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 مقدمة: 
 

 التعلم ونتاجات المعلمين إعداد برامج في الجودة كليات العلوم التربوية" معايير فإلحاقًا بمقترح تقرير "

تشكيل هذه اللجنة الستكمال تطوير المجاالت ، أرتأت هيئة االعتماد التطوير وخطة البرامج لتلك

جتماعات وتولل  اال د منعدت اللجنة عقدللبرامج التربوية، ويناًء عليه  المعرفية ونتاجات التعلم

 لآلتي:

ات المنبثقة عن برنامج العلوم التربوية في الجامعات االردنية بحيث تشمل صتخصللإعادة توزيع  .1

 التخصصات االتية فقط:

 التربية الخالة 

 معلم لف 

 ، رياض اطفال سابقًا(تربية الطفلتربية الطفولة المبكرة ) 

 التربية المهنية 

 عليمتكنولوجيا الت 

 والصحة النفسيةاإلرشاد  

 مقترحمعلم لف متخصص )انساني/علمي(  

، وتخصص المكتبات العلوم االجتماعيةضمن برنامج  علم النفس تقترح اللجنة توطين تخصص   .2

 اآلداب. برامج كليةوالمعلومات ضمن 

 رياض االطفال( في تخصص واحد تحت مسمى الطفولة المبكرة.ودمج تخصصي )تربية الطفل،  .3
 

قام  اللجنة بوضع آلية لتوزيع الساعات الدراسية بين متطلبات الجامعة والكلية  الخطة الدراسية: .4

ليم العالي وهيئة االعتماد والتخصص وذلك استنادًا للتعليمات والمعايير المقرة من قبل وزارة التع

الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة للخطة الدراسية لنيل درجة  كونبحيث ي

( ساعة معتمدة موزعة على النحو 132)التخصصات التربوية لوريوس في  البكا

 :اآلتي
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 توصلت اللجنة إلى ما يأتي:التدريب الميداني:  .5

 تدريب الميداني لطلبة الجامعات بحيث يصبح كاآلتي:التركيز على العلى الجامعات حث   

حدًا أدنى معتمدة ( ساعة 90)الطالب هاء بعد انحدًا أدنى ( ساعة 12)لتدريب الميداني يخصص ل

متطلبات التخصص االجبارية، وعلى الجامعة مساقات جميع قد أنهى شريطة ان يكون الطالب و

 االلتزام باالتي:

 .تفرغًا كاماًل للتدريب ًاأن يكون الطالب متفرغ  -
 يتعلموه في الميدان والتدرب في مواقع مناسبة، خالة تلكلتطبيق ماللطلبة فرلًا كافية توفير  -

وال بد من توضيح موالفات وشروط التدريب ، التي تمارس فلسفة الدمج المدرسيالمواقع 
ا على أن تلتزم التي سيتم التدريب فيه المتعاونة الميداني وبيان دور المؤسسات والمدارس
 مؤسسة التعليم العالي بالشروط اآلتية:

 في السنة األخيرة من البرنامج. يكون التدريب  -
عقد اتفاقيات مع الوزارات والمدارس والمؤسسات والمراكز ذات العالقة لغايات تدريب الطلبة  -

ين من ذوي تسمية معلمين متعاونبما في ذلك أدوار األطراف كلها. بحيث تحدد هذه االتفاقيات 
 الخبرة والكفاءة في أماكن التدريب لمتابعة تدريب الطلبة.

لف األنشطة نماذج واضحة لبيان سير عملية التدريب وكيفية تقييم أداء الطلبة في مخت وضع -
 المعينة. واعتمادها من األقسام

في  بشكل واضح ولريح إجراءاتها في تحقيق الشفافية والموضوعيةاعالن االقسام االكاديمية  -
 تقييم أداء الطلبة.

التدريب الميداني في مؤسسات ومراكز التربية  لمساقاتوضع أسس وتعليمات واضحة  -
 الخالة.

 عقد لقاءات دورية مع طلبة التدريب الميداني لمتابعة سير العمل لديهم. -
 .من مجموع الساعات الصفية واألنشطة التقييمية (%25)يخصص   :المواد العملية .6
 اآلتي:على الجامعة توفير لمشاغل: المختبرات، وا .7

 حديثة. بشبكة انترن  واجهزة حاسوبمختبرات حاسوب تتواءم مع عدد الطلبة مجهزة  -

 Smartمجهز باالدوات والمعدات المناسبة مثل ) مشغل إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية -

Boardدات ، كاميرات رقمية، نماذج العاب تعليمية فردية وجماعية، قصص دمى، مع

 .(وغيرهاخالة بكل تخصص.........

 

عادة النظر بجميع المجاالت المعرفية لجميع البرامج التربوية إجنة بلقامت ال
ووضع الكفايات الخاصة لكل منها، كما قامت بوضع نتاجات التعلم الخاصة 

 والمتوقعة من الطالب لكل برنامج.
 

 :وفيما يلي عرض لما قامت به اللجنة
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 : المج تت المعرفية:أواًل
 

يكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة للخطة الدراسية لنيل درجة البكالوريوس  التربية الخاصة: .1
 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي:132) في  التخصص

 المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية : 

الحد األدنى  المجال المعرفي
 للساعات 

تكنولوجيةةا التعلةةيم المنةةاهج واألسةةاليب العامةةة فةةي التربيةةة،  ، فةةي االردن التربيةةة والتعلةةيم عامةةة:التربيةةة ال
 ، تصميم التدريس.والتعليم المتمايز التفاعل الصفي، *والمعلومات

6 

علةم الةنفس اللغةوي، علةم      علةم نفةس النمةو،   ، نظريةات الةتعلم،   علم النفس التربةوي  النمو والتعلم اإلنساني:
 االنشطة التعبيرية. ،واإلبداع التفكيرمعرفي، النفس ال

9 

القيةاس النفسةي   ، *التقيةيم التربةوي والنفسةي   منةاهج البحةث العلمةي، اإلحصةاء،      :البحث والتقيةيم المهارات 
 والتربوي. 

6 

، إلرشةةاد التةةأهيلي، اإلرشةةاد األسةةريااإلرشةةاد النفسةةي والتربةةوي،  واألسةةر :النفسةةي والمهنةةي  اإلرشةةاد
 مهني.التأهيل ال

6 

األسةةس والمبةةادف الفلسةةفية والنظريةةة والقانونيةةة للتربيةةة    قضةةايا ومعةةارا أساسةةية فةةي التربيةةة الخاصةةة:  
الخةةدمات  االعاقةةة،ذوي االشةةخا  الخالةةة، الحقةةول والقةةوانين واألخالقيةةات فةةي التربيةةة الخالةةة، دمةةج 

 .ل السلوكتعديقة، التشريحية والفسيولوجية لإلعا المساندة للتربية الخالة، األسس
12 

، أسةاليب  في التربيةة الخالةة   مفاهيم ومبادف أساسية :واإلعاقات** التخصص الدقيق في التربية الخاصة
)مةدخل   االعاقات، التربية الخالةفي  توالل، طرائق التدريس والفي التربية الخالة التقييم والتشخيص

ضطرابات االنفعالية والسلوكية، مةدخل الةى   الى لعوبات التعلم، مدخل الى االعاقة العقلية، مدخل الى اال
مةدخل الةى االعاقةة السةمعية،     التوحد، مدخل الى االعاقة الجسمية والحركية، مدخل الى االعاقة البصرية، 

 مدخل الى اضطرابات الكالم واللغة(.

