
 

 جــامعة جـرش 
 كلية العلوم التربوية

 2021/  2020معلم صف خطة بكالوريوس 
رقم  متطلب سابق س اسم المساق رقم المساق  

 المساق
 متطلب سابق س اسم المساق

  3 مفاهيم هندسية وأساليب تدريسها 701226 ( ساعة27متطلبات الجامعة )
  3 مهارات كتابية وأساليب تدريسها 701318 ساعة ( إجبارية 12بواقع متطلبات الجامعة اإلجبارية ) المجال األول 

  3 الكيمياء واألحياء وأساليب تدريسهما 701323  3 العلوم العسكرية 0000101
  3 الفيزياء وعلوم األرض وأساليب تدريسهما 701325 * 101099 3 (1) مهارات اتصال باللغة العربية 0000110
  3 تربية مهنية 701326 * 102099 3 اتصال باللغة االنجليزيةمهارات  0000112
  3 التربية الفنية 701328  3 التربية الوطنية 0000113
  3 العقيدة والحديث وأساليب تدريسهما 701330  3 ثقافة اسالمية 0000120
  3 والسيرة وأساليب تدريسهما هالفق 701333  0 عمل تطوعي في خدمة المجتمع 0000105

ساعة من المجاالت الثاني والثالث والرابع بحد  15يدرس الطالب )متطلبات الجامعة االختيارية 
 ( انظر المواد خلف الصفحةجال وبحد أقصى مادتين من كل مجالأدنى مادة واحدة من كل م

  3 التربية الوطنية االجتماعية  701345
  3 التالوة وأساليب تدريسها 701402

  3 (1تربية عملية ) 701407 ( ساعة21الكلية )متطلبات 
نتاج الوسائل التعليمية 701415  3 التربية والتعليم في األردن 701101   3 تصميم وا 
 120+ قطع  701407 12 (2تربية عملية ) 701417  3 علم النفس التربوي 701104

 على األقل معتمدة ساعة
  3 نفس النموعلم  701112  3 القياس والتقويم 701109
  3 تطبيقات الحاسوب التعليمي 701420 701104 3 نظريات التعلم وتطبيقاتها 701124
  3 البحث اإلجرائي 701227
   ( ساعات6ب. اختياري تخصص )   3 تصميم التدريس 701204
  3 تربية بيئية 701324  3 مهارات الحياة 706116

  3 تربية رياضية 701329 ( ساعة84متطلبات التخصص )
  3 مدخل الى التربية الخاصة 701120 ( ساعة78أ. إجباري تخصص )

  3 تنشئة اجتماعية 701122  3 اإلدارة الصفية 701107
  3 علم نفس اللعب 701216  3 المناهج وأساليب تدريسها 701114
  3 والدراماالموسيقى والمسرح  701316  3 التذوق األدبي وأساليب تدريسه 701130
  3 تربية األطفال في اإلسالم 701317  3 طرائق تدريس الصفوف الثالثة األولى 701117
  3 التكيف والصحة النفسية للطفل 701332  3 مبادئ اإلرشاد والتوجيه النفسي 701119
  3 برامج األطفال المحوسبة 701422  3 مهارات قرائية وأساليب تدريسها 701216
      3 النحو والصرف وأساليب تدريسهما 701223
      3 بنية األعداد وأساليب تدريسها 701224

 

** على الطالب أن يتقدم في بداية الفصل الذي قبل فيه في الجامعة المتحان مستوى لغة عربية، ولغة انجليزية، 
مادة استدراكية لتلك المادة التي نجح ( فأكثر في أي منها يعفى من دراسة 50وحاسوب، وفي حالة حصوله على عالمة )

فيها، وفي حالة عدم تقدم الطالب لالمتحان في أي منها، أو لم يحقق النجاح في أي منها، عليه تسجيل ودراسة مادة 
( فأكثر، ويعتبر النجاح في المواد 50استدراكية لتلك التي لم يتقدم لالمتحان فيها، أو التي لم يحصل على عالمة )

