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ة  خ االعتماد    رقم الخطة الدراس ة    تار     عدد المواد الدراس
  

ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
  -   )3(  )1المهارات القرائية واساليب تدريسها (  403111

ــة القــراءة ، وأهــداف تعّلمهــا، وم  ــة تتنــاول هــذه المــادة مفهــوم القــراءة وتطورهــا، وصــف عمل المهــارات اللغو هاراتهــا، وعالقتهــا 
، واالســـتعداد القرائـــي، طرائـــ تـــدرس القـــراءة فـــي الصـــفوف األاأل ـــة فـــي أولـــى و خـــر م أداء الطل ـــة عليهـــا، وتقـــو ق مثلـــة تطب

ة االستماع، ومها عة عمل ا في القراءة: التخلف القرائي وطرائ عالجه، ومفهوم االستماع ، وأهدافه، وطب رتـه القراءة، وقضا
ة المهارات اللغو   .وطرائ تنميتها ، وعالقته 

ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
سها (  403212 ة وأساليب تدر     ) 3(  )2المهارات الكتاب

ــة، أسســها ومهاراتهــا فــي صــفوف الحلقــة األولــى، مفهــوم اإل تــه، وأغراضــه، وأنواعــه مــالء وأهميتتنــاول هــذه المــادة مفهــوم الكتا
ح اإل ـّل نـوع، وطرائــ تصـح ـة وأســاليب عالجهـا، ومفهـوم التعبيـر وأهميتـه، وأهــداف خطـاء اإلمـالء واألوطـرق تـدرس  امالئ

ـــه ووســـائل عالجـــه، ومفهـــوم الخـــ وأهميتـــه،  ـــة ف م أداء الطل ـــّل نـــوع ، وتقـــو تدرســـه، وأنواعـــه وطرقـــة الســـير فـــي تـــدرس 
م ـــه، و وأهدافـــه، وخطـــوات تعلـــ م أداء الطـــالب ف ســـة، وأســـاليب تقـــو ة اوســـ الخـــ الرئ ة الكتاب ينها، وعالق ة بتحس ل العناي ئ

  بالمهارات اللغوية األخرى.
ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
  -   )3(  )1مفاهيم أساسية في الرياضيات وأساليب تدريسها(  403244

ة و تتناول هذه المادة  م الحساب ة للعدد، عداد واألساليب تدرسها: األأعرض المفاه مة المنزل ، والق رقام، والنظام المتر
ة ، واأل ة المئو ر، والنس ة والعشرة والتدو ات على إسس وقوانينها، وتحليل العدد والكسور العاد ة، والعمل لى عوامله األول

، والمساحة، والحجم ، والت ة، واألاألعداد، والمح ات عليها، ونظام الوحدات المترة،  ناسب والنس حة والعمل عداد الصح
اس األ ات في الصفوف األوق ما تتناول المادة أهداف تدرس الراض ة االولى طوال والمساحات والحجوم والزمن.  ساس

المفهوم الراضي.    وطرق التدرس الخاصة 
ة  رقم المادة   المتطلب الساب  المعتمدة الساعات  اسم المادة الدراس
  403244  )3(  )2مفاهيم اساسية في الرياضيات وأساليب تدريسها(  403345

ات فــي الصــفوفتتنــاول هــذه المــادة اإل يــز علــى  تجاهــات الحديثــة فـــي تــدرس الراضــ ة األولــى مــع التر ـــة، البناألساســـ ائ
يــز علــى الخو  ة وأســاليب تدرســها مــع التر م الراضــي . وتحليــل محتــو وأصــناف المعرفــة الراضــ ــة والمهــارة والتصــم ارزم

مة،  ة وأساليب تدرسها: النقطـة، والقطعـة المسـتق ة التال م الهندس ما تتناول المادة المفاه ة األولى .  تب الصفوف األساس
ه، والتطاب في األ ، والتعامل، والتشا اسها، والتواز ة وق م، والشعاع، والزاو اوالخ المستق ة.ش   ل الهندس
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ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
  403141  )3(    )1مفاهيم علمية وأساليب تدريسها (     403142
ذه  اول ه ــة وعلــوم األتتن ات ــاد العلــوم الح ــة وخصائصــها رض والفضــاء، مــن حيــالمــادة م وحاجاتهــا ث تصــنيف الكائنــات الح