21 

 ساعة 60 المجموع
 .ريس في هذا المجال يجب أن يكون مؤهل لتدريس أ  من مداخل التربية الخاصة** العتماد عضو هيئة التد      .تكون في مجال التربية الخاصةمجاالت * 

 

 يكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة للخطة الدراسية لنيل درجة البكالوريوس في معلم صف: .2

 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي:132) التخصص

 المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية:

 معرفيالمجال ال
الحد األدنى 

 للساعات

، المنةةةاهج واألسةةةاليب العامةةةة فةةةي التربيةةةة، تكنولوجيةةةا التعلةةةيم       فةةةي االردن  التربيةةةة والتعلةةةيم  التربيةةةة العامةةةة: 
 ، تصميم التدريس. التفاعل الصفي والتعليم المتمايز، *والمعلومات

6 

علةم الةنفس اللغةوي، علةم الةنفس       النمةو،  علةم نفةس  ، نظريةات الةتعلم،   علةم الةنفس التربةوي    النمو والتعلم اإلنساني:
 ، االنشطة التعبيرية.واإلبداع المعرفي، التفكير

9 

 6 ، القياس النفسي والتربوي. *مناهج البحث العلمي، اإلحصاء، التقييم التربوي والنفسي :البحث والتقييمالمهارات 

للغة العربية، مهارات كتابية واساليب : مهارات قرائية واساليب تدريسها بامفاهيم لغوية واساليب التدريس 

تدريسها باللغة العربية، النحو والصرف باللغة العربية )لطلبة معلم لف( واساليب تدريسهما، التذول األدبي 

 واساليب تدريسه، مفاهيم اللغة االنجليزية واساليب تدريسيها بالغة االنجليزية. باللغة العربية

12  

، الفقةه والسةيرة واسةاليب    لعقيدة والحديث واساليب تدريسهماا :ماعية واساليب تدريسهماواالجت التربية اإلس تمية 

 ، التربية الوطنية االجتماعية.التالوة واساليب تدريسها تدريسهما،

9 

الكيمياء واألحياء  : الفيزياء وعلوم االرض)لطلبة معلم لف( واساليب تدريسهما،مفاهيم علمية واساليب تدريسها

 .علم لف( واساليب تدريسهمالطلبة م)

6 

 6 بنية األعداد وأساليب تدريسها ،مفاهيم هندسية واساليب تدريسها اساليب تدريس الرياضيات:

 6 .التربية المهنية ، التربية الفنية،التعليم المتمايز: المناهج العامة

 60 المجموع
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 مجاالت تكون في مجال معلم الصف.* 

 
ن الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة للخطة الدراسية لنيل درجة البكالوريوس في  يكو :الطفولة المبكرة .3

 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي:132) التخصص
 المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية :  

الحد األدنى  المجال المعرفي
 للساعات 

تكنولوجيةا التعلةيم   ساليب العامة في التربيةة،  المناهج واأل، في االردن التربية والتعليم التربية العامة:
 ، تصميم التدريس.التفاعل الصفي والتعليم المتمايز ، *والمعلومات

6 

علةم الةنفس اللغةوي،     علةم نفةس النمةو،   ، نظريةات الةتعلم،   علم النفس التربوي النمو والتعلم اإلنساني:
 علم نفس اللعب.االنشطة التعبيرية،  ،واإلبداع التفكيرعلم النفس المعرفي، 

12 

القيةةاس ، *التقيةةيم التربةةوي والنفسةةي منةةاهج البحةةث العلمةةي، اإلحصةةاء،   :البحةةث والتقيةةيمالمهةةارات 
 النفسي والتربوي. 

6 

ادب  ال المعالةر، منةاهج ريةاض األطفةال،    بةرامج ريةاض األطفة   :الطفولة المبكرة مناهج وبرامج و
ال، تنميةة المفةاهيم الرياضةية والعلميةة، تنميةة      االطفال، اساليب وطرل التعلةيم لمرحلةة ريةاض االطفة    

مهةةارات االسةةتعداد القرائةةي والكتةةابي لطفةةل الروضةةة، تنميةةة المهةةارات الحياتيةةة واالجتماعيةةة لطفةةل   
 الروضة، التربية الفنية والموسيقية، الفنون والدراما، التربية الحركية.

21 

التعليم لرياض االطفال، االطفال ذووي االعاقة، تنظيم وادارة بيئة : البيئة الصفية المادية والمعنوية
  ، لحة الطفل.ياض األطفالتوجيه سلوك طفل ر

9 

الطفولةةة المبكةةرة، االسةةرة  قضةةايا معالةةرة فةةي  ، حقةةول الطفةةلاالسةةرة والطفولةةة المبكةةرة:  
 للتنشئة االجتماعية للطفل.

6 

 ساعة 60 المجموع

 مجاالت تكون في مجال الطفولة المبكرة.* 

 
 يكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة للخطة الدراسية لنيل درجة البكالوريوس في :لتربية المهنيةا .4

 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي:132) التخصص
 المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية: 

 المجال المعرفي
الحد األدنى 

 للساعات

تكنولوجيةةا التعلةةيم  المنةةاهج واألسةةاليب العامةةة فةةي التربيةةة،    ، دنفةةي االر التربيةةة والتعلةةيم  التربيةةة العامةةة: 
 ، تصميم التدريس.التفاعل الصفي والتعليم المتمايز ، *والمعلومات

6 

علم النفس اللغوي، علم النفس  علم نفس النمو،، نظريات التعلم، علم النفس التربوي النمو والتعلم اإلنساني:
 شطة التعبيرية.، االنواإلبداع التفكيرالمعرفي، 

9 

القيةةاس النفسةةي ، *التقيةةيم التربةةوي والنفسةةيمنةةاهج البحةةث العلمةةي، اإلحصةةاء،   :البحةةث والتقيةةيمالمهةةارات 
 والتربوي. 

6 

أساسيات التربية المهنية، مداخل مناهج التربية المهنية، اإلرشاد والتوجيه المهني، مناهج التربية المهنية

 علم النفس المهني.

6 

المهارات الهندسية والصناعية، الزراعة والبيئة، الصحة متخصصة في التربية المهنية: موضوعات
 والسالمة العامة، االقتصاد والتكنولوجيا، الفندقة والسياحة، وشؤون المنزل والحياة العامة

21 

ادارة المشةةةةغل المهنةةةةي، اسةةةةاليب عامةةةةة فةةةةي تةةةةدريس التربيةةةةة المهنيةةةةة      مهةةةةارات التةةةةدريس والتقةةةةويم 

ل)المهارات الهندسية والصناعية، الزراعة والبيئة، الصحة والسالمة العامة، االقتصةاد والتكنولوجيةا،   وتشم
 الفندقة والسياحة، وشؤون المنزل والحياة العامة(.

