وصف مساقات ختصص معلم صف
ًال

وو :متطمبات الكمية
()08011101

اإلجبارية:
ّ

(

مدخل إلى التربية

 )3ساعات معتمدة

التربية :معناىا ،وضرورتيا ،وأىدافيا،وأىميتيا ،واألسس التاريخية ليا ؛ األسس الفمسفية لمتربية  :مفيومالفمسفة وعالقتيا بالتربية ،والفمسفات
الرئيسة في العممية التربوية ( :المثالية،الواقعية ،البرجماتية ،الطبيعية ،اإلسالمية والفمسفات الحديثة والمعاصرة)  ،األسس النفسية والتعميمية لمتربية  :طبيعة
التعممونظرياتو ،والمتعمم وخصائصو ،والتعميم واستراتيجياتو وأساليبو

 ،والمؤسسات التربويةالمساىمة فيو ؛ األسس االجتماعية ،واألسس االقتصادية،

واألسسالثقافية؛ واقع التربية والتعميمفي الوطن العربي بعامة واألردن بخاصة.

( )08021212عمم النفس التربوي (

 )3ساعات معتمدة

عمم النفس التربوي :مفيومو،وأىدافو ،وأىميتو ،ومناىج البحث فيو ؛النمو اإلنساني  :النظرياتالمرتبطة بو  ،ومنيا( :النمو المعرفي ،والمغوي،
والنفسي ،واالجتماعي ،والجندري ،واألخالقي )؛نظريات التعمم(:السموكية ،والمعرفية ،واإلنسانية)؛ النظرياتالمرتبطة بأبحاث الدماغ ؛ الدافعية لمتعمم :داخمية،
وخارجية ،ونظرياتالدافعية ،واستراتيجيات إثارتيا ،وقياسيا ؛العوامل المؤثرة فيالعممية التعميمية – التعممية

 ،ومنيا ( :االستعداد ،والتدريب ،واالنتقال،

واالنتباه،واإلدراك)؛ الذكاء ،واإلبداع ،والنظريات التقميدية والمعاصرةالتي تناولتيا؛أساليب التعمم:ميارات التفكير وحل المشكالت ،وبرامجتعميم التفكير؛اإلدارة
الصفية :مفيوميا ،وأىدافيا ،والعواماللمؤثرة فييا ،واستراتيجياتيا؛ التقييم الصفيواالختبارات؛ نواتج األبحاث والدراسات المتعمقة بمستقبل عمم النفسالتربوي.
_______________________________________________________________________________________________________

تربوية(
اإلنجميزية ألغراض
( )08014131المغة
ّ
ّ
متطمب سابق (

 )3ساعات معتمدة
)01100012

المجاالت التربوية والنفسية التي تنتشر بالمغة اإلنجميزية ؛مصطلحات تربوية بالمغة اإلنجميزية ،ومنيا :تاريخ التربية ،وعمم النفسالتربوي،
والمناىج ،وطرق التدريس ،واإلرشاد ،واإلدارة التربوية ،والتقويم؛ المراجع التربويةذات الصمة موضوعات بالمغة اإلنجميزية.
_______________________________________________________________________________________________________

( )08011202المناهج التربوية الحديثة(

 )3ساعات معتمدة

ه ،وادراك عناصر ه،وتصوراتو؛ المناىج المدرسية :تخطيطىا ،وتطويرىا ،واتخاذ المواقف المالئمة منيا ،
ىومو،مصطمحات
المنياج المدرسي :مف
وصنع الق اررات حوليا ؛أسس المنياج المدرسي ؛عمميات المنياج المدرسي ؛ تقويم المنياج المدرسي :وتطويره؛المقارنة بين المنياج الدراسي القديم
والحديث؛تحميل بعض المناىج والكتب المدرسية ذات الصمة بمعمم الصف  ،والكتاب المدرسي ،ودليل المعمم  ،نحو بناء مفيوم حديث لممنياج القائم عمى
األلعاب التعميمية.

(

( )08022101التربية والتعميم في األردن

 )3ساعات معتمدة

فمسفة التربية والتعميم في األردن :تطورىا ،واقعيا ،الظروف التي أنتجتيا ،التطمعات المستقبمية ليا ؛ الفكر التربوي في األردن منذ 1921م
حتى اآلن:مدى تأثر ىذا الفكر بالظروف السياسية  ،واالقتصادية ،واالجتماعية؛ التركيز عمى واقع التعميم  ،وفمسفتو ،وأىدافو ،ومؤسساتو ،وبنيتو؛المنياج
التربوي؛التعميم العالي؛اإلنفاق عمى التعميم ؛ التجديدات التربوية التي طرأت حديثاً عمى النظام التربوي األردني في ضوء االقتصاد المعرفي ؛خطط تطوير
المناىج؛ النظرة المستقبمية لمتربية والتعميم في األردن في ضوء مستجدات العصر اإللكترونية.

