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 معلم صف التخصص  معلم صف  القسم  اآلداب الكلية 
 77 التخصص واد عدد م 01/2/7112 تاريخ االعتماد 1/7112/7112 الخطة الدراسية رقم

 هذا النموذج يستخدم لمواد التخصص فقط مالحظة:
 

  اهداف ومخرجات التعلم للبرنامج كما وردت في نموذج الخطة الدراسية
 التعلمية تاالهداف والمخرجا الرقم

تنمية التفكير الناقد واإلبداعي لدى  الطلبة  من خالل توفير تعليم نوعي يعتمد على النظريات التربوية  1ه 
 الحديثة.

مهارات قرائية وأساليب تدريسها ، ال) .امتالك الطلبة معرفة تربوية متخصصة تكفل لهم جعل بيئات التعلم ذات معنى 1.1م.ت 
دريس العلوم ، أدب األطفال وأساليب تدريسه، القرآن الكريم وأساليب تدريسه ، العقيدة والحديث استخدام المختبر في ت

وأساليب تدريسهما ، التربية العملية نظري، المهارات الكتابية وأساليب تدريسهما، الفيزياء وعلوم األرض وأساليب تدريسهما 
 تعليمي، الفقه والسيرة وأساليب تدريسهما (، مفاهيم هندسية وأساليب تدريسهما، تطبيقات الحاسوب ال

( الالزمة لتدريس اللغة والرياضيات والعلوم والدراسات اإلسالمية major conceptsاإللمام بالمفاهيم الكبرى ) 1.1م ت 
جرائي، ) أدب االطفال ،العقيدة والحديث وأساليب تدريسهما ، تطبيقات الحاسوب التعليمي، مناهج البحث اال واالجتماعية.

 الفقه والسيرة وأساليب تدريسهما، قياس وتقويم تعلم الطلبة، أخالقيات مهنة التعليم (
) استخدام المختبر في تدريس العلوم، االدارة الصفية، النحو  .تطوير استرايتجيات مناسبة لتصميم التدريس وتنفيذه 1.1م ت 

اجها،التدريب الميداني، علم النفس التربوي، علم نفس النمو  والصرف وأساليب تدريسهما، تصميم الوسائل التعليمية وانت
 والمراهقة (. ةالطفول

تسهيل تعلم الطلبة من خالل توفير مصادر متنوعة ومتعددة تلبي حاجات ورغبات الطلبة والمجتمع  1ه 
 المحلي.

) مهارات قرائية .ها أسسا في التدريس الفعالاستعمال عمليات حل المشكلة واالستدالل والبرهنة والتواصل والتمثيل بعد    1.1م ت 
وأساليب تدريسها، أدب االطفال، الكيمياء واالحياء وأساليب تدريسهما، الفيزياء وعلوم األرض وأساليب تدريسهما، مفاهيم 

 هندسية وأساليب تدريسها، تطبيقات الحاسوب التعليمي، الفقه والسيرة وأساليب تدريسهما(
( يتناسب ومجتمع التنوع والتعددية controversialتيجيات تعالج موضوعات ذات طابع جدلي)تطوير استرا 1.1م ت 

االدارة الصفية، التربية العملية نظري، التربية الفنية والمهنية وأساليب تدريسهما، التاريخ العربي المعاصر وأساليب )الثقافية.
 تدريسه،أخالقيات مهنة التعليم(.

)استخدام المختبر في تدريس  يات تكفل لهم أن يصبحوا قادة تربويين على اطالع بالسياسات التربوية.تطوير استراتيج 1.1م ت 
، جغرافية الوطن العربي وأساليب تدريسه، الفقه والسيرة وأساليب تدريسهما، علم النفس العلوم، القرآن الكريم وأساليب تدريسه

 التربوي، علن نفس النمو الطفولة والمراهقة(.
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 مساعدة الطلبة على تطبيق معرفتهم النظرية في التدريس في مؤسسات تعليمية خارج الجامعة 1ه 
)أدب األطفال وأساليب تدريسه، االدارة  .( في بيئات مختلفةtransferableاإلحاطة بجملة من المهارات القابلة للنقل ) 1.1م ت 

دسية وأساليب تدريسها، النحو والصرف وأساليب تدريسه، الصفية، الفيزياء وعلوم األرض وأساليب تدريسه، مفاهيم هن
 تصميم الوسائل التعليمية وانتاجها، علم النفس التربوي(.

لى التفكير الناقد واالستقصاء المفتوح.research basedتطبيق مهارات مستندة إلى البحث ) 1.1م ت  )الفيزياء وعلوم  (، وا 
 الطلبة(. األرض وأساليب تدريسه، قياس وتقويم تعلم

بنية األعداد وأساليب تدريسها، جغرافية (.( سواء أكان بين األفراد أم بين األفكارdiversityتقدير االختالف والتنوع ) 1.1م ت 
 الوطن العربي وأساليب تدريسها، النحو والصرف وأساليب تدريسهما، قياس وتقويم تعلم الطلبة(. 