12 

 60 المجموع
 

 مجاالت تكون في مجال التربية المهنية.* 
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 معتمدة للخطة الدراسية لنيل درجة البكالوريوس فييكون الحد األدنى لعدد الساعات التكنولوجيا التعليم:  .5

 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي:132) التخصص
 المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية: 

 المجال المعرفي
الحد األدنى 

 للساعات

يةةا التعلةةيم  تكنولوجالمنةةاهج واألسةةاليب العامةةة فةةي التربيةةة،    ، فةةي االردن التربيةةة والتعلةةيم  التربيةةة العامةةة: 
 ، تصميم التدريس.التفاعل الصفي والتعليم المتمايز ، *والمعلومات

6 

علم النفس اللغوي، علم النفس  علم نفس النمو،، نظريات التعلم، علم النفس التربوي النمو والتعلم اإلنساني:
 ، االنشطة التعبيرية.واإلبداع التفكيرالمعرفي، 

9 

القيةةاس النفسةةي ، *التقيةةيم التربةةوي والنفسةةيالبحةةث العلمةةي، اإلحصةةاء،  منةةاهج :البحةةث والتقيةةيمالمهةةارات 
 والتربوي. 

6 

دمةج التكنولوجيةا فةي    والمعلومةات واالتصةال والتوالةل،     تكنولوجيا التعليم :تكنولوجيا التعليم والمعلومات
، مصةادر الةةتعلم،  الةتعلم عةةن بعةد  ، الةةتعلم المفتةوح /  الشةبكات و االنترنة   الةتعلم القةائم علةةى  ، K-12المنهةاج  

 تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات الخالة.

15 

البرمجيات واختيار إعداد المتعلم(،  -)دور المعلم وعالقته بمنحى النظم دريستصميم الت التدريس:تصميم 
 تصميم موقع ويب تعليمى.، تقويم البرمجيات التعليمية، اإلنتاج( –التعليمية )التصميم 

12 

، الوسائط المتعددة والتحصيل الدراسيوتطورها،  تكنولوجيا الوسائط المتعددة :سائط المتعددةتكنولوجيا الو
األلعاب ، االتصال االلكترونى فى التعليموتطبيقات االنترن  وتوظيفها،  تطبيق برامج الوسائط المتعددة

 والمحاكاة في التدريس

12 

 60 المجموع
 

 ليم.مجاالت تكون في مجال تكنولوجيا التع* 

 
يكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة للخطة الدراسية لنيل درجة البكالوريوس في  :االرشاد والصحة النفسية .6

 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي:132) التخصص
 المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية: 

 المجال المعرفي
الحد األدنى 

 للساعات

والتعلةةيم فةةي االردن، المنةةاهج واألسةةاليب العامةةة فةةي التربيةةة، تكنولوجيةةا التعلةةيم        التربيةةة التربيةةة العامةةة: 
 ، تصميم التدريس. التفاعل الصفي والتعليم المتمايزوالمعلومات*، 

6 

لنفس علم النفس التربوي، نظريات التعلم، علم نفس النمو، علم النفس اللغوي، علم ا النمو والتعلم اإلنساني:
 ، االنشطة التعبيرية.ير واإلبداعالمعرفي، التفك

9 

منةةاهج البحةةث العلمةةي، اإلحصةةاء، التقيةةيم التربةةوي والنفسةةي*، القيةةاس النفسةةي    :البحةةث والتقيةةيمالمهةةارات 
 والتربوي. 

6 

: علم النفس واألسس النظرية لالرشاد النفسي ومجاالته، الصحة النفسية االسس النظرية ل ترشاد النفسي
 واالرشاد الوقائي والتكيف والمشكالت السلوكية وأساليب تعديل السلوك واالضطرابات النفسية

18 

فةةي   و مهةةارات االتصةةال   جمعةةي والمدرسةةي والمهنةةي والتةةأهيلي   االرشةةاد ال :أسةةاليب االرشةةاد ومجاالتةةه  
 االرشاد، التقييم والتشخيص في االرشاد

15 

 6لعوبات التعلم واجراءات التدخل المبكر واالعداد العملي

 60 مجموعال
 

 .مجاالت تكون في مجال االرشاد والصحة النفسية* 
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يكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة للخطة الدراسية لنيل درجة : مقترح معلم صف متخصص .7

 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي:132) التخصص البكالوريوس في
 معلم صف/ مجاالت انسانية: .1

 األساسية اإلجبارية: المجاالت النظرية 

 المجال المعرفي
الحد األدنى 

 للساعات

تكنولوجيةةا التعلةةيم  المنةةاهج واألسةةاليب العامةةة فةةي التربيةةة،    ، فةةي االردن التربيةةة والتعلةةيم  التربيةةة العامةةة: 
 ، تصميم التدريس.التفاعل الصفي والتعليم المتمايز ، *والمعلومات

6 

علم النفس اللغوي، علم النفس  علم نفس النمو،، نظريات التعلم، لتربويعلم النفس ا النمو والتعلم اإلنساني:
 االنشطة التعبيرية. ،واإلبداع التفكيرالمعرفي، 

9 

القيةةاس النفسةةي ، *التقيةةيم التربةةوي والنفسةةيمنةةاهج البحةةث العلمةةي، اإلحصةةاء،   :البحةةث والتقيةةيمالمهةةارات 
 والتربوي. 

6 

مهارات قرائية واساليب تدريسيها، مهارات كتابية واساليب تدريسها،  المهارات اللغوية واساليب التدريس:

 ، تذوق النص االدبيمهارات المحادثة والتواصل واساليب تدريسها

15 

مناهج الدراسات االجتماعية واساليب تدريسيها، التربية التربية االسالمية والدراسات االجتماعية: 

 التجويد.االسالمية واساليب تدريسيها، التالوة و
9 

اعداد واختيار البرمجيات التعليمية، التعليم االلكتروني، تكنولوجيا تصميم التدريس، تكنولوجيا التعليم: 

 الوسائط المتعددة وتطورها.

6 

 3 .تربية مهنية، تربية فنيةالتربية الفنية والمهنية: 

 6 نجليزية واساليب تدريسيها.لغويات تطبيقية، مهارات لغوية باللغة اال تعليم اللغة االنجليزية:

 60 المجموع
 

 مجاالت تكون في مجال معلم صف/انساني.* 

 معلم صف/ مجاالت علمية: .2

 المجال المعرفي
الحد األدنى 

 للساعات

تكنولوجيةةا التعلةةيم  المنةةاهج واألسةةاليب العامةةة فةةي التربيةةة،    ، فةةي االردن التربيةةة والتعلةةيم  التربيةةة العامةةة: 
 ، تصميم التدريس.عل الصفي والتعليم المتمايز التفا، *والمعلومات

6 

علم النفس اللغوي، علم النفس  علم نفس النمو،، نظريات التعلم، علم النفس التربوي النمو والتعلم اإلنساني:
 ، االنشطة التعبيرية. واإلبداع التفكيرالمعرفي، 

9 

القيةةاس النفسةةي ، *يةةيم التربةةوي والنفسةةيالتقمنةةاهج البحةةث العلمةةي، اإلحصةةاء،   :البحةةث والتقيةةيمالمهةةارات 
 والتربوي. 