ثانياًا :متطمبات الكمية االختيارية:
(

( )08012241تاريخ العرب والمسممين

 )3ساعات معتمدة

تاريخ العرب والمسممين :المالمح العامة ،التطورات،األحداث التاريخية اليامة سياسيًّا  ،واجتماعيًّا  ،واقتصاديًّا  ،وفكريًّا ؛تاريخ صدر اإلسالم :
بدءا من فترة ما قبل اإلسالم ،وحتى نياية الخالفة األموية.
الفترات الزمنية الرئيسة؛ الدول اإلسالمية المتعاقبة ً

( )08013108تصميم التعميم

( )3ساعات معتمدة

ي التدريس ،مثل ( :نموذج د يك وكاري ،ونموذج روبرت جانيه)؛
ي؛ النماذج التي استخدمت لتصم م
التدريس :مفيومو ،عالقتو بتقنيات التعلم
ي بيئات
ي الالزمة وصوالُ إلكساب الطمبة تصم م
ية
ي طرائق التدريس والوسائل التعلم
ي العامة والخاصة ؛ تحد د
تحليل البيئة التعليمة؛ صوغ األىداف التربو ة
ي؛ أسس تصميم التدريس؛أسس النماذج النظرية؛ خطوات تصميم التدريس؛ تقويم تصميم
ي والعربة
ي العالم ة
ي التعلم
تعميمية وتدريبية ،وحسب نماذج تصم م
التدريس.

( )08021141األطفال ذوو االحتياجات الخاصة (

 )3ساعات معتمدة

االحتياجات الخاصة (فئة اإلعاقات) :التعريف بيم ،ونسبة انتشارىم؛أسباب حدوث اإلعاقات؛ أنواع اإلعاقات ( :اإلعاقة العقمية،
صعوبات التعمم ،التوحد ،اإلعاقة البصرية ،اإلعاقة السمعية ،اإلعاقة الجسمية ،االضطرابات االنفعالية ،االضطرابات المغوية)؛ خصائص كل إعاقة وكل
فئة؛ المشكالت التي تواجو كل فئة من فئة اإلعاقات؛ ردود فعل األسرة نحو اإلعاقات؛ العوامل المؤثرة في ردود فعل األسرة ( :الوالدان ،واألخوة)؛ دور
تحدوا اإلعاقة.
كال من المرشد النفسي وأخصائي التربية الخاصة في التعامل مع فئة اإلعاقات؛ معاقين ّ

( )08021111اإلبداع في الطفولة (

 )3ساعات معتمدة

مفيوم اإلبداع ،ومكوناتو ،وعالقتو بالذكاء ،والقدرات األخرى والشخصية ؛ اإلبداع في مراحل النمو المختمفة ؛ دور المدرسة في تنمية
اإلبداع؛ الكشف عن إبداعات األطفال؛ خصائص الطمبة المبدعين.
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الحركية
( )08023135التربية
ّ

 )3ساعات معتمدة

(

ىا؛ توظيف األلعاب المناسبة لحاجات األطفال في
برامج التربية الحركية المناسبة الحتياجات األطفال  :أىميتيا ،وأسسىا،وأىداف
البرنامج اليومي بفعالية ؛ استخدام الحركات اإليقاعية واإلبداعية في النشاط الحركي

؛ تشكيل ألعاب تتالءم مع احتياجات األطفال

قدراتىم؛ لتطوير جوانب الحس حركية لدييم؛األنشطة الحركية ودورىا في تنمية أجيزة جسم الطفل :العضمي ،العصبي ،الدوري ،الحركي؛
العناية بقوام الطفل ما قبل المدرسة.

ثالثاًا :متطمبات التخصص اإلجبارية:
( )08022233تعميم القراءة والكتابة لألطفال
ميارات تعميم القراءة والكتابة لألطفال

(

:مفيوميا ،وأىدافيا في رياض األطفال

 )3ساعات معتمدة
؛ أىمية القراءة  ،وأنواعيا  ،ومستوياتيا وميارات

فيمالمقروء؛استعداد األطفالممقراءة :تييئتيم،وتنمية مياراتو م؛ ميارات القراءة في رياض األطفال  :طرق تعميميا؛ بتعميم الكتابة لألطفال  :أىدافيا ،ومراحل
تعميا ،وتييئتيم لمكتابة؛ إجراءات التشخيص:التفريد،والتقييم؛الميول

القرائية.