 ية من شروط متطلبات التخرج.االستدراك
 

 
1/9/2020 

 



 
 2020لغاية  2019قسم العلوم األساسية اإلنسانية / خطط 

 
 ( ساعة:15) أ ( مواد متطلبات الجامعة اإلجبارية بواقع )

 عدد الساعات المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة ت
 3 --- العسكريةالعلوم  0000101  .1
 3 101099 العربيةمهارات اتصال باللغة  0000110  .2
 3 102099 اإلنجليزيةمهارات اتصال باللغة  0000112  .3
 3 --- الوطنية التربية 0000113  .4
 3 --- إسالميةثقافة  0000120  .5
 0 --- العمل التطوعي في خدمة المجتمع المدني 0000105  .6
 

 ساعة:( 12بواقع ) االختيارية) ب ( مواد متطلبات الجامعة 
 مالحظات عدد الساعات اسم المادة رقم المادة ت
  3 التفكير واإلبداع 0000114  .1
  3 الكتابة والتعبير 0000116  .2
  3 القدس )القضية الفلسطينية( 0000118  .3
  3 حقوق اإلنسان 0000122  .4
  3 قضايا قانونية معاصرة 0000124  .5
  3 مقدمة في االقتصاد 0000126  .6
  3 المعرفةنقل  0000128  .7
  3 مقدمة في علم النفس 0000130  .8
  3 أخالقيات والسلوك 0000132  .9

  3 علم البيئة والزراعة 0000136  .10
  3 التغير المناخي وسياسة االستدامة 0000138  .11
  3 الغذاء في حياتنا 0000139  .12
  3 أساسيات في مهارات الحاسوب 0000140  .13
  3 مدخل إلى الحاسوب واالنترنت 0000142  .14
  3 العربيةأساسيات في اللغة  0000144  .15
  3 اإلسالم وقضايا العصر 0000145  .16
 
 



 فما فوق 2021/ خطط  األساسيةجامعة جرش قسم العلوم  
 :ساعة ( 18 )بواقع  اإلجباريةمواد متطلبات الجامعة  ) أ (
 عدد الساعات المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة ت
 3 --- العسكريةالعلوم  0000101  .1
 3 101099 العربيةمهارات اتصال باللغة  0000110  .2
 3 102099 اإلنجليزيةمهارات اتصال باللغة  0000112  .3
 3 --- الوطنية التربية 0000113  .4
 3 --- إسالميةثقافة  0000120  .5
 1 --- الريادة واالبتكار 0000147  .6
 1 --- القيادة والمسؤولية المجتمعية 0000148  .7
 1 --- المهارات الحياتية 0000149  .8
 0 --- العمل التطوعي في خدمة المجتمع المدني 0000105  .9

 ( ساعة:9بواقع ) االختيارية) ب ( مواد متطلبات الجامعة 
 مالحظات عدد الساعات اسم المادة رقم المادة ت
  3 التفكير واإلبداع 0000114  .1
  3 القدس )القضية الفلسطينية( 0000118  .2
  3 حقوق اإلنسان 0000122  .3
  3 قضايا قانونية معاصرة 0000124  .4
  3 مقدمة في االقتصاد 0000126  .5
  3 نقل المعرفة 0000128  .6
  3 مقدمة في علم النفس 0000130  .7
  3 أخالقيات والسلوك 0000132  .8
  3 علم البيئة والزراعة 0000136  .9

  3 التغير المناخي وسياسة االستدامة 0000138  .10
  3 الغذاء في حياتنا 0000139  .11
  3 أساسيات في مهارات الحاسوب 0000140  .12
  3 مدخل إلى الحاسوب واالنترنت 0000142  .13
  3 العربيةأساسيات في اللغة  0000144  .14
  3 اإلسالم وقضايا العصر 0000145  .15
  3 الثقافة الرقمية 0000150  .16
  3 التنمية والبيئة 0000151  .17
  3 اللغوية وفن اإللقاءالمهارات  0000152  .18

 