6 

 ا، مفاهيم الجيولوجيامواساليب تدريسيهوالكيمياء مفاهيم الفيزياء المفاهيم العلمية واساليب تدريسيها: 

 )علوم حياتية، وجيولوجيا(. ا، التربية البيئية، العلوم الطبيعيةمواساليب تدريسه والعلوم الحياتية 
15 

مناهج رياضية عامة واساليب تدريسيها، مفاهيم هندسية واساليب الرياضية واساليب تدريسها: المفاهيم 

 تدريسها، مفاهيم االحصاء واساليب تدريسها، نظرية العدد
12 

اعداد واختيار البرمجيات التعليمية، التعليم االلكتروني، تكنولوجيا تصميم التدريس، تكنولوجيا التعليم: 

 وتطورها. الوسائط المتعددة

6 

 3 .تربية مهنية، تربية فنيةالتربية الفنية والمهنية: 

 3 لغويات تطبيقية، مهارات لغوية باللغة االنجليزية واساليب تدريسيها. تعليم اللغة االنجليزية:

 60 المجموع

 .علميمجاالت تكون في مجال معلم صف/* 
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 ثانيًا: الكفايات المعرفية لكل تخصص:

 

 ص التربية الخاصةتخص  - 1

 التربية العامة

 مهارات البحث والتقييم

 النمو والتعلم االنساني

 التربية العامة

التربية الخاصة واالعاقات )االعاقات السمعية، البصرية، الحركية، العقلية، 

 التوحد، صعوبات التعلم،.............(

 اإلرشاد النفسي والمهني واألسري

 سية في التربية الخاصةقضايا ومعارف أسا

 التقييم والتشخيص في التربية الخاصة

 المناهج وطرائق التدريس في التربية الخاصة

  التربية العملية والتدريب الميداني

 

 تخصص معلم صف  - 2

 التربية العامة

 مهارات البحث والتقييم

 النمو والتعلم االنساني

 وتقييمهما امليب تدريسهوأسا واالجتماعيةالتربية اإلسالمية 

 ا وتقييمهاوأساليب تدريسه مفاعيم علمية

 وتقييمها وأساليب تدريسهامفاهييم لغوية 

 وتقييمها الرياضيات وأساليب تدريسها

 تصميم التدريسالمناهج العامة و

 محور التربية العملية

 التربية العملية والتدريب الميداني

 

 الطفولة المبكرةتخصص   - 3

 التربية العامة

 مهارات البحث والتقييم

 النمو والتعلم االنساني

 واساليب التعليم مناهج الطفولة المبكرةبرامج و

 الطفولة المبكرةاألسرة و

 البيئة الصفية المادية والمعنوية

 التربية العملية والتدريب الميداني
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 تخصص التربية المهنية  - 4

 التربية العامة

 ات البحث والتقييممهار

 النمو والتعلم االنساني
 مناهج التربية المهنية

 موضوعات متخصصة في التربية المهنية

 في التربية المهنية مهارات التدريس والتقويم

  التربية العملية والتدريب الميداني

 

 تخصص تكنولوجيا التعليم  - 5

 التربية العامة

 مهارات البحث والتقييم

 و والتعلم االنسانيالنم

 والمعلومات تكنولوجيا التعليم

 تصميم التدريس

 تكنولوجيا الوسائط المتعددة

 التربية العملية والتدريب الميداني
 

 

 والصحة النفسيةتخصص اإلرشاد   -6

 التربية العامة

 مهارات البحث والتقييم

 النمو والتعلم االنساني

 النفسي والتربوي ومجاالتهاألسس النظرية، ومبادئ اإلرشاد 

 الصحة النفسية واضطرابات السلوك ومشكالت الطلبة

 ومهارات االتصال ومجاالتهأساليب اإلرشاد 

 التقييم والتشخيص في اإلرشاد

 صعوبات التعلم والتدخل المبكر

  التربية العملية والتدريب الميداني
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ت معرفية للتخصص( وال )ال يوجد مجاال تخصص التربية الفنية  - 7

 يدرس هذا التخصص اال بالجامعة الهاشمية وحاليا موقوف 

 التربية العامة

 مهارات البحث والتقييم

 النمو والتعلم االنساني

 معرفة مفاهيم ونظريات التربية الفنية

 معرفة طرق ومراحل نمو التعبير الفني عند االطفال

 م واساليب التدريسمعرفة استراتيجيات التعليم والتعل

 معرفة استراتيجيات التقويم والتقيم والتخطيط في التربية الفنية

 معرفه دور التربية الفنية في بناء شخصية الطفل

 معرفة فلسفة الفن والنقد الفني وعلم الجمال وتوظيفها في التربية الفنية

 التربية العملية والتدريب الميداني

 

 

خصص( وال )ال يوجد مجاالت معرفية للت نزليتخصص اإلقتصاد الم  - 8

وقامت لجان االعتماد السابقة  بلقاءجامعة اليدرس هذا التخصص اال ب

 بتطبيق معايير التربية المهنية عليه

 التربية العامة

 مهارات البحث والتقييم

 النمو والتعلم االنساني

 المسار الزراعي

 مسار التجميل

 مسار التغذية و التصنيع الغذائي

 مسار الخياطة

 التربية العملية والتدريب الميداني
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يتوقع من الطالب بعد االنتهاء من البرنامج،  نتاجات التعلم المتوقعة من كل تخصص: ثالثًا:

 يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على:

 التربية الخاصة .1

 نتاجات التعلم المجال المعرفي

، المنةةاهج واألسةةاليب  فةةي االردن التربيةةة والتعلةةيم  التربيةةة العامةةة: 
 التفاعةل الصةفي  العامة فةي التربيةة، تكنولوجيةا التعلةيم والمعلومةات،      

 ، تصميم التدريس.والتعليم المتمايز

يظهةةةر فهمةةةا عامةةةًا للتربيةةةة والتعلةةةيم فةةةي     .1
 االردن، مبادف التربية والتعليم بشكل عام.

ت التةةةدريس المختلفةةةة يظهةةةر فهمةةةًا لمهةةةارا .2
 )تصميم وتخطيط، تنفيذ، وتقويم(.

يطبق مهةارات البحةث واالحصةاء والتقيةيم      .3
 التربوي.

يظهةةةةةر فهمةةةةةًا لنظريةةةةةات الةةةةةتعلم والنمةةةةةو   .4
 وتطبيقاته.

يسةةتخدم التكنولوجيةةا الحديثةةة فةةي اكتسةةاب     .5
 المعرفة الجديدة في مجال تخصصه.

يكتسب مهارات التفكيةر االبةداعي فةي حةل      .6
 تواجهه. المشكالت التي

علةم  ، نظريةات الةتعلم،   علةم الةنفس التربةوي    النمو والتعلم اإلنساني:
 علةةةم الةةةنفس اللغةةةوي، علةةةم الةةةنفس المعرفةةةي، التفكيةةةر  نفةةةس النمةةةو،

 ، االنشطة التعبيرية.بداعواإل

مناهج البحةث العلمةي، اإلحصةاء، التقيةيم      :البحث والتقييمالمهارات 
 تربوي. ، القياس النفسي وال*التربوي والنفسي

اإلرشةةاد النفسةةي والتربةةوي،   واألسةةر :النفسةةي والمهنةةي  اإلرشةةاد
 ، التأهيل المهني.اإلرشاد التأهيلي، اإلرشاد األسري

فهم حاالت االعاقة المختلفة وأسبابها  .1
وخصائصها وتحليل أثرها على المظاهر 

 للفرد النمائية
تحديد محكات الحكم والتشخيص لحاالت  .2

 االعاقة.
مل المؤثرة على تعلم الطلبة تحليل العوا .3

ذوي االعاقة واختيار البدائل التربوية 
 المناسبة.