____________________________________________________________________________________________

( )08013104تصميم الوسائل التعميمية وانتاجها (  )3ساعات معتمدة

متطمب سابق ()08012203

تكنولوجيا التعميم :مفيوميا ،وأىميتيا؛ الوسائل التعميمية :مفيوميا ،وأىميتيا ،وعالقة نظرية االتصال بيا؛ نماذج تصميم وانتاج الوسائل:
اختيارىا ،وتوفيرىا بشكل فعال في المواقف التعميمية؛ تصنيفات الوسائل التعميمية :كيفية تصميم مختمف الوسائل التعميمية البصرية والسمعية وانتاجيا،
مثل :الموحات التعميمية ،والمجسمات ،والدمى ،واأللعاب التعميمية ،وكيفية توظيفيا ،في الموقف الصفي.

()08013233

مبادئ لغوية في النحو والصرف( )3ساعات معتمدة

النحو:الجممة االسمية والفعمية  ،وتعدي األفعال ؛الصرف :المشتقات ،والميزان الصرفي ؛ المعجم :قضاياىواستخدام المعاجم في معرفة معان
الكممات؛قضايا في فروع المغة تعالج قصور الطمبة فييا ،مدارستيا ترسخ معالميا في االستعمال.

__________________________________________________________________________________________________

( )08012152مناهج العموم وأساليب تدريسه

(  )3ساعات معتمدة متطمب سابق ()08011202

طبيعة العمم :مجاالتو ،وأىدافو؛ المعرفة العممية :االتجاىات ،والميول العممية؛ األسس النفسية والفمسفية لمناىج العموم؛ ومستويات
التخطيط السنوي (الفصمي) ،والدراسي (اليومي)؛تحميل مناىج العموم لمصفوف الثالثة األولى :أساليب تدريسيا المختمفة؛ التقنيات الحديثة في تعميم
وتعمم العموم؛ مجاالت التقويم في تدريس العموم؛ تطور مناىج العموم؛ معمم العموم الذي نريد.
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( )08012271مناهج التربية المهنية والفنية والرياضية وأساليب تدريسها
 )3ساعات معتمدة متطمب سابق (

(

)08011202

التربية المينية مادة دراسية  :أساليب تدريسيا نظريًّا وتطبيقيًّا  ،استراتيجيات التدريس المختمفة ليا؛ المفاىيم الرئيسة لمادة التربية المينية ؛
األسس التي يبنى عمييا المنياج  :الخصائص النمائية لمطمبة ؛التحمياللعممي لمعوقات تنفيذ المنياج ؛ تطبيقات نظرية وعممية في تعميم الميارات
وتقويما ؛ معالجة الموضوعات المتضمنة معالجة تطبيقية -حيثما لزم ذلك -من خالل اعتماد
طا  ،وتنفي ًذا ،
المنتمية لمادة التربية المينية  :تخطي ً
ً
استراتيجيات متنوعة تتيح لمطمبة المشاركة الفاعمة ،والنشطة في أوجو النشاطات المختمفة ،مثل :العمل في فرق ،ولعب األدوار.
____________________________________________________________________________________________

( )08013132مناهج المغة العربية وأساليب تدريسها
متطمب سابق

( )3ساعات معتمدة
()08011202

ميارات المغة العربية األربعة( :االستماع ،والتحدث ،والقراءة والكتابة) ،ربط الميارات بميارة التفكير من خالل العالقات
بادلية التفاعمية التي تجري بين ميارتي :االستقبال واإلرسال في ظل تكاممية المغة العربية؛ الطرائق الحديثة في تعميم ىذه الميارات
التّ ّ

المغوية.

