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  المعتمدة  2019خطة بكالوریوس  

      
  

  متطلب سابق  س  اسم المساق  رقم المساق  متطلب سابق  س  اسم المساق  رقم المساق

27 701226  3  مفاهیم هندسیة وأسالیب تدریسها    

15 701318  3  مهارات كتابیة وأسالیب تدریسها    
    3  الكیمیاء واألحیاء وأسالیب تدریسهما  701323    3 العلوم العسكریة 0000101
    3  امالفیزیاء وعلوم األرض وأسالیب تدریسه  701325   3 عمل تطوعي في خدمة المجتمع 0000105
    3  التربیة الفنیة  701328  *101099 3 )1(بیة مهارات اتصال باللغة العر  0000110
    3  امالعقیدة والحدیث وأسالیب تدریسه  701330  *102099 3 )1(مهارات اتصال باللغة اإلنجلیزیة  0000112
  3 التربیة الوطنیة 0000113

  

    3  اموالسیرة وأسالیب تدریسه هالفق  701333
 3 ثقافة إسالمیة 0000120

  

    3  المعاصر وأسالیب تدریسه التاریخ العربي  701344
12 

  
    3  العربي وأسالیب تدریسه جغرافیة الوطن  701404
    3  تربیة مهنیة  701326
    3  )1(تربیة عملیة   701407

21 701415  نتاج الوسائل التعلیمیة ٕ     3  تصمیم وا

 120قطع +  701407  12  میداني )2(تربیة عملیة   701417   3  والتعلیم في األردن التربیة  701101
  ساعة على األقل

    3  علم نفس النمو  701112   3  علم النفس التربوي  701104
    3  تطبیقات الحاسوب التعلیمي  701421   3  القیاس والتقویم  701109

          701104 3  نظریات التعلم وتطبیقاتها  701124
           3  البحث اإلجرائي  701227
   3  تصمیم التدریس  701204 

6     3  مهارات الحیاة  701116

84 701402  3  التالوة وأسالیب تدریسها    

78 701324  3  تربیة بیئیة    
    3  یةتربیة ریاض  701329    3  اإلدارة الصفیة  701107
    3  لى التربیة الخاصةإمدخل   701112    3  تدریسالالمناهج وأسالیب   701114
    3  تنشئة اجتماعیة  701122    3  التذوق األدبي وأسالیب تدریسه  701130
    3  علم نفس اللعب  701215    3  طرائق تدریس الصفوف الثالثة األولى  701117
    3  الموسیقى والمسرح والدراما  701317    3  مبادئ اإلرشاد والتوجیه النفسي  701119
    3  تربیة األطفال في اإلسالم  701316    3  مهارات قرائیة وأسالیب تدریسها  701216
    3  التكیف والصحة النفسیة للطفل  701332    3  امالنحو والصرف وأسالیب تدریسه  701223
    3  برامج األطفال المحوسبة  701422    3  بنیة األعداد وأسالیب تدریسها  701224

فأكثر في ) 50(عالمة  على الطالب أن یتقدم في بدایة الفصل الذي قبل فیه في الجامعة المتحان مستوى لغة عربیة، ولغة انجلیزیة، وحاسوب، وفي حالة حصوله على* 
نها، أو لم یحقق النجاح في أي منها، علیه تسجیل أي منها یعفى من دراسة مادة استدراكیة لتلك المادة التي نجح فیها، وفي حالة عدم تقدم الطالب لالمتحان في أي م

  .فأكثر، ویعتبر النجاح في المواد االستدراكیة من شروط متطلبات التخرج) 50(ودراسة مادة استدراكیة لتلك التي لم یتقدم لالمتحان فیها، أو التي لم یحصل على عالمة 