تحليل جوانب القوة والضعف في أداء  .4
األفراد ذوي االعاقة في ضوء عمليات 

 التقييم.
تطبيق طرل التدريس المستندة إلى البحث  .5

 العلمي في تعليم الطلبة ذوي االعاقة.
توظيف المعرفة النظرية بخصائص  .6

 راد ذوي االعاقة في عمليات التدريس.األف
بناء الخطط التربوية الفردية للطلبة ذوي  .7

 االعاقة وبما يتالءم واحتياجاتهم الخالة.
االلتزام بالمعايير المهنية واالخالقية عند  .8

التعامل مع االفراد ذوي االعاقة واظهار 
 االتجاهات االيجابية نحوهم.

القدرة على التعاون والتوالل مع  .9
صائيين اآلخرين وأولياء امور الطلبة االخ

 ذوي االعاقة.
توعية المجتمع باالعاقات المختلفة  .10

 والمساهمة في تعديل اتجاهاته نحوها.

األسةةس والمبةةادف   قضةةايا ومعةةارا أساسةةية فةةي التربيةةة الخاصةةة:   
الفلسةةفية والنظريةةة والقانونيةةة للتربيةةة الخالةةة، الحقةةول والقةةوانين      

 االعاقةةة،ذوي االشةةخا  الخالةةة، دمةةج  واألخالقيةةات فةةي التربيةةة  
الخدمات المساندة للتربية الخالة، األسس التشريحية والفسةيولوجية  

 .تعديل السلوكقة، لإلعا

مفاهيم ومبادف  :واإلعاقات** التخصص الدقيق في التربية الخاصة
فةي التربيةة    ، أسةاليب التقيةيم والتشةخيص   في التربية الخالة أساسية
 االعاقةات ، التربية الخالةفي  تدريس والتوالل، طرائق الالخالة

)مدخل الى لعوبات التعلم، مدخل الى االعاقةة العقليةة، مةدخل الةى     
مةةدخل الةةى االضةةطرابات االنفعاليةةة والسةةلوكية،     السةةمعية،االعاقةةة 

مدخل الى التوحد، مدخل الى االعاقة الجسمية والحركية، مدخل الى 
 ت الكالم واللغة(.االعاقة البصرية، مدخل الى اضطرابا
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  معلم صف: .2

 نتاجات التعلم المجال المعرفي

المنةاهج واألسةاليب العامةة    ، فةي االردن  التربية والتعليم التربية العامة:
والتعلةةيم  التفاعةةل الصةةفيتكنولوجيةةا التعلةةيم والمعلومةةات،  فةةي التربيةةة، 

 المتمايز ، تصميم التدريس.

عليم في االردن، يظهر فهما عامًا للتربية والت .1
 مبادف التربية والتعليم بشكل عام.

يظهر فهمًا لمهارات التدريس المختلفة  .2
 )تصميم وتخطيط، تنفيذ، وتقويم(.

يطبةةق مهةةارات البحةةث واالحصةةاء والتقيةةيم     .3
 التربوي.

يظهةةةةةةر فهمةةةةةةًا لنظريةةةةةةات الةةةةةةتعلم والنمةةةةةةو  .4
 وتطبيقاته.

يسةةةتخدم التكنولوجيةةةا الحديثةةةة فةةةي اكتسةةةاب    .5
 ة في مجال تخصصه.المعرفة الجديد

يكتسةةب مهةةارات التفكيةةر االبةةداعي فةةي حةةل    .6
 المشكالت التي تواجهه.

علةم نفةس   ، نظريات التعلم، علم النفس التربوي النمو والتعلم اإلنساني:
،  واإلبةةداع التفكيةةرعلةةم الةةنفس اللغةةوي، علةةم الةةنفس المعرفةةي،     النمةةو،

 االنشطة التعبيرية.

التقيةةيم البحةةث العلمةةي، اإلحصةةاء،   منةةاهج :البحةةث والتقيةةيم المهةةارات 
 القياس النفسي والتربوي. ، *التربوي والنفسي

: مهارات قرائية واساليب تدريسها مفاهيم لغوية واساليب التدريس 

باللغة العربية، مهارات كتابية واساليب تدريسها باللغة العربية، النحو 

سهما، التذول والصرف باللغة العربية )لطلبة معلم لف( واساليب تدري

واساليب تدريسه، مفاهيم اللغة االنجليزية واساليب  األدبي باللغة العربية

 تدريسيها بالغة االنجليزية.

يطبةةق مهةةةارات اللغةةةة العربيةةةة واالنجليزيةةةة   .1

واسةةةةاليب تدريسةةةةيها  ومهةةةةارات التوالةةةةل  

 واالتصال.

يمةةةةةةةةارس مفةةةةةةةةاهيم للتربيةةةةةةةةة االسةةةةةةةةالمية   .2

 واالجتماعية واساليب تدريسيهما.

هةةةر فهمةةةًا للمفةةةاهيم العلميةةةة والرياضةةةية     يظ .3

 للصفوف الثالث االولى.

يوظةةف اسةةاليب التةةدريس المناسةةبة للمفةةاهيم    .4

 الرياضية.العلمية و

ة لةةفية مناسةةبة للتةةدريس والتفاعةةل يهةةب بيئةة .5

 الصفي.

 تنمية االتجاهات االيجابية نحو مهنته. .6

امتالك معرفة بناء المناهج للصفوف الثالث  .7

 االولى

العقيةدة والحةديث    :واالجتماعيةة واسةاليب تدريسةهما    سة تمية التربية اإل 

الةتالوة واسةاليب    واساليب تدريسهما ، الفقه والسيرة واساليب تدريسهما،

 ، التربية الوطنية االجتماعية.تدريسها

: الفيزيةاء وعلةوم االرض)لطلبةة معلةم     مفاهيم علميةة واسةاليب تدريسةها   

حيةةةاء )لطلبةةةة معلةةةم لةةةف(  لةةةف( واسةةةاليب تدريسةةةهما ،الكيميةةةاء واأل 

 واساليب تدريسهما .

بنيةة األعةداد وأسةاليب تدريسةها ،مفةاهيم       :هااسةاليب تدريسة  والرياضيات 

 هندسية واساليب تدريسها

، تصةميم  التربيةة المهنيةة   ، التربية الفنيةة، التعليم المتمايز: المناهج العامة

 التدريس
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 :الطفولة المبكرة .3

 نتاجات التعلم ال المعرفيالمج

المناهج واألساليب العامةة فةي   ، في االردن التربية والتعليم التربية العامة:
والتعليم المتمايز ،  التفاعل الصفيتكنولوجيا التعليم والمعلومات، التربية، 

 تصميم التدريس.

يظهةةر فهمةةا عامةةًا للتربيةةة والتعلةةيم فةةي      .1
ل االردن، مبةةادف التربيةةة والتعلةةيم بشةةك   

 عام.
يظهر فهمًا لمهارات التدريس المختلفة  .2

 )تصميم وتخطيط، تنفيذ، وتقويم(.
يطبةةةةةق مهةةةةةارات البحةةةةةث واالحصةةةةةاء    .3

 والتقييم التربوي.
يظهةةةةر فهمةةةةًا لنظريةةةةات الةةةةتعلم والنمةةةةو  .4

 وتطبيقاته.
يستخدم التكنولوجيا الحديثة فةي اكتسةاب    .5

 المعرفة الجديدة في مجال تخصصه.
داعي فةةي يكتسةةب مهةةارات التفكيةةر االبةة    .6

 حل المشكالت التي تواجهه

علةم نفةس   ، نظريةات الةتعلم،   علةم الةنفس التربةوي    النمو والتعلم اإلنسةاني: 
،  واإلبةةةداع التفكيةةةرعلةةةم الةةةنفس اللغةةةوي، علةةةم الةةةنفس المعرفةةةي،   النمةةةو،

 االنشطة التعبيرية، علم نفس اللعب.