____________________________________________________________________________________________

( )08013144مناهج التربيةاإلسالمية

وأساليب تدريسها ( )3ساعات معتمدة
متطمب سابق ()08011202

مفيوم التربية اإلسالمية؛ منياج التربية اإلسالمية لمصفوف الثالثة األولى؛ التخطيط لتعميم التربية اإلسالمية لمصفوف الثالثة األولى:
تحميل محتوى مناىجيا؛ االختبارات التحصيمية في التربية اإلسالمية؛ استخدامات مصادر التعمم المختمف في تنظيم تعمم األطفال لمادة التربية
اإلسالمية المستنبطة من القرآن الكريم والسنة الشريفة؛ تحميل كتب التربية اإلسالمية وأدلتيا في الصفوف الثالثة األولى.
_____________________________________________________________________________________________

 )3ساعات معتمدة

االجتماعيةوأساليب تدريسها(
( )08013245مناهج الدراسات
ّ
()08011202
متطمب سابق

الدراسات االجتماعية :مفاىيميا ،أنماطيا السموكية المقبولة لدى مجتمعيم ،بناء نسيج من العالقات االجتماعية السميمة ،التكييف
اإليجابي مع أراء وأفكار اآلخرين ،شريطة عدم اإلخالل باألفكار واآلراء ذات الصمة بعقائدىم؛ الدراسات االجتماعية :مفيوميا ،أىدافيا ،العالقة
التي ترتبط بالعموم االجتماعية؛ عالقة الدراسات االجتماعية بالمواد الدراسية األخرى؛ عناصر منياج الدراسات االجتماعية :كيفية بنائيا ،تحميميا؛
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التخطيط لتدريس الدراسات االجتماعية؛ واستخدام الوسائل التعميمية وتقنيات التعميم في تدريس االجتماعيات؛ استراتيجيات التعميم التقويم؛ نماذج
عممية :تنفيذ دروس تطبيقية.
_____________________________________________________________________________________________

(

( )08014105إدارة الصف وتنظيمه

الدور الجديد لممعمم باعتباره مصدر الحل لكثير من المشكالتالتربوية الصفية

 )3ساعات معتمدة

؛ الدور الريادي الذي يؤديو المعمم في ضوء التوقعات

لمالمحالنظام التعميمي الجديد  ،الذي يفترض في المعمم امتالكو حصيمة كبيرة من الكفايات  ،التيتؤىمو القيام بأدواره المتعددة  ،مثل :القيادة الصفية الفاعمة ،
واتقان ميارات التواصموالتعمم الذاتي ،وامتالك القدرة عمى التفكير الناقد ،والتمكن من فيم عموم العصروتقنياتو المتطورة  ،واكتساب ميارات تطبيقيا ،والقدرة
عمى تييئة بيئة صفية جيدة تعززتعمم الطمبة.
مفيوم إدارة الصف  :فناً ليعمم ؛ ميارات استخدام الطرائق الحديثة في اإلدارة الصفية ؛ عممية التفاعل الصفي بين الطالب أنفسيم وبين
المعمم؛ أساليب إدارة الصف؛أنماط اإلدارة الصفية وفقاً لمنظريات والدراسات التربوية ذات الصمة باإلدارةالصفية ؛ االتجاىات الحديثة في إدارة الصف طبقاً
الستراتيجيةالجودة الشاممة في رفة الصف التي أصبح بموجبيا المعمم ميس اًر وموجياً ومدرباًلمطمبة ال ممقناً وناقالً لممعرفة.

( )08014162مناهج الرياضيات وأساليب تدريسه
متطمب سابق

( )3ساعات معتمدة
()08011202

منيج الرياضيات لمصفوف األساسية األولى :أىدافو تدريسو ،والتخطيط لتدريسو؛

وعناصر المعرفة الرياضية :مفاىيم ،وتعميميات،

وخوارزميات ،ومسائل رياضية ؛ األساليب واالستراتجياتاألفضل في تعميم وتعمم الرياضيات( :التفكير الرياضي ،وحل المسألة)؛تقويم التحصيل
في الرياضيات :الطرق الحديثة في التقويم.

( )08014122مناهج البحث في التربية وعمم النفس (
متطمب سابق

 )3ساعات معتمدة
()08013221

البحث التربوي :مفيومو ،وأنواعو؛ مراحل عممية البحث التربوي :مشكمة الدراسة ،وكيفية اختيارىا ،وخصائصيا ،ومصادرىا؛ أسئمة الدراسة
وفرضياتيا( :الفرضية الصفرية والفرضية البديمة)؛ متغيرات الدراسة( :المتغير المستقل ،والتابع ،والمعدل ،والضابط ،والدخيل) ،مفاىيم المتغيرات،
والتعريف اإلجرائي ليا؛ تصاميم البحوث الكمية( :التجريبية الحقيقية ،وما قبل التجريبية ،وشبو التجريبية)؛ إجراءات ضبط المتغيرات :الصدق الداخمي
والخارجي لمبحث ،والعوامل المؤثرة فييما؛ مجتمع الدراسة ،والعينات ير العشوائية؛ أدوات القياس( :االختبار ،االستبانة ،المالحظة ،المقابمة)؛
والخصائص السيكومترية المرتبطة بصدق األداة وثباتيا ،وطرق فحص الفرضيات ،واعداد تقرير البحث التربوي؛ تطبيق الميارات الواردة في المساق
عممياً من خالل إعداد أبحاث التخرج من الطمبة.
_____________________________________________________________________________________________
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 3ساعاتمعتمدة