م ة واألوالعالقات ف اتـات وخصائصـها، المسـتجدات فـي جهزة، وجسـم اإلعضاء واألنسجة واألا بينها، الخل نسـان وصـحته ، الن
ـة واإلعلم األ الهندسـة الوراث اء،  ـة المهندسـة وراثًـاستنسـاخ وخارطـة الجينـات واألح ونـات الكـون وخصائصـه ونشـأته، غذ ، م

ــة، األاأل ــات الجيولوج ــاة اإلر رض والشـمس والقمــر، العمل ــة ودورهــا فــي ح اإلصــاد الجو ضــافة الــى طــرق تــدرس هــذه نســان، 
ــروعات  ـــة والمشــ م ــــالتعلم التعـــاوني والخـــرائ المفاه ـــه  ــاليب التـــدرس القائمـــة عل ــائي وأســ ــى البنـ ـــراز المنحـ ــوعات، وٕاب الموضـ

ة، واستخدام المجهر في تدرس موضوعات   العلوم الحياتية، واإلستعانة بالمختبر.  العلم
ة  م المادةرق   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس

  403142  )3(  )2مفاهيم علمية وأساليب تدريسها (  403343
ـة  س، الحـرارة، الصـوت، الضـوء)، القـوة والحر ـة: المـادة والطاقـة (المغنـاط ة اآلت ة والفيزائ ائ م م الك تتناول هذه المادة المفاه

ــة، الســرعة، اإل(الكتلــة، الــوزن، الح ــة)، المــادة وخواصــها، حــاالت المــادة، التغيــرات التــي تحــدث للمــادة، ر حتكــاك، قــوانين الحر
ــــة  ائ م اإلأالمــــاء، تفــــاعالت  ة،  ــى طــــرق تــــدرس هــــذه الموضــــوعات ، إضــــافة ساســــ م إلــ م المفــــاه ــم، وتعلــــ عــــة العلــ بــــراز طب

م البديلة و  أنواعها، ومعالجة المفاه مات  الت.كتشاف واإلتدرس العلوم القائمة على اإلساليب أوالتعم   ستقصاء وحل المش
ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
  403121  )3(  )1تربية اسالمية وأساليب تدريسها (  403222

ه، و  ا ــالقرآن الكــرم وعلومــه، مــن حيــث ترتيــب النــزول وأســ ــف  مه، تتنــاول هــذه المــادة التعر نــه، وٕاعجــازه، وتقســ جمعــه، وتدو
اب  ــام. وحفــ وتفســير ومعرفــة أســ قــات علــى تلــك األح امــه المختلفــة، وتطب ــده وفــ أح والتعرــف بــتالوة القــرآن الكــرم وتجو

االضافة الى أساليب تدرس هذه الموضوعات.    النزول للسور الواردة في الجزء الثالثين منه، 
ةاسم المادة الدر   رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اس
  403222  )3(  )2تربية اسالمية واساليب تدريسها (  403323

انه، وسيرة الرسول تتناول هذه المادة مفهوم اإل قته وأر ان األ-صلى هللا عليه وسلم-مان وحق مـة فيهـا، ، و حـدث العظ
ــا، ومصـــطلحات الفقـــه، وأ ــرع واســـتخراج الـــدروس والعظـــات والعبرمنهـ ــا علـــى مصـــادر التشـ ــاء فـــي الحفـ ــامه، وجهـــود العلمـ قسـ

ــادات والمعــــامالت فــــي اإل ــ ــا، والع قاتهــ ــة وتطب ــ ــد الفقه عــــض القواعــ ــالمي، و اإلاإلســ ــالم.  ــافة ســ ــدرس هــــذه ألــــى إضــ ــاليب تــ ســ
  الموضوعات . 

ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
  403231  )3(  )1أساليب تدريسها (تربية اجتماعية و  403332

ـة ،  ـالعلوم االجتماع ة، وعالقتهـا  ة وطن ا، تر وناتها: تارخ، جغراف عتها وم ة وطب ة االجتماع تتناول هذه المادة مفهوم التر
ة و  ة، مصادر التعلم أ أهداف الدراسات االجتماع ات الالزمة لمعلمي الدراسات االجتماع ـــة  هميتها. الكفا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ، المختلفــ

