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كلية اآلداب والعلوم
نبذه عامة
ُ
سست الجامعة في عام ُ 1991كليّتان إث َنتان :إحداهما لآلداب ،واألخرى للعلوم ،ثم
تأ
أن
منذ
أنشئَت
ّ
ِ
ُد ِمجت الكليتان م ًعا في العام الجامعي  2004 / 2003باسم كليّة اآلداب والعلوم.
تمنَ ُح الكليّة الدرجةَ الجامعيّة األولى (البكالوريوس) في اللغة العربيّة وآدابها ،واللغة اإلنجليزية
الصف ،وتربية
وآدابها ،واللغة اإلنجليزية /الترجمة ،واللغة الفرنسيّة واإلنجليزيّة وآدابهما ،و ُمعلّم ّ
تخصص
الطفل ،والكيمياء ،والرياضيات .وكذلك تمنَح الدرجة الجامعيّة الثانية (الماجستير) في
ّ
وتخصص اللغة العربيّة وآدابها.
الترجمة اإلنجليزية،
ّ
تخصصاتهم
يدرسونها في مجاالت
ّ
يُسهم أعضاء هيئة التدريس بالكلية  -إلى جانب المواد التي ّ
الحرة).
المختلفة  -بتدريس المتطلبات الجامعية (اإلجبارية ،االختياريةُ ،
تهيئ الكلية إلى جانب َمه ّمات التدريس البيئة ال ِعلميّة المناسبة ألعضاء هيئاتها األكاديمية لالشتغال
سسة
بالبحث العلمي والتأليف ،بحيث أصبحت الكلية مركزا للبحث على ق ْد ٍر ُمتسا ٍو مع كونِها مؤ ّ
رص الكاملة ألعضائِها لل ُمشاركة في المؤت َمرات ،والنّدَوات ال ِعلمية
للتدريس
الجامعي .وتُق ّد ُم الكلية الفُ َ
ّ
َ
مي .وتوفّ ُر اإلمكانات العلميّة والماديّة واإلداريّة جمي َعها
ل
والعا
العربي
َين
د
عي
الص
وعلى
األردن،
داخ َل
ّ
ّ
ّ
مثل هذه المؤتمرات ،والنّدوات بمبادرة من أقسا ِمها المختلِفة.
ل َعقد ِ
الرؤية
تسعى كلية اآلداب والعلوم إلى تكوين بيئة تدريسية متميزة ،تكون حاضنة لتخريج طالب قد إكتسبوا،
على إختالف تخصصاتهم ،المعرفة الشمولية والمهارات المهنية الممتازة التي تؤهلهم للمنافسة
باقتدار في سوق العمل ،وتعزز لديهم الكفاية العالية التي تقودهم إلى النجاح في مستقبلهم العملي،
وتجعل منهم أعضاء نافعين في مجتمعهم ،ولديهم القدرة على تطويره ،واإلستعداد للتعامل مع تحديات
العالم الحديث ومتغيراته المتسارعة .كما تسعى في الوقت نفسه إلى التميز بكونها مركزاً بحثيا
متقدما ،من خالل ما ينفذه األكاديميون فيها من بحوث ودراسات تغني المعرفة اإلنسانية ،وتسهم في
تطوير المجتمع المحلي .
الرسالة
 تقدم لطالبها برامج تعليمية عالية الجودة وذات مستوى عالمي في مختلف التخصصات التي
تشملها الكلية ،وهي قابلة باستمرار للمراجعة بهدف تطويرها نحو األفضل.
 توجه الطاقات العقلية والنفسية لدى طالبها نحو الخلق واالبتكار والنقد ،والتفكير المستقل،
وفضول االطالع المعرفي ،والبحث العلمي ،والتعلم الذاتي ،واالستمرار في اكتساب المعرفة حتى
بعد التخرج ،والقدرة على التواصل مع اآلخرين ،واالستعداد الكفؤ لحل المشكالت.
 تُقيم العملية التعليمية لديها على أساسين متكاملين :إكساب الطالب المعرفة النظرية الكاملة في
مجال تخصصه ،والتطبيقات العملية واالختبارية في هذا التخصص.
 تستقطب الكلية خيرة الكفاءات من األساتذة المتخصصين والباحثين المتميزين والفنيين المهرة،
وتوفر في أقسامها المختلفة المختبرات المجهزة بأحدث المعدات التقنية ،وتحرص باستمرار على
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تنمية مقتنيات مكتبة الجامعة العامة من المصادر والمراجع التي تخدم أكاديميها وطالبها على
السواء في اختصاصات الكلية المختلفة.
األهداف
 تزويد الطلبة بالمعرفة الضرورية لمجابهة مشكالت العصر وتحدياته.
 تقديم خطط دراسية عالية الجودة لمختلف التخصصات.
 بناء ثقافة متكاملة تجمع بين العلوم واآلداب.
 االهتمام بالحضارة العربية اإلسالمية ،وإثراء المكتبة العربية بنشر ذخائرها.
 المساهمة في خدمة المجتمع المحلي وتطويره نحو األفضل.
 تقديم دراسات عليا في التخصصات اإلنسانية والعلمية.
تضم الكلية األقسام التالية :
 قسم الكيمياء.
 قسم اللغة العربية وآدابها.
 قسم العلوم التربوية.
باإلضافة إلى مركز اللغات.

 قسم الرياضيات.
 قسم اللغة االنجليزية وآدابها.
 قسم اللغات الحديثة.

األقسام التي تقدم برامج دراسات عليا في الكلية :
 قسم اللغة العربية وآدابها  :برنامج الماجستير في (اللغة العربية وآدابها).
 قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها  :برنامج الماجستير في