( )08014106تربية عممية (نظري)

مينة التعميم :أخالقياتيا ،متطمبات عممية اإلعداد ميني لممعمم؛ مكانة التربية في منياج إعداد المعممين؛ التربية :مفيوميا ،أىدافيا ،مبادئيا،
اتجاىاتيا ،مراحميا ،أساليبيا،العالقات بين أطرافيا؛ الكفايات والميارات التعميمية الواجب توافرىا لدى المعممين في مجاالت( :التخطيط ،التنفيذ،
التقويم) ،العممي الميداني ،واقتراح حمول ليا؛ تدريب الطمبة عمميًّا من خالل عرض مواقف حقيقية صفية مصورة ،أو يقدميا الطمبة أنفسيم ،ثم يتم
مناقشتيا بشكل تعاوني ،وتفعيل التدريس المصغر.

( )08012203الحاسوب التعميمي

(

 )3ساعات معتمدة

الحاسوب التعميمي :مفاىيمو ،نظرياتو ،وأىميتو في التربية؛ مجاالت استخدام الحاسوب في التعميم؛ وأثر استخدام االنترنت والوسائط
المتعددة في التعميم؛ ميارات إنتاج البرمجيات التعميمية المحوسبة باستخدام :لغة فيجوال بيسك ،وبرمجية بوربوينت ،وفرونت بيج؛ أساليب تقويم
البرمجيات؛ ميارات استخدام موقع  ،EduWaveومفاىيم دورة Intel؛ خصائص المدرسة والمعمم والمتعمم في الحاسوب التعميمي؛ وخصائص الدرس
التعميمي المحوسب الجيد.

( )12ساعات معتمدةمتطمب سابق

( )08014207تربية عممية (تدريب ميداني)
()08014106

ميارات التدريس األساسية لمزاولة مينة التعميم؛تدريب الطالب المعمم عمى التدريس ميدانيًّا تحت إشراف األستاذ الجامعي

،

والمعمم المتعاون في المدرسة المضيفة ؛ المشاىدة الالصفية لمبيئة المدرسية  ،والمشاىدة الصفية العامة ،ثم المشاىدة الصفية التخصصية،
وبعدىا التدريس الجزئي ،ومن ثم تدريس حصص كاممة ،مع المشاركة في األنشطة والفعاليات المدرسية ،واعداد اختبار تحصيمي ،وبحث

إجرائي.

____________________________________________________________________________________________

( )08023244مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي (

 )3ساعات معتمدة

اإلرشاد والتوجيو النفسي :مفيوم اإلرشاد والتوجيو النفسي والتربوي ،الفرق بين اإلرشاد النفسي والتوجيو النفسي ،المفاىيم الخطأ عن
اإلرشاد والتوجيو النفسي؛ الفرق بين اإلرشاد النفسي والعالج النفسي :أوجو التشابو بينيما ،مبادئيما؛ مراحل تطور اإلرشاد النفسي ومجاالتو :نظريات
اإلرشاد النفسي( :نظرية التحميل النفسي ،والنظرية السموكية ،والنظرية المعرفية االنفعالية ،ونظرية اإلرشاد الممركز حول العميل)؛ مجاالت اإلرشاد
النفسي( :اإلرشاد الميني ،واإلرشاد التربوي ،واإلرشاد االسرس ،واإلرشاد الزاجي ،واإلرشاد لألطفال ،وارشاد المراىقين ،إرشاد ذوي االحتياجات
الخاصة)؛ أدوات التوجيو واإلرشاد النفسي؛ طرق اإلرشاد النفسي؛ العممية اإلرشادية واجراءات البرنامج اإلرشادي.
____________________________________________________________________________________________
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( )08013221أساسيات في القياس والتقويم

 )3ساعات معتمدة

(

القياس والتقويم  :مفيوميما ،مبادئيما ،ودورىما في العممية التربوية ؛توظيف عمميات القياس والتقويم في عمميات التدريس الصفي ؛ أنواع
المقاييس :مجاالت استخداميا  ،أسس تقييميا ؛ األىداف التدريسية :كيفية صيا تيا  ،وتصنيفيا ،واعداد االختبارات التحصيمية وفق جدول المواصفات ؛
طرق التحقق من الخصائص السيكومترية لالختبار