ة، الكتاب المدرسي، األاأل ة، التعيينات البيت ـة نشطة غير الصف ـة، منهـاج التر م ة، الوسـائل التعل حداث الجارة، البيئة المحل
ة للصـفوف األ ة والوطن ة الثالثـة األاالجتماع ـه: اساسـ عـض جوان م والمهـارات واسـتخدام إلولـى وأسـاليب تـدرس  تجاهـات والقـ
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اشرة وط الت، اإلالمالحظة الم ، حل المش م التارخ، الخرائ ة. رائ تعل م في مجال الدراسات االجتماع   بداع والتقو
ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
    )3(   التربويعلم نفس   403463

ـاد النمـو فـي ـالعلوم األ مقدمة عامة في معنى النمو ومراحله واتجاهاته، ومفهوم علم نفس النمو وعالقتـه ح م خـر ، وتوضـ
اســـاتها عـــى تعلمهـــم واإل الت النمـــو المختلفـــة. مرحلـــة الطفولـــة والمراهقـــة. والعوامـــل المـــؤثرة فـــي النمـــو، وانع طـــالع علـــى مشـــ

تطــرق المســاق  يــز علــى مظــاهر الإو ــه المختلفــة مــع التر قاتهــا وجوان وليــدج) وتطب ســون  اجــه، ار ــات النمــو (ب نمــو لــى نظر
م؛  مـين والوالـدينالمختلفة  لكل مرحلة، وصـدق التعامـل معهـا مـن قبـل المعلِ   ؛بهـدف مسـاعدة الفـرد علـى النمـو المتكامـل والسـل

ــدور إ نفعــالي واللغــو والخلقــي، و ــالنمو الجســمي، والعقلــي، واالجتمــاعي واإل شــأن النمــو،  ــة  الت الخالف جــراء مناقشــة المشــ
ة والبيئة والوراثة و  ـرة، الطفولـة وجود الفترات الحرجة واإلالتر نتقال عبر المراحل: مرحلة النمو ومرحلة الرضـاعة والطفولـة الم

اب، الكهولة، والشيخوخة.    المتأخرة ، المراهقة ، الش
ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
  -   )3(  مدخل الى تربية الطفل  403365
ــة الطفــل . دراســة أثــر األلمحــة تار ــة عــن تطــور تر ــل وغيرهمــا فــي التطــور. خ عــالم المشــهورن مــن أمثــال منتســور وفرو

ة الطفل في اإل ة الطفل، وفلسفتها وأهدافها ،أسسها وعناصـرها ومصـادرها لسالم، فلمحة عن تر ة الطفل، مناهج تر سفة تر
مها. نبذة عن برامج تر رها وتقو طها وتطو ات معلمة الروضة. وتخط فا   ة طفل الروضة. 

ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
  -   )3(  اساليب تربية األطفال في اإلسالم  403121

ة ومنهجه في اإلطرقة اإل ة األسالم في التر ـة والشـعور اإ ا من الزواج المثـالي و والد بدءً صالح، تر التر اطـه  لنفسـي نحـو رت
ــام اإلوالد واألاأل ــ عــــض ح ــه، وختانــــه، وعــــرض  قتــ ة المولــــود وعق ــم ــــالمولود، وتســ ــي تتعلــــ  ة العامــــة التــ ــالم ــــرن أســ راء المف

ــة األ مــا يخــص تر ــا لــد األطفــال فــي اإلالمســلمين ف اب اإلأطفــال وعــرض ســالم، وقواعــد الســلوك والمثــل العل نحــراف عنــد ســ
ة محـددة تخـرج مـا هـو حـديث مـن طفال ومعالجتها وف خطوات األ م أسلو سـالمي، والقواعـد إمنظـور مـن سـاليب ومـا هـو قـد
ة اإلاأل ة في التر ة لألساس   طفال.سالم

ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
  -   )3(  أدب األطفال  403313

عته، وتطوره تارخًـ تتناول هذه المادة مفهوم أدب االطفال من حيث نشأته، سـة ألدب اا عبـر العصـور، األطب طفـال، ألهـداف الرئ
ــة المختلفــة مثــلجنــاس األاأل مهــا، أنــواع  :دب ة والقصــائد الشــعرة وخصائصــها ومضــامينها، وطــرق تدرســها وتقو القصــة والمســرح

ـأدب األالكتب المقدمة لأل ا المتعلقـة  مهـا، القضـا ل منها وطرق تقو اللغـة وطـرق تنميتهـا، مراحـل النمـو ططفال وخصائص  فـال 
ــة، معــايير اإل ــة الثــروة اللغو ــالقراءة وتنم عناصــر العمرــة وعالقــة ذلــك  ل والمضــمون وعالقــة ذلــك  م مــن حيــث الشــ ــار والتقــو خت