يةةةيم التقمنةةةاهج البحةةةث العلمةةةي، اإلحصةةةاء،   :البحةةةث والتقيةةةيمالمهةةةارات 
 القياس النفسي والتربوي. ، *التربوي والنفسي

ال المعالةةر، بةةرامج ريةةاض األطفةة  :الطفولةةة المبكةةرة  منةةاهج وبةةرامج و
ادب االطفةةال، اسةةاليب وطةةرل التعلةةيم لمرحلةةة     منةةاهج ريةةاض األطفةةال،  

ريةةةاض االطفةةةال، تنميةةةة المفةةةاهيم الرياضةةةية والعلميةةةة، تنميةةةة مهةةةارات     
لطفةةةل الروضةةةة، تنميةةةة المهةةةارات الحياتيةةةة االسةةةتعداد القرائةةةي والكتةةةابي 

واالجتماعية لطفل الروضة، التربيةة الفنيةة والموسةيقية، الفنةون والةدراما،      
 التربية الحركية.

 

يسةةتخدم طةةرل التقيةةيم الحديثةةة فةةي تقيةةيم   .1
 تعلم األطفال ونموهم.

يصةةمم بيئةةات تعلةةم لةةفية بنائيةةة محفةةزة   .2
 للتعلم.

 التعلةةةيم الحديثةةةة فةةةي تكنولوجيةةةايوظةةةف  .3
 .التعليمية التعلمية العملية

يمتلةةك مهةةارات التخطةةيط وتنفيةةذ التعلةةيم   .4
 في الطفولة المبكرة.

يتةةةةابع قضةةةةايا الطفولةةةةة محليةةةةا وإقليمةةةةًا   .5
 وعالميًا

 

تنظةةةيم وادارة بيئةةةة التعلةةةيم لريةةةاض : البيئةةةة الصةةةفية الماديةةةة والمعنويةةةة
، يةةاض األطفةةال توجيةةه سةةلوك طفةةل ر االطفةةال، االطفةةال ذووي االعاقةةة،  

  لحة الطفل.

قضةةايا معالةةرة فةةي  ، حقةةول الطفةةلاالسةةرة والطفولةةة المبكةةرة:  
 الطفولة المبكرة، االسرة للتنشئة االجتماعية للطفل.
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  :التربية المهنية .4

 نتاجات التعلم المجال المعرفي

عامة في المناهج واألساليب ال، في االردن التربية والتعليم التربية العامة:
والتعلةيم المتمةايز    التفاعل الصةفي تكنولوجيا التعليم والمعلومات، التربية، 

 ، تصميم التدريس.

يظهةةةر فهمةةةا عامةةةًا للتربيةةةة والتعلةةةيم فةةةي      .1
 االردن، مبادف التربية والتعليم بشكل عام.

يظهر فهمًا لمهارات التدريس المختلفة  .2
 )تصميم وتخطيط، تنفيذ، وتقويم(.

ث واالحصةاء والتقيةيم   يطبق مهةارات البحة   .3
 التربوي.

يظهةةةةةر فهمةةةةةًا لنظريةةةةةات الةةةةةتعلم والنمةةةةةو   .4
 وتطبيقاته.

يسةةتخدم التكنولوجيةةا الحديثةةة فةةي اكتسةةاب     .5
 المعرفة الجديدة في مجال تخصصه.

يكتسب مهارات التفكيةر االبةداعي فةي حةل      .6
 المشكالت التي تواجهه

علةم نفةس    ، نظريةات الةتعلم،  علم الةنفس التربةوي   النمو والتعلم اإلنساني:
،  واإلبةةةداع التفكيةةر علةةم الةةنفس اللغةةوي، علةةةم الةةنفس المعرفةةي،       النمةةو، 

 االنشطة التعبيرية.

التقيةةةيم منةةةاهج البحةةةث العلمةةةي، اإلحصةةةاء، : البحةةةث والتقيةةةيمالمهةةةارات 
 القياس النفسي والتربوي. ، *التربوي والنفسي

اهج التربية أساسيات التربية المهنية، مداخل منمناهج التربية المهنية

 المهنية، اإلرشاد والتوجيه المهني، علم النفس المهني.

معنى التربيةة المهنيةة وفلسةفتها     يظهر فهما .1
 ومداخل مناهجها.

لنظريات التوجيه واإلرشةاد  أن يظهر فهمًا  .2
 المهني ، وتخطيط وتقييم برامجه.

يظهر فهمًا للمبادف الهندسية )في الكهربةاء   .3
 ة(. والمعادن والتركيبات الصحي

يسةةتخدم الرمةةوز والمصةةطلحات الهندسةةية     .4
 بشكل لحيح. 

يميةةةةةةةز المةةةةةةةواد الهندسةةةةةةةية وخوالةةةةةةةها     .5
 ومجاالتها.

 مهارات االنتاج النباتي والحيواني.يطبق  .6
مهارات العناية بالصحة )الجسةمية  يمارس  .7

 والعقلية والمجتمعية(.
معةةةةارف ومهةةةةارات واتجاهةةةةات    يكتسةةةةب .8

 إدارية ومالية وتكنولوجية.
الخةةةدمات والتسةةةهيالت  اع يميةةةز بةةةين أنةةةو   .9

 .ية وعمليات انتاج الطعام والشرابالسياح
مهةةارات إدارة شةةؤون المنةةزل    توظيةةف   .10

 والحياة األسرية.
مهةةةارات إدارة المشةةةغل المهنةةةي   يمتلةةةك .11

 وتنظيم البيئة التعلمية.
أن يطبةق طرائةق التةدريس فةي مجةاالت       .12

و التربيةةةةة المهنيةةةةة، وبخالةةةةة التةةةةي تنحةةةة  
 .المنحى العملي

نموذجيةةة داخةةل مشةةاغل يطبةةق حصةةص  .13
التربيةةةةة المهنيةةةةة وفةةةةي مختلةةةةف مجةةةةاالت 
 التربيةةةةةةةة المهنية)الزراعيةةةةةةةة والهندسةةةةةةةية
والصةةةةةحة والسةةةةةالمة العامةةةةةة وغيرهةةةةةا(   

 باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

المهارات الهندسية موضوعات متخصصة في التربية المهنية:
تصاد والصناعية، الزراعة والبيئة، الصحة والسالمة العامة، االق
 والتكنولوجيا، الفندقة والسياحة، وشؤون المنزل والحياة العامة

ادارة المشةةغل المهنةةي، اسةةاليب عامةةة فةةي   مهةةارات التةةدريس والتقةةويم 

تدريس التربية المهنية وتشمل)المهارات الهندسةية والصةناعية، الزراعةة    
والبيئةةةة، الصةةةحة والسةةةالمة العامةةةة، االقتصةةةاد والتكنولوجيةةةا، الفندقةةةة       

 والسياحة، وشؤون المنزل والحياة العامة(.
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 تكنولوجيا التعليم:  .5

 نتاجات التعلم المجال المعرفي

المناهج واألساليب العامة في ، في االردن التربية والتعليم التربية العامة:
والتعلةيم المتمةايز    التفاعل الصةفي تكنولوجيا التعليم والمعلومات، التربية، 

 يس.، تصميم التدر

يظهةةةر فهمةةةا عامةةةًا للتربيةةةة والتعلةةةيم فةةةي      .1
 االردن، مبادف التربية والتعليم بشكل عام.