( :الصدق  ،والثبات) ؛ طرق بناء الفقرات االختيارية  ،وتفسيرىا ( :الصعوبة ،والتمييز ،وفاعمية

البدائل) ؛ االختبارات محكية المرجع ،ومعيارية المرجع ؛التقويم بغير االختبارات ؛ ومقاييس الذكاء والقدرات الخاصة والمقاييس النفسية ؛ الرؤيا الجديدة
لمتقويم من خالل التقويم البديل (الواقعي)  :استراتيجياتو ،وأدواتو :قوائم الشطب ،ساللم التقدير ،ممف الطالب ،السجل القصصي ،سجل سير التعمم،
وكيفية توظيفيا في الخطة الدراسية.

( )08011142أساسيات في العقيدة والسيرة

(

 )3ساعات معتمدة

اإلنسان :مبدؤه ،منتياه ،اية وجوده في الحياة؛ العقيدة:مفيوميا ،عالقتيا باإليمان والشريعة ،اإليمان والكفر ،اإليمان باهلل ،وربط القموب
بو؛ التعرف إلى اهلل من خالل النصوص؛ أسماء اهلل الحسنى؛ تصورات األمم لمخالق سبحانو وتعالى؛ السيرة النبوية:مفيوميا ،أىميتيا؛ الحياة السياسية
والدينية عند العرب قبل اإلسالم (الدعوة اإلسالمية)؛ تأسيس الدول اإلسالمية في المدينة المنورة؛ نشأة الخالفة اإلسالمية؛ أركان اإلسالم.
_______________________________________________________________________________________

( )08012251مفاهيم في العموم الطبيعية(

 )3ساعات معتمدة

القياس العممي :أدواتو؛ الكميات الفيزيائية؛ الحركة :قوانين نيوتن في الحركة :الشغل ،الطاقة وتطبيقاتيا :اآلالت البسيطة ،والروافع ،والمستوى
المائل؛ قانون حفظ الطاقة الميكانيكية؛ الطاقة المغناطيسية :تطبيقاتيا؛الطاقة الضوئية :تطبيقاتيا؛ والطاقة الح اررية واالتزان الحراري؛ الطاقة الصوتية:
تطبيقاتيا؛ الخصائص الفيزيائية لممادة؛البنية اإللكترونية لمذرة؛ المخاليط والمركبات الكيميائية ،الروابط الكيميائية ،التفاعالت الكيميائية؛ األرض:
أ مفتيا،تركيبيا المعدني،تركيبيا الصخري ،والعوامل الخارجية والداخمية المؤثرة في القشرة األرضية؛ الطقس والرصد الجوي :عناصره ،وأجيزة القياس؛
المجموعة الشمسية ومكوناتيا :الكواكب ،وقوانين كبمر ،والنجوم والكويكبات ،الشيب ،والنيازك ،المجرات ،وظاىرة دبمر.
_______________________________________________________________________________________

( )08012143أساسيات في الفقه

( )3ساعات معتمدة

التشريع اإلسالمي أو الفقو ؛نظرة اإلسالم إلى اإلنسان ؛ بناء األسرة ؛ الطيارة  :مفيوميا ،المطير ،المياه التي يجوز التطير بيا؛ الصالة:
مفيوميا ،أركانيا ،ىيياتيا ،قصر الصالة الرباعية؛ الزكاة :مفيوميا ،أنواعيا ،وقت إخراجيا؛ الصوم :مفيومو ،مشروعيتو ،مبطالتو؛ الجنائز ؛الزواج؛

الحدود؛ السالم في اإلسالم.

______________________________________________________________________________________________________
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الصحية(
الحياتية و
( )08012153العموم
ّ
ّ

 )3ساعات معتمدة

الخمية :مفيوميا ،أنواعيا؛ األجزاء البيولوجية :وظيفة كل منيا ،انقساميا؛ العمميات البيوفيزيائية في الخمية؛ العمميات البيوكيميائية في
األنسجة؛ وأجيزة جسم اإلنسان؛ التغذية؛ الصحة؛ المرض :األمراض المعدية و ير المعدية ،طرق الوقاية منيا؛ تصنيف الكائنات الحية( :الممالك،
البدائيات ،الطالئعيات ،الفطريات ،المممكة النباتية والمممكة الحيوانية)؛ اإلنسان والبيئة :مفاىيم بيئية أساسية ،تفاعل األحياء مع بيئاتيا الخارجية،
اإلنسان واالتزان البيئي.