عـض األدبـي النـاجح، وسـائ نقـل أدب األالعمل األ ـة، تحليـل  تو ـة وم ة ومرئ ـة عمـال األطفـال المختلفـة مـن سـمع ة دب الكالسـ
المقارنة مع تطور أدب االطفال في األا وعرً في أدب االطفال عالمً    . ردنا، ودراسة ذلك 
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ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
  -   )3(  اإلدارة الصفّية  403361

ـــاد العامـــة فـــي اإل الم الت التـــي تواجـــه المعلـــم والمتعلقـــة تتنـــاول هـــذه المـــادة التعرـــف  عـــة المشـــ ة وأهميتهـــا وطب دارة الصـــف
األ ــــف  ــة. التعر ــ ةالتعلم م ــــة والنشــــاطات التعل ــلوك الطل ة بإدارتـــه لســ ــف الت الصــ ــور المشــــ ــن ظهــ اب العامــــة المســــؤولة عــ ــ سـ

ات اإل ة . وصعو ـة ، وضـعدارة الصف ة، و  إدارة سـلوك الطل مـات الصـف تصـال ٕادارة المنـاخ النفسـي واإلوتطبيـ القواعـد والتعل
ــاه، الصــفي وجــذب اإل ــة للــتعلم، إنت ــة. التعرــف إدارة الوقــت ، إدارة البيئــة الماد مــا فيهــا المواقــف التقن ــة  م دارة المواقــف التعل

ا المدرسي.النموذج الشامل في اإل   نض
ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
  -   )3(  تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية    403252

ـــا  صـــرة والمتفاعلـــة مـــن حيـــث تعرفاتهـــا، وعالقتهـــا بتكنولوج ة ال صـــرة والســـمع ة وال ـــة الســـمع م تتنـــاول هـــذه المـــادة المـــواد التعل
م م. أثـــر اإلدراك واإلتصـــال فـــي تصـــم فاتها، ومصـــادرها، ودورهـــا فـــي عمليتـــي الـــتعلم والتعلـــ م، وتصـــن ـــة علـــى  التعلـــ م المـــواد التعل

م واإلنتـاج  ة وأشرطة فيديو وأقراص حاسوب وغيـر ذلـك. أسـس التصـم ات وشرائح وأشرطة تسجيل سمع اختالف أنواعها من شفاف
ــة، األســس  م ــار الوســائل التعل مــي، معــايير اخت واإلســتخدام وفــ المنحــى النظــامي، اإلتصــال وعناصــره ومعوقــات االتصــال التعل

ة التي  ـة المختلفـة. النفس م ة إعدادها واكتساب المهـارات الخاصـة بإنتـاج الوسـائل التعل ف ة و م م الوسائل التعل تساعد على تصم
يـــز علـــى اســـتخدام بـــرامج  ة المختلفـــة، مـــع التر احـــث الدراســـ ـــة فـــي الم م م وانتـــاج واســـتخدام المـــواد التعل تطبيـــ عملـــي فـــي تصـــم

ة في الحاسوب. ق   تطب
ةاسم   رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  المادة الدراس
    )3(  استخدام الحاسوب في التعليم  403251

يـز  اة المختلفـة مـع التر ا المعلومات في مجاالت الح استخدام تكنولوج تتناول هذه المادة في الجانب النظر منها تعرف الطالب 
ــة مــن خــالل تعر  م ــة التعل فاته علــى اســتخداماتها فــي العمل اســتخدام الحاســوب فــي التــدرس، ومعرفــة وظائفــه وتصــن ــف الطالــب 

ة لـذلك . اسـتخدامه فـي  ة مـع تهيئـة البيئـة الصـف ع المواقف الصف الت، واستخداماته في جم واستخداماته في اإلتصال وحل المش
م ات السل م البرمج ار وتصم االضافة إلى القدرة على اخت قـي الحصول على معلومات موثقة  تضمن الجانـب التطب ة. و ة المناس

بـرامج ـات  عـض البرمج  ,Internet Explorer, Microsoft Publisher, Excel, PowerPointالتـدرب علـى اسـتخدام 
Word  .ة فها في المواقف الصف   وتوظ

ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
  -   )3(  تربية عملية نظري  403353

