٧٠١٣٢٥  ١٠١٠٩٩ ٣  )١( مهارات اتصال باللغة العربیة  ١٠١١٠٦
    ٣  التربیة الفنیة  ٧٠١٣٢٨  ١٠٢٠٩٩ ٣  مهارات اتصال باللغة االنجلیزیة  ١٠٢١٠٨
    ٣  العقیدة والحدیث وأسالیب تدریسهما  ٧٠١٣٣٠   ٣  التربیة الوطنیة  ١٠١١١٥

المجاالت الثاني والثالث ساعة من  ١٥یدرس الطالب ( یاریة تمتطلبات الجامعة االخ
انظر ) والرابع بحد أدنى مادة واحدة من كل مجال وبحد أقصى مادتین من كل مجال 

  المواد خلف الصفحة

    ٣  الفقة والسیرة وأسالیب تدریسهما  ٧٠١٣٣٣

    ٣  التاریخ العربي المعاصر وأسالیب تدریسه  ٧٠١٣٤٤

    ٣  جغرافیة الوطن العربي وأسالیب تدریسه  ٧٠١٤٠٤

    ٣  التالوة وأسالیب تدریسها  ٧٠١٤٠٢  ساعة) ٢١(متطلبات الكلیة 
    ٣  )١(تربیة عملیة   ٧٠١٤٠٧   ٣  التربیة والتعلیم في األردن  ٧٠١١٠١
نتاج الوسائل التعلیمیة  ٧٠١٤١٥   ٣  علم النفس التربوي  ٧٠١١٠٤     ٣  تصمیم وإ
قطع +  ٧٠١٤٠٧  ١٢  )٢(تربیة عملیة   ٧٠١٤١٧   ٣  القیاس والتقویم  ٧٠١١٠٩

 معتمدة ساعة ١٢٠
  على األقل

  علم نفس النمو  ٧٠٣١١٢  ٧٠١١٠٤ ٣  نظریات التعلم وتطبیقاتها  ٧٠١١٢٤
  

٣    
   ٣  البحث اإلجرائي  ٧٠١٢٢٧
    ٣  تطبیقات الحاسوب التعلیمي  ٧٠٣٤٢٠   ٣  تصمیم التدریس  ٧٠١٢٠٤
  ساعات) ٦(اختیاري تخصص . ب   ٣  مهارات الحیاة  ٧٠٣١١٦

    ٣  تربیة بیئیة  ٧٠١٣٢٤  ساعة) ٨٤(متطلبات التخصص 
    ٣  تربیة مهنیة  ٧٠١٣٢٦  ساعة) ٧٨(إجباري تخصص . أ

    ٣  تربیة ریاضیة  ٧٠١٣٢٩    ٣  اإلدارة الصفیة  ٧٠١١٠٧
    ٣  مدخل الى التربیة الخاصة  ٧٠٣١٢٠    ٣  المناهج وأسالیب تدریسها  ٧٠١١١٤
    ٣  اجتماعیةتنشئة   ٧٠٣١٢٢    ٣  التذوق األدبي وأسالیب تدریسه  ٧٠١١٣٠
    ٣  علم نفس اللعب  ٧٠٣٢١٦    ٣  طرائق تدریس الصفوف الثالثة األولى  ٧٠١١١٧
    ٣  الموسیقى والمسرح والدراما  ٧٠٣٣١٦    ٣  مبادئ اإلرشاد والتوجیه النفسي  ٧٠١١١٩
    ٣  تربیة األطفال في اإلسالم  ٧٠٣٣١٧    ٣  مهارات قرائیة وأسالیب تدریسها  ٧٠١٢١٦
    ٣  التكیف والصحة النفسیة للطفل  ٧٠٣٣٣٢    ٣  وأسالیب تدریسهماالنحو والصرف   ٧٠١٢٢٣
    ٣  برامج األطفال المحوسبة  ٧٠٣٤٢٢    ٣  بنیة األعداد وأسالیب تدریسها  ٧٠١٢٢٤

  

على الطالب أن یتقدم في بدایة الفصل الذي قبل فیه في الجامعة المتحان مستوى لغة عربیة، ولغة انجلیزیة، ** 
فأكثر في أي منها یعفى من دراسة مادة استدراكیة لتلك المادة التي نجح ) ٥٠(حصوله على عالمة وحاسوب، وفي حالة 

فیها، وفي حالة عدم تقدم الطالب لالمتحان في أي منها، أو لم یحقق النجاح في أي منها، علیه تسجیل ودراسة مادة 
فأكثر، ویعتبر النجاح في المواد ) ٥٠(عالمة  استدراكیة لتلك التي لم یتقدم لالمتحان فیها، أو التي لم یحصل على

 .االستدراكیة من شروط متطلبات التخرج

 ٢٠١٧طـــة ــــخ