يظهر فهمًا لمهارات التدريس المختلفة  .2
 )تصميم وتخطيط، تنفيذ، وتقويم(.

يطبق مهةارات البحةث واالحصةاء والتقيةيم      .3
 التربوي.

يظهةةةةةر فهمةةةةةًا لنظريةةةةةات الةةةةةتعلم والنمةةةةةو   .4
 وتطبيقاته.

الحديثةةة فةةي اكتسةةاب  يسةةتخدم التكنولوجيةةا   .5
 المعرفة الجديدة في مجال تخصصه.

يكتسب مهارات التفكيةر االبةداعي فةي حةل      .6
 المشكالت التي تواجهه

علةم نفةس   ، نظريةات الةتعلم،   علم الةنفس التربةوي   النمو والتعلم اإلنساني:
، واإلبةةةداع التفكيةةةرعلةةةم الةةةنفس اللغةةةوي، علةةةم الةةةنفس المعرفةةةي،   النمةةةو،

 االنشطة التعبيرية.

التقيةةةيم منةةةاهج البحةةةث العلمةةةي، اإلحصةةةاء،  :البحةةةث والتقيةةةيمالمهةةارات  
 القياس النفسي والتربوي. ، *التربوي والنفسي

والمعلومةات واالتصةال    تكنولوجيا التعليم :تكنولوجيا التعليم والمعلومات
 الةةةتعلم القةةةائم علةةةى، K-12دمةةةج التكنولوجيةةةا فةةةي المنهةةةاج والتوالةةةل، 
، مصةةادر الةةتعلم، الةةتعلم عةةن بعةةد لةةتعلم المفتةةوح / ، االشةةبكاتو االنترنةة 

 تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات الخالة.

 أهميةةةة تكنولوجيةةةا التعلةةةيم ب يظهةةةر معرفةةةة .1
 والمعلومةةةةةةات واالتصةةةةةةاالت وتطورهةةةةةةا  

 وتوظيفها في التعليم.
المسةةةةةةةةةةتحدثات المصةةةةةةةةةةادر و يوظةةةةةةةةةةف .2

العمليةةة التعليمةةة   فةةيالحديثةةة  ةالتكنولوجيةة
 .التعلمية

مفهوم علم تصةميم التةدريس   رفة بيظهر مع .3
ونماذجه وأهميته ونظريته وعالقته بمدخل 

 النظم.
اسةةتخدام تكنولوجيةةا بصةةميم مةةادة تعليميةةة  ي .4

 محددةالمعلومات واالتصاالت وفق نماذج 
 أساسيات الجودة. تراعي

التعليميةةةةة الحاسةةةةوبية  يةةةةاتالبرمج يصةةةةمم .5
باسةةةةةةتخدام بةةةةةةرامج الوسةةةةةةائط المتعةةةةةةددة   

 ضوعات المختلفة.واستخدامها في المو
علةى شةبكة االنترنة     يصمم موقةع تعليمةى    .6

 باستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديثة.
تقييم البرمجيةات المختلفةة المسةتخدمة فةي       .7

 التعليم.
الةتعلم القةائم علةى الشةبكات والةتعلم      يوظف  .8

عةةن بعةةد والةةتعلم االلكترونةةي ومةةؤتمرات     
 الفيديو والتعلم التشاركي.

 ات التكنولوجيةةةةتطبيقةةةةايكتسةةةةب مهةةةةارات  .9
لمبةةةادف سةةةيكولوجية الةةةتعلم فةةةي المواقةةةف   

 العملية العلمية التعليمية.
فةي   توظيف تكنولوجيا الوسائط المتعةددة  .10

 التعليم الجامعي.

 -)دور المعلم وعالقته بمنحى النظم دريستصميم الت التدريس:تصميم 
تقويم  ،اإلنتاج( –البرمجيات التعليمية )التصميم واختيار إعداد المتعلم(، 

 تصميم موقع ويب تعليمى.، البرمجيات التعليمية

وتطورها،  تكنولوجيا الوسائط المتعددة :تكنولوجيا الوسائط المتعددة
 تطبيق برامج الوسائط المتعددة، الوسائط المتعددة والتحصيل الدراسي

األلعاب ، االتصال االلكترونى فى التعليموتطبيقات االنترن  وتوظيفها، 
 ة في التدريسوالمحاكا
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 :االرشاد والصحة النفسية .6

 نتاجات التعلم المجال المعرفي

التربية والتعليم في االردن، المناهج واألسةاليب   التربية العامة:
التفاعةةةل العامةةة فةةي التربيةةة، تكنولوجيةةا التعلةةيم والمعلومةةات،       

 ، تصميم التدريس.والتعليم المتمايز الصفي

تربية والتعليم فةي االردن، مبةادف   يظهر فهما عامًا لل .1
 التربية والتعليم بشكل عام.

يظهر فهمًا لمهارات التدريس المختلفة )تصميم  .2
 وتخطيط، تنفيذ، وتقويم(.

 يطبق مهارات البحث واالحصاء والتقييم التربوي. .3
 يظهر فهمًا لنظريات التعلم والنمو وتطبيقاته. .4
رفةةة يسةةتخدم التكنولوجيةةا الحديثةةة فةةي اكتسةةاب المع     .5

 الجديدة في مجال تخصصه.
يكتسب مهارات التفكير االبداعي في حل المشةكالت   .6

 التي تواجهه

علةم الةنفس التربةوي، نظريةات الةتعلم،       النمو والتعلم اإلنساني:
علةةم نفةةس النمةةو، علةةم الةةنفس اللغةةوي، علةةم الةةنفس المعرفةةي،        

 التفكير واإلبداع، االنشطة التعبيرية.

منةةاهج البحةةث العلمةةي، اإلحصةةاء،   :مالبحةةث والتقيةةيالمهةةارات 
 التقييم التربوي والنفسي*، القياس النفسي والتربوي. 

: علم النفس واألسس النظرية االسس النظرية ل ترشاد النفسي
لالرشاد النفسي ومجاالته، الصحة النفسية واالضطرابات 
النفسية واالرشاد الوقائي والتكيف والمشكالت السلوكية 

 السلوك وأساليب تعديل

 فهم نظريات ومجاالت االرشاد والصحة النفسية.  -1
 تحليل أثر الخدمات االرشادية على المظلهر النمائية. -2
 يستخدم األساليب والمهارات االرشادية التفاعلية. -3
يحلل العوامل المؤثرة على تقديم الخدمات  -4

 االرشادية.
يخطط ويصمم وينفذ الخدمات والتطبيقات  -5

 االرشادية.
هيم المرتبطة بالصحة النفسية والتكيف يميز المفا -6

 واالضطرابات النفسية.
 تطبيق مهارات التوالل المهني مع الطلبة وأسرهم. -7
تطبيق األساليب االرشادية والعالجية المستندة  -8

 لألساس النظري للنظريات النفسية.
يمارس االتجاهات االيجابية نحو مهنة االرشاد  -9

 وتوظيف خصائص المرشد الفّعال.