م فـي المـدارس األ ـة الـتعلم والتعلـ ـة بواقـع عمل ـة ، ومصـادر معرفـة المعلمـين عـن التـدرس، تتناول هذه المـادة تعرـف الطل ردن
ة فــي لقــاء  ة، ومناقشــة المشــاهدات الصــف ــة، ومشــاهدات داخــل الغرفــة الصــف ــارات ميدان ســبوعي لمــدة ســاعة ونصــف مــع أوز

ة يز على المشاهدة في بدا   الفصل المدرسي ونهايته التر
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ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
  403353  )3(  )1(تربية عملية  403471

ـــة التـــدرب جزئًـــإتهـــدف هـــذه المـــادة  ـــة مـــن ممارســـة عمل ـــين الطل ـــتم مـــن خاللهـــا التـــدرب علـــى تطبيـــ عـــدد مـــن لـــى تم ا ، و
ـة، التخطـ للـدرس،  من مثل ةالمهارات التدرس ـه األ: التهيئة للتدرس، استشارة التعلم السـاب للطل ، توج سـئلة، إدارة النشـا

م متنوعـة، إعــداد أوراق العمـل، إ ــة ، إدارة المجموعـات، طــرق تـدرس متنوعــة، طـرق تقــو ـة، مراعــاة الفـروق الفرد ستشــارة الدافع
م الطالب ي ق ير، شرطة أن  عض مهارات التف ة  حضـر لقـاء ا فـي األا واحدً ومً تنم ا فـي الجامعـة أسـبوع فـي المدرسـة و سـبوع

  لمناقشة هذه الخبرة.
ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
  403471  )3(  )2تربية عملية(  403472

ة التدرس الفعلي من ين الطالب المعلم من ممارسة عمل خالل التطبي الكلي حيـث يتـدرب الطالـب  تهدف هذه المادة الى تم
ـة( ـة عمل ـة التـي تـدرب عليهـا فـي مـادة تر م الطالـب 1على الر بـين النظرـة والتطبيـ وتكامـل المهـارات الجزئ قـ حيـث   .(

امل، مع لقاء اسبوعي في الجامعة مع مدرس المادة .   المعلم في الميدان مدة فصل دراسي 
  

ةاسم المادة ا  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  لدراس
  -   )3(  مدخل الى تربية الطفل  403365

نمـا التنشـئة أسـر ووظائفهـا ودراسـة نـواع األأسـرة علـى جوانـب النمـو المختلفـة للطفـل. تحديـد ثر المهم لألتتناول هذه المادة األ
ونه طفال وحيدً  سرة على نموه مثل : جنسه،سرة وأساليبها. أثر وضع الطفل في األاأل ه،  ونهـا ا بين عدد مـن اإلترتي نـاث، 

الت األالبنت الوحيدة بين عدد من الـ ور وغيرهـا.  تحديـد المشـ نواعهـا ومصـادرها وأثرهـا علـى الطفـل. أسـرة والتعـرف علـى ذ
  سرة.دور المعلمة في تحقي التكامل بين الروضة واأل

ة  رقم المادة   المتطلب الساب  مدةالساعات المعت  اسم المادة الدراس
  -   )3(  طرائق التدريس للصفوف االولى    403454

ــة الالزمــة للمعلــم فــي الصــفوف األ م ــات والمهــارات التعل مــي الصــفي والكفا ونــات الموقــف التعل ة تتنــاول  هــذه المــادة م ساســ
سئلة، التواصـل، الحافزة، توظيف األولى : التخط للتدرس ومراعاة خصائص  النمو للتالميذ ومهارات التدرس (التهيئة األ

م عبـر توظيـف النمـاذج واإل ة التعلم والتعلـ م عمل ع المثيرات) المنحنى التكاملي في تنظ ات المالئمـة ، مـن مثـل تنو سـتراتيج
ير اإل م المبرمج، والتف الت ، واكتسـاب المفهـوم، والـتعلم التعـاوني، ولعـالتعل ير الناقد، حل المشـ دوار، ب األستقرائي ، والتف

  التواصل الصفي. 
ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
  -   )3(  قياس وتقويم تعلّم الطلبة  403462

قهـا،  م وطـرق تطب م، ومجاالته، أنواع التقو م، خصائص التقو م، ودوره في عمليتي التعلم والتعل تتناول هذه المادة مفهوم التقو
م المبني على نتاجـات الـتعلم، تصـنيف األأغراض  ة الراجعة، التقو م والتغذ م فـي الصـفوف التقو ـة، أدوات التقـو م هـداف التعل
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م اإل ة واستخداماتها، والتقو م المناس ر أدوات التقو قات على تطو   لكتروني. الثالثة االولى (ملف الخبرة)، تطب
ة  رقم المادة   المتطلب الساب  لمعتمدةالساعات ا  اسم المادة الدراس
    )3(  موضوع خاص في تعلّم وتعليم االطفال  403367

