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 7102/7102 السنة الدراسية /الفصل الدراسي معلم صف القسم 
على معلومات  بناء   الهيئة التدريسية المكلف أو رئيس القسم،قبل بدء عمليات االرشاد ، تحدد الخطة االرشادية من قبل عضو 

 الخطة الدراسية وجدول الفصل الدراسي لتكون تحت تصرف عضو الهيئة التدريسية المرشد
 رشد شطب الشعبة المغلقة من هذه الخطة بناء على االحصائيات التي يزود بها يوميا، لتجنب تسجيل الطلبة بها أثناء عمليات اإلرشاد()على الم

 
 يين له في الجامعة.وعليه إنجازها في أول فصلين دراس تحسب من الخطة الدراسية للطالب  المواد االستدراكية ال 
 طة بمواعيد ساعات عملية )مختبرات( تحدد الساعات العملية للمادة في نفس خانتها.بالنسبة للمواد الدراسية المرتب 

 

 الشعب المتوفرة ساعة دراسية( 27الى  1) سنة األولىمستوى الفصل األول/ 
 المواعيد )الشعبة/الوقت( االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
    التربية الوطنية 0510040 0
(1اللغة العربية ) 0510000 7  

اكية اللغة العربية االستدر
    

  

    مهارات حياتية 0510040 2
    تذوق النص العربي 0110110 4
هاالمهارات القرائية وأساليب تدريس 1113000 5     

 الشعب المتوفرة ساعة دراسية( 27الى  1) سنة أولىمستوى الفصل الثاني/ 
 المواعيد )الشعبة/الوقت( االيام لب السابقالمتط اسم المادة رقم المادة م
    العلوم العسكرية 0110101 0
(1اللغة االنجليزية ) 0110111 7  

اللغة االنجليزية 
 االستدراكية 

  

    مباديء في التربية 0110101 2
    تاريخ القدس 0110100 4
    الحضارة االنسانية 0110111 5
    القانون في حياتنا 0001101 6
 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 0110111 2

مهارات الحاسوب 
 االستدراكية 

  

    النباتات الطبية 0110110 2
    االسعافات األولية 0001101 9

    القرآن الكريم وأساليب تدريسه 0100111 01
    التربية البيئية 0110100 00
لوماستخدام المختبر في تدريس الع 0100110 07     
    أدب األطفال وأساليب تدريسه 0100411 02
ردن الحديثتاريخ األ 0110111 04     
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 الشعب المتوفرة                              ساعة دراسية( 65الى  22) سنة ثانيةمستوى الفصل األول/ 
 المواعيد )الشعبة/الوقت( االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
(1اللغة العربية ) مبادئ النحو والصرف 0110111 0    
    علم النفس التربوي 0100100 7
2 1011010     مناهج وأساليب تدريس 
سهماالكيمياء واألحياء وأساليب تدري 0100110 4     
    بنية األعداد وأساليب تدريسها 0100110 5
    اإلدارة الصفية 0100001 6

 الشعب المتوفرة ساعة دراسية( 65الى  22) ةسنة ثانيمستوى الفصل الثاني/ 
 المواعيد )الشعبة/الوقت( االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
    الثقافة االسالمية 0110111 0
    الرياضة والصحة 0110101 7
    الريادة واالبتكار في االعمال 0501100 2
4 1000090     مباديء  في علوم الطاقة 
    مدخل الى علم االجتماع 0110111 5
سهاالمهارات الكتابية وأساليب تدري 0100111 6  

المهارات القرائية 
 وأساليب تدريسها

  

هماالحديث وأساليب تدريسوالعقيدة  0100111 2  
ب القرآن الكريم وأسالي

 تدريسه
  

    التربية العملية نظري 0100010 2
نفي األرد نظام التربية والتعليم 0100101 9     

    اساسيات التغذية 0001101 01
    علوم القرآن والحديث 0110111 00
07 1110110 (1اللغة االنجليزية )  (1اللغة االنجليزية )     

 الشعب المتوفرة ساعة دراسية( 92الى  66) سنة ثالثةمستوى الفصل األول/ 
 اعيد )الشعبة/الوقت(المو  االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
الفيزياء وعلوم األرض وأساليب  0100010 0

 تدريسهما
   

    مفاهيم هندسية وأساليب تدريسها 0100010 7
    تطبيقات الحاسوب التعليمي 0100001 2
    مناهج البحث اإلجرائي 0100100 4
(علم نفس النمو)الطفولة والمراهقة 0403100 5     

 
 

 الشعب المتوفرة
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 ساعة دراسية( 92الى  66) سنة ثالثةتوى مسالفصل الثاني/ 
 المواعيد )الشعبة/الوقت( االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
ماالنحو والصرف وأساليب تدريسه 0100011 0     
7 0100001 

 جغرافية الوطن العربي وأساليب
 تدريسها

   

اجهانتتصميم الوسائل التعليمية وإ 0100101 2     
    أخالقيات مهنة التعليم 0403273 4

 الشعب المتوفرة ساعة دراسية( 022الى  99) سنة رابعةمستوى الفصل األول/ 
 المواعيد )الشعبة/الوقت( االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
ماالفقه والسيرة وأساليب تدريسه 0100110 0     
7 0100000 

ب ة والمهنية وأساليالتربية الفني
 تدريسهما

   

    قياس وتقويم تعلم الطلبة 0100101 2
 الشعب المتوفرة ساعة دراسية( 022الى  99) سنة رابعةمستوى الفصل الثاني/ 

 المواعيد )الشعبة/الوقت( االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
    التدريب الميداني 0100101 0
7 0100101 

ب اريخ العربي المعاصر وأساليالت
 تدريسه
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