 )3ساعات معتمدة

أساسية في الرياضيات والهندسة(
( )08013261مفاهيم
ّ

لغة المجموعات :مفيوميا ،العمميا ت عمييا ،خواص العمميات عمى المجموعات؛ بنية األعداد :مفيوميا ،العمميات عمييا؛ األعداد الطبيعية،
والصحيحة ،والنسبية و ير النسبية؛ مبادئ أساسية في نظرية األعداد؛ مفاىيم أساسية في العالقات ،واالقترانات ،واألنماط ،وتحميل المقادير الجبرية؛
ياضية :النقطة،الخط،
المعادالت الخطية والتربيعية؛منياج الرياضيات لمصفوف الثالث األولى؛ المفاىيم والميارات الر ّ
والمستوى،الفضاء،التوازي،التعامد،التطابق،التشابو ،التكافؤ؛ األشكال اليندسية :الزوايا،األضالع،المساحة ،المجسمات الشائعة :مساحتيا ،حجميا؛
اإلنشاءات اليندسيةمفاىيم أساسية في اإلحصاء ،واالحتماالت :جمع البيانات ،وتمثيميا ،ومقاييس النزعة المركزية ،ومقاييس التشتت؛ االحتماالت:
مفيوميا ،قوانينيا؛ المفاىيم اليندسية :الخط ،والزاوية ،والدائرة ،والمضمعات؛ القياس:مفيومو ،أىميتو؛ النظام المتري ،وايجاد مساحات ،وحجوم بسيطة.
______________________________________________________________________________________________________

( )08024138أدب األطفال

( )3ساعات معتمدة

الثقافية واألدبية  :خيال األطفال ،تفكير األطفال ؛ التجسيد الفني لمضمون أدب
ثقافة األطفال ؛ المغة وأدب األطفال ؛ مدركات األطفال
ّ

تنمي أدب األطفال؛ تقييم واقع أدب األطفال
األطفال :مضموناالتصال الثقافي باألطفال؛ونشأة أدب األطفال؛أدب األطفال العربي :مكونات أدباألطفال؛ ة
في األردن ؛ تقييم واقعثقافة األطفال في األردن ،ودراسة نماذج من أدب األطفال :تحميلىا ،والصعوبات والمعوقاتالتي تواجو أدب األطفال في األردن ؛
معرض ثقافة الطفل وأدبو.

( )01011251فن الكتابة والتعبير

(

 )3ساعات معتمدة

تطوير ميارتي الكتابة والتعبير لدى الطالب من خالل دراسة المقاالت  ،والكتابات  ،والرسائل  ،والخطب  ،ومقارنتيا  ،وتحميميا
باإلضافة إلى تكميف الطالب بأعمال كتابية في عدة مجاالت؛ إنشاء أنموذجات من المقاالت ،والمراسالت المعيارية ،وتطوير القدرة الذاتية
عمى الصيا ة ،والتنظيم ،والمراجعة ،والتصحيح ،والتمخيص السماعي ،والتعبير.

_______________________________________________________________________________________________________
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( )08013246جغرافية الوطن العربي

 )3ساعات معتمدة

(

جغرافية الوطن العربي :التغيرات والتبديالت الجغرافية التي عادة ما تكون في حالة متغيرة ،في أقطار العالم؛ الييكل االقتصادي يتصف
بعدم الثبات؛ بسبب االنتقال من اقتصاديات الزراعة ،والرعي إلى االقتصاديات المتنوعة التي تنمو فييا قطاعات الصناعة االستخراجية،
والتحويمية ،والخدمات؛ معرفة التطورات والتغيرات التي تط أر عمى األرض؛ أىمية الموقع؛ أقسام السطح؛ التضاريس؛ ظاىرات الطقس؛
أحوال المناخ ،وما يربط بيا من تغيرات عمى السكان والثورة االقتصادية.

ابعا :متطمبات التخصص االختيارية:
ر ًا
( )08023217عمم نفس المعب

 )3ساعات معتمدة

(

عمم نفس المعب ،مفاىيمو( :المعب ،العمل ،المعبة) ،أدواتو ،أىدافو ،وأىميتو؛ األسس النفسية والتربوية واالجتماعية لمعب؛ تصنيفات
المعب( :البنائي ،البدني ،التمثيمي ،الغنائي ،الفني ،الثقافي) ،العوامل المؤثرة في المعب( :العوامل الذاتية ،العوامل االجتماعية)؛ نظريات المعب
الكالسيكية والحديثة؛ مراحل المعب؛نشأة المعب التعميمي وفوائده؛ استراتيجيات التعميم والمعب؛ المعب والتعميم في رياض األطفال؛ المعب والتعميم في
المرحمة االبتدائية؛ استخدام المعب في اإلرشاد والعالج النفسي.