ـة األثر التطورات الحديثة والدراسـات واألأتتناول هذه المادة دراسة  ا مثـل الطفـل والتلفزـون، تر طفـال حـاث فـي الطفولـة، قضـا
حديثــة فــي دور الحضــانة، عالقــة عمــل المــرأة  طفــال، توجهــاتســاءة معاملــة الطفــل، التشــرعات وحقــوق األإفــي مجتمــع متغيــر، 

ة الطفل، طفل الروضة وثقافته.   .وأثرها في تر
ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
  -  )3(  نظام التربية والتعليم في االردن  403464

س ا م فـي األردن منـذ تأسـ ـة والتعلـ وناتـه، ألتتناول هذه المادة نظام التر ـه، وعناصـره وم مـارة وحتـى اآلن والعوامـل المـؤثرة ف
الته  ـــ ـــه، ومشـ ـ ــلة ف ـــورات الحاصــ ــدات والتطـ ــاته، والتجديــ ــه، ومؤسســ ــه ومراحلــ ــ نيت ـــرعاته،  و ــته، وتشـ اســ ـــه وس ــفته وأهدافـ وفلســ

ة المعاصرة.  النظم الترو   المختلفة، ورطه 
 

ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
  -  )3(  مبادئ في التربية  420131

ــة واهــدافها ومعناهــا، واالســس التــي تبنــى عليهــا  م التر مفــاه ــة الســلوك االنســاني، وتعرــف  ــة لتر ــاد االول الم تعرــف عــام 
ة الحديثة بين النظرة والتطبي ، من مصادر متعد ة، والتر ة المدرس ة والمجتمع والتر رة التر   دة. ف

  
ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
  -  )3(  مهارات حياتية  403366

ــى  ـــرق المســــاق إلــ ـــا يتطـ مـ ـــع،  ــرد والمجتمـ ـــاة الفــ ـ ــي ح ــا فــ ــة وأهميتهــ ــ ات ــارات الح ــوم المهــ مفهــ ـــف  ـــاق التعرـ ـــذا المسـ ــاول هـ يتنــ
ــه ا ــي تواجـ ـــدة التـ ـــالمتغيرات الجدي ـــرت  ـــي ت ــة ألعـــداد الطالـــب الموضـــوعات الت ـ ة المطلو ــ ـــة الشخصـ ات لفـــرد، والمهـــارات الح

ـع مجاالتـه الجامعي إعدادً  ـة فـي عـالم سـرع التغيـر والتطـور فـي جم نـه  للمنافسـة والمواك م ا يؤهله لمواجهة هـذه التغيـرات، و
ستعرض المساق عددا من المهارات  ة. و ة والتكنولوج ـادة تصال الفعال ومهامهارات اإل:مثلالمعرف رات النجاح، ومهارات الق
ير اإلبداعي ومهارة التعامل مع الصراعات وأخيرً    ا مهارة التعامل مع بيئة العمل.الفعالة والتف

ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
  -  )3(  مناهج واساليب التدريس   420234

.هبنائه ومحتوياته ومكوناته، كما تحليل المنهج الدراسي، وطرق تقويمه وتطوير سسأتناول هذه المادة مفهوم المنهج، وت  
ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
  -  )3(  التربية البيئية   420133

مفهوم  وناتهايتناول هذا المساق التعرف  ـاة المجتمـع اإلنسـاني و البيئة وم مـا يتطـرق المسـاق إلـى أهـم وأهميتها في ح قائـه، 
ــة،  ــة البيئ م التر ــب األرض فــي عصــرنا الحــالي، وتبنــي مفــاه ــة لكو ع ــة الطب ــة التــي تهــدد المنظومــة الكون الت البيئ المشــ
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ـــة وأهـــدافها  ـــة البيئ تطـــرق المســـاق إلـــى أصـــول التر لة اإلنســـان فـــي تفاعلـــه واســـتغالله الجـــائر لهـــا. و ـــا لحـــل مشـــ مـــدخال ترو
ة في اإلوا ة التعلم م ة التعل ة المتعلقة بها، ودور العمل م األساس ة.لمفاه ة البيئ التر  رتقاء 
.  
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