رفد المؤسسات و  ى احترام اآلخرين وحسن التواصل معهم وااللتزام بالعملتعزيز القيم التربوية التي تقوم عل 4ه 
 التربوية المحلية والعربية بمعلمين ذوي كفايات عالية.

المقدرة  على معالجة مواقف صفية استنادا إلى أنواع متباينة من التفكير: التحليلي، والتأملي، واالستقرائي، والناقد،  1.4م ت 
 المهارات قرائية وأساليب تدريسها، مفاهيم هندسية وأساليب تدريسهما، أخالقيات مهنة التعليم(. )والحدسي، والتآزري...

)استخدام المختبر في تدريس العلوم،  (.culturally responsiveتدريس مستجيبا ثقافيا )تطوير استراتيجيات تجعل ال 1.4م ت 
 العقيدة والحديث وأساليب تدريسهما، مناهج البحث االجرائي، تصميم الوسائل التعليمية وانتاجها، التدريب الميداني(.

) القرآن الكريم وأساليب تدريسه، الكيمياء  .هم الشخصيةالمقدرة  على محاكمة مواقف تربوية؛ معرفيا وقيميا من منظورات 1.4م ت 
 ، قياس وتقويم تعلم الطلبة، علم نفس النمو  الطفول والمراهقة(. واالحياء وأساليب تدريسهما، مناهج البحث االجرائي

 
 مالحظة/ ه = الهدف، م.ت. مخرجات تعلمية
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 لى رقم الهدف. والرقم الثاني يدل على تسلسل مخرج التعلم لكل هدف: رقم مخرج التعلم يعّرف بخانتين، االولى تدل عمالحظات

 .  هذا النموذج يستخدم حصرا للمواد الدراسية التي تحمل رقم التخصص
رقم المادة  

 الدرسية
 اسم المادة الدراسية

 مخرجات التعلم للبرنامج

 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 

1 
1411111 

 ارات القرائية وأساليبالمه
   x   x      x تدريسها

2 
1411440 

يس استخدام المختبر في تدر 
  x  x   x     x العلوم

سهأدب األطفال وأساليب تدري 1411411 3  x x  x   x      

دريسهالقرآن الكريم وأساليب ت 1411114 4  x     x      x 

5 
1411140 

 الكيمياء واألحياء وأساليب
ماتدريسه  

   x        x 

يسهابنية األعداد وأساليب تدر  1411110 6          x    

      x  x  x   اإلدارة الصفية 1411101 7

8 
 العقيدة والحديث وأساليب 1411111

  x x         x تدريسهما
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9 

 
        x    x التربية العملية نظري  1411111

10 
ب المهارات الكتابية وأسالي 1411111

دريسهات  x            

11 
1411140 

الفيزياء وعلوم األرض 
     x   x   x x وأساليب تدريسهما

12 
1411110 

مفاهيم هندسية وأساليب 
   x   x   x   x تدريسها

يميتطبيقات الحاسوب التعل 1411101 13  x x  x         

 x         x x  مناهج البحث اإلجرائي 1411400 14

15 
1411114 

جغرافية الوطن العربي 
    x   x      وأساليب تدريسها

16 
1411114 

النحو والصرف وأساليب 
    x    x  x   تدريسهما

17 
1411104 

ية تصميم الوسائل التعليم
نتاجها  وا 

 
 

 x    x    x  

       x x  x  xالفقه والسيرة وأساليب  1411410 18
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 تدريسهما
19 

1411100 
وأساليب  المهنيةالتربية الفنية و 

        x     تدريسهما

ةقياس وتقويم تعلم الطلب 1411401 20   x      x x   x 

21 
1411411 

التاريخ العربي المعاصر 
 وأساليب تدريسه

    x        

  x        x   التدريب الميداني 1411401 22

      x   x x   علم النفس التربوي  1411401 32

32 
1411404 

ي م التربية والتعليم فنظا
             األردن

32 
0403400 

علم نفس النمو)الطفولة 
 والمراهقة(

  x   x      x 

   x   x     x  أخالقيات مهنة التعليم 0403273 32

 
 1110/1110-1 في اجتماع اللجنة  رقم  د. محمد أبو علي  لجنة الخطة الدراسية  من قبل تمد أع

 2/11/2017 تاريخ االجتماع 1110/1110-6 قسم رقم اعتمد في مجلس ال
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  توقيع عميد الكلية    توقيع رئيس القسم 
 