()08022113

عمم نفس الطفولة ( )3ساعات معتمدة

ماىية عمم نفس الطفولة  :وطرق البحث فيو ا؛والمفاىيم األساسية في ىذا العمم  ،مثل :النمو ،التطور ،النضج ،مبادئ النمو ،مطالبالنمو ؛
المراحل النمائية التي يمر بيا الطفل منذ لحظةاإلخصاب وحتى نياية مرحمة الطفولة

؛ العوامل المؤثرة فيالنمو :جوانب النمو المختمفة من (:جسدية،

وحركية ،ولغوية ،واجتماعية ،وانفعالية،وأخالقية)؛ المشكالت السموكية الشائعة عند األطفال :أسبابيا ،وطرق معالجتيا ،والوقاية منيا.

( )08013172التربية الفنية

(

 )3ساعات معتمدة

تنمية الحس الفني والجمالي لدى الطمبة ،تدريس التربية الفنية لطمبة الصفوف األربعة األولى ؛ نبذة تاريخية عن تعميم الفن في المدرسة ؛

ومفيوم التربية من خالل الفن ؛ ميادين التربية ا لفنية :أىدافيا ؛ المفاىيم والمصطمحات الفنية  ،مثل :القيم الجمالية  ،والتعبيرية  ،واإلبداعية  ،والفنية ؛

مفيوم كل من المدرسة الفنية ،واألسموب ،والتقميد ،واالقتباس ،والفن التشكيمي ،والفن التعبيري ،والتطبيق ،والفنون الجميمة.

_______________________________________________________________________________________
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( )08021231المسرح والدراما في التعميم

()3ساعات معتمدة

المسرح والدراما :مفيومو ،نشأتو ،أشكالو ،مكوناتو؛ عناصر بناء المسرحية؛ أىمية مسرح الطفل؛ اإلبداع في مسرح الطفل؛ وطرق إنتاج
عرائس مسرح الطفل؛ الدراما :مفيوميا ،أىميتيا ،أىمية الدراما اإلبداعية؛ اآلثار اإليجابية لمدراما عمى شخصية الطفل من جميع الجوانب ،دور
وأىمية المعممة في الدراما اإلبداعية.
_______________________________________________________________________________________

( )08013147مبادئ التالوة والتجويد

( )3ساعات معتمدة

التالوة والتجويد :مفيوميا ،أىميتيا؛ القرآن الكريم  :مفيومو ،عمومو  :ترتيب النزول  ،جمعو  ،كتابتو  ،وترجمتو  ،إعجازه  ،تقسيمو إلى سور

وآيات؛ تالوة القرآن الكريم وتجويده وفق أحكامو المختمفة ؛ تطبيقات عمى أحكام قراءة القرآن :االستعاذة ،البسممة  ،النون الساكنة  ،التنوين،الميم

الساكنة ،أحكام النون ،الميم المشددتين ،اإلد ام ،المد ،مخارج الحروف ،الوقف؛ حفظ الجزء "الثالثون" وتالوتو ،وتالوة الجزء "التاسع والعشرون".

( )08024145تعديل السموك ومشكالت األطفال

( )3ساعات معتمدة

تعديل السموك وأخالقياتو لتغيير سموكاإلنسان ؛ األساليب المستخدمة في تعديل السموك لدى الطفل بما فييا تشكيل السموك

 ،والتعزيز

بأنواعو ،والتعميم ،واإلطفاء ،والنمذجة ،والضبط الذاتي ،والتغذية الراجعة،والتسمسل ،والعزل ،والعقاب ،والتعاقد السموكي ،واألساليب السموكية
والمعرفية؛ المفاىيم األساسية لمشكالت الطفولة ،وتفسيرىا منالجوانب النفسية ،واألنماط المختمفة من المشكالت ،مثل :المشكالت السموكية
يرالناضجة ،ومشكالت العادات ،والمشكالت االنفعالية ،ومشكالت األقران ،والسموك يراالجتماعي ،والمشكالت التربوية

وأسبابيا ،

وتعديمياومعالجتيا بالطرق اإلجرائية السموكية ،وبالطرق األخرى.
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