االرشةةةةاد الجمعةةةةي والمدرسةةةةي يب االرشةةةةاد ومجاالتةةةةه:أسةةةةال
والمهنةةي والتةةأهيلي و مهةةارات االتصةةال فةةي االرشةةاد، التقيةةيم    

 والتشخيص في االرشاد

لعوبات التعلم واجراءات التدخل المبكر واالعداد العملي

التربية والتعليم في االردن، المناهج واألسةاليب   التربية العامة:
، تكنولوجيةةا التعلةةيم والمعلومةةات*، التفاعةةل   العامةةة فةةي التربيةةة 

 الصفي، تصميم التدريس.
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 معلم صف/ مجاالت انسانية:معلم صف متخصص:  أ.  .7

 نتاجات التعلم المجال المعرفي

، المنةاهج واألسةاليب العامةة    فةي االردن  التربية والتعليم التربية العامة:
،التفاعةةل الصةةفي والتعلةةيم   يم والمعلومةةاتفةةي التربيةةة، تكنولوجيةةا التعلةة 
 المتمايز ، تصميم التدريس.

يظهةةةر فهمةةةا عامةةةًا للتربيةةةة والتعلةةةيم فةةةي االردن، مبةةةادف       .1
 التربية والتعليم بشكل عام.

يظهر فهمًا لمهارات التدريس المختلفة )تصميم وتخطيط،  .2
 تنفيذ، وتقويم(.

 يطبق مهارات البحث واالحصاء والتقييم التربوي. .3
 ر فهمًا لنظريات التعلم والنمو وتطبيقاته.يظه .4
يسةةتخدم التكنولوجيةةا الحديثةةة فةةي اكتسةةاب المعرفةةة الجديةةدة   .5

 في مجال تخصصه.
يكتسب مهارات التفكير االبةداعي فةي حةل المشةكالت التةي       .6

 تواجهه

علم نفةس  ، نظريات التعلم، علم النفس التربوي النمو والتعلم اإلنساني:
،  واإلبةةداع ، علةةم الةةنفس المعرفةةي، التفكيةةر  علةةم الةةنفس اللغةةوي  النمةةو،

 االنشطة التعبيرية.

منةةاهج البحةةث العلمةةي، اإلحصةةاء، التقيةةيم    :البحةةث والتقيةةيمالمهةةارات 
 ، القياس النفسي والتربوي.  *التربوي والنفسي

مهارات قرائية واساليب المهارات اللغوية واساليب التدريس: 

تدريسها، مهارات المحادثة تدريسيها، مهارات كتابية واساليب 

 والتواصل واساليب تدريسها، تذوق النص االدبي

يطبةةةةق مهةةةةارات اللغةةةةة العربيةةةةة واالنجليزيةةةةة واسةةةةةاليب       .1

 تدريسيها  ومهارات التوالل واالتصال.

يمةةارس مفةةاهيم للتربيةةة االسةةالمية واالجتماعيةةة واسةةاليب       .2

 تدريسيهما.

 يهب بيئة لفية مناسبة للتدريس والتفاعل الصفي. .3

 تنمية االتجاهات االيجابية نحو مهنته. .4

 متالك معرفة بناء المناهج للصفوف الثالث االولى .5

مناهج الدراسات التربية االسالمية والدراسات االجتماعية: 

االجتماعية واساليب تدريسيها، التربية االسالمية واساليب تدريسيها، 

 التالوة والتجويد.

س، اعداد واختيار البرمجيات تصميم التدريتكنولوجيا التعليم: 

 التعليمية، التعليم االلكتروني، تكنولوجيا الوسائط المتعددة وتطورها.

 تربية مهنية، تربية فنية.التربية الفنية والمهنية: 

لغويات تطبيقية، مهارات لغوية باللغة االنجليزيةة   تعليم اللغة االنجليزية:

 واساليب تدريسيها.

 ت علمية:معلم صف/ مجاالب.  

 نتاجات التعلم المجال المعرفي

، المنةةةاهج واألسةةةاليب فةةةي االردن التربيةةةة والتعلةةةيم التربيةةةة العامةةةة:
التفاعةةل الصةةفي العامةةة فةةي التربيةةة، تكنولوجيةةا التعلةةيم والمعلومةةات،  

 والتعليم المتمايز، تصميم التدريس.

 يظهر فهما عامًا للتربيةة والتعلةيم فةي االردن، مبةادف التربيةة      .1
 والتعليم بشكل عام.

يظهر فهمًا لمهارات التدريس المختلفة )تصميم وتخطيط،  .2
 تنفيذ، وتقويم(.

 يطبق مهارات البحث واالحصاء والتقييم التربوي. .3
 يظهر فهمًا لنظريات التعلم والنمو وتطبيقاته. .4
يستخدم التكنولوجيا الحديثة في اكتسةاب المعرفةة الجديةدة فةي      .5

 مجال تخصصه.
التفكيةةر االبةةداعي فةةي حةةل المشةةكالت التةةي   يكتسةةب مهةةارات .6

 تواجهه

علةةم ، نظريةةات الةةتعلم، علةةم الةةنفس التربةةوي النمةو والةةتعلم اإلنسةةاني: 
 واإلبداع علم النفس اللغوي، علم النفس المعرفي، التفكير نفس النمو،

 ، االنشطة التعبيرية.

م منةاهج البحةث العلمةي، اإلحصةاء، التقيةي      :البحةث والتقيةيم  المهارات 
 ، القياس النفسي والتربوي.  *التربوي والنفسي

مفاهيم الفيزياء والكيمياء المفاهيم العلمية واساليب تدريسيها: 

واساليب تدريسيهما، مفاهيم الجيولوجيا والعلوم الحياتية  واساليب 

تدريسهما، التربية البيئية، العلوم الطبيعية )علوم حياتية، 

 وجيولوجيا(.

هيم العلميةةة والرياضةةية للصةةفوف الةةثالث    يظهةةر فهمةةًا للمفةةا   .1

 االولى.

يوظةةةةةف اسةةةةةاليب التةةةةةةدريس المناسةةةةةبة للمفةةةةةاهيم العلميةةةةةةة      .2

 والرياضية.

 يهب بيئة لفية مناسبة للتدريس والتفاعل الصفي. .3

 تنمية االتجاهات االيجابية نحو مهنته. .4

 امتالك معرفة بناء المناهج للصفوف الثالث االولى .5

مناهج رياضية عامة واساليب تدريسها:  المفاهيم الرياضية واساليب

تدريسيها، مفاهيم هندسية واساليب تدريسها، مفاهيم االحصاء 

 واساليب تدريسها، نظرية العدد

تصميم التدريس، اعداد واختيار البرمجيات تكنولوجيا التعليم: 

 التعليمية، التعليم االلكتروني، تكنولوجيا الوسائط المتعددة وتطورها.

 تربية مهنية، تربية فنية.ة الفنية والمهنية: التربي
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لغويةةةات تطبيقيةةةة، مهةةةارات لغويةةةة باللغةةةة      تعلةةةيم اللغةةةة االنجليزيةةةة:  

 االنجليزية واساليب تدريسيها.

 


