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 9102/9191 السنة الدراسية /الفصل الدراسي صفالمعلم  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
 لمرشد شطب الشعبة المغلقة من هذه الخطة بناء على االحصائيات التي يزود بها يوميا، لتجنب تسجيل الطلبة بها أثناء عمليات اإلرشاد()على ا
 يين له في الجامعة.وعليه إنجازها في أول فصلين دراس تحسب من الخطة الدراسية للطالب  المواد االستدراكية ال 
 بطة بمواعيد ساعات عملية )مختبرات( تحدد الساعات العملية للمادة في نفس خانتها.بالنسبة للمواد الدراسية المرت 

 

 اسم الطالب :   
 

 ساعة دراسية( 23الى  0) سنة األولىمستوى الفصل األول/ 
 السنة التحضيرية 

 الشعب المتوفرة

 المواعيد )الشعبة/الوقت( االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
    التربية الوطنية 0150424 1
(1اللغة العربية ) 0150444 3  

اللغة العربية 
 االستدراكية    

  
    مهارات حياتية 0150444 2
    القرآن الكريم وأساليب تدريسه 0103451 4
    بنية األعداد وأساليب تدريسها 0103520 5
    المهارات القرائية وأساليب تدريسها 0103444 6

 ساعة دراسية( 23الى  0) سنة أولىمستوى الثاني/ الفصل 
 السنة التحضيرية

 الشعب المتوفرة

 المواعيد )الشعبة/الوقت( االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
 المهارات الكتابية وأساليب تدريسها 0103545 7

المهارات القرائية 
 وأساليب تدريسها

  
ساليب تدريسهامفاهيم هندسية وأ 0103324 8  

 بنية األعداد وأساليب
 تدريسها

  
 الفقه والسيرة وأساليب تدريسهما 0103150 9

ب القرآن الكريم وأسالي
 تدريسه

  
    خدمة المجتمع 0150000 10
(1اللغة االنجليزية ) 0150454 11  

اللغة االنجليزية 
 االستدراكية 

  
    مباديء في التربية 0150434 13
    تاريخ القدس 0150403 12
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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
    علم النفس التربوي 0103103 14
هماساليب تدريسلفيزياء وعلوم األرض وأا 0103314 15     
16 5015053     مناهج وأساليب تدريس 
    التفكير واالبداع 0103550 17
    أدب األطفال وأساليب تدريسه 0103442 18
    اإلدارة الصفية 0103304 19

 الشعب المتوفرة ساعة دراسية( 65الى  22) سنة ثانيةمستوى الفصل الثاني/ 
 المواعيد )الشعبة/الوقت( االيام طلب السابقالمت اسم المادة رقم المادة م
    الثقافة االسالمية 0150445 30
    الرياضة والصحة 0150431 31
    مدخل الى علم االجتماع 0150425 33
االكيمياء واألحياء وأساليب تدريسهم 0103510 32 الفيزياء وعلوم األرض  

   وأساليب تدريسهما
الحديث وأساليب تدريسهماوالعقيدة  0103552 34  

ب القرآن الكريم وأسالي
 تدريسه

  
    التفاعل الصفي 0103535 35
    التربية البيئية 0150433 36
    نظريات التعلم 0103551 37
    اتجاهات حديثة في التعليم  0150534 38

 الشعب المتوفرة ساعة دراسية( 98الى  66) سنة ثالثةمستوى الفصل األول/ 
 المواعيد )الشعبة/الوقت( االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
    اساسيات التغذية 0304405 39
الكيمياء واألحياء وأساليب  استخدام المختبر في تدريس العلوم 0103110 20

   تدريسهما
    تطبيقات الحاسوب التعليمي 0103342 21
23 3330103 العلميمناهج البحث       
    علوم القرآن والحديث 0150542 22
24 5550150 (2اللغة االنجليزية )      
    القانون في حياتنا 0050405 25

 
 
 

 الشعب المتوفرة
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 ساعة دراسية( 98الى  66) سنة ثالثةمستوى الفصل الثاني/ 
 المواعيد )الشعبة/الوقت( االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
26 4101033 1اللغة العربية  النحو والصرف وأساليب تدريسهما     
اتصميم الوسائل التعليمية وإنتاجه 0103541 27     
    أخالقيات مهنة التعليم 0403273 28
    التعلم القائم على اللعب 0103332 29
    الريادة واالبتكار في االعمال 0501100 40
    تاريخ األردن الحديث 0150414 41

 الشعب المتوفرة ساعة دراسية( 122الى  99) سنة رابعةمستوى لفصل األول/ ا
 المواعيد )الشعبة/الوقت( االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
    العلوم العسكرية 0150404 43
    التربية العملية نظري 0103323 42
    التعليم المتمايز  0103434 44
األطفال المحوسبة برامج 0103504 45     
    قياس وتقويم تعلم الطلبة 0103105 46
    النباتات الطبية 0450423 47
    الحضارة االنسانية 0150415 48
 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 0450444 49

مهارات الحاسوب 
 االستدراكية 

  
    االسعافات األولية 0304404 50

 الشعب المتوفرة ساعة دراسية( 122الى  99) عةسنة رابمستوى الفصل الثاني/ 
 المواعيد )الشعبة/الوقت( االيام المتطلب السابق اسم المادة رقم المادة م
( ساعة12) التدريب الميداني 0103104 51    التربية العملية نظري 
 

 92/2/9102 التاريخ بو عليأزهران  د. محمد توقيع معد الخطة
 92/2/9102 التاريخ أبو علي زهران محمدد.  اعتماد رئيس القسم

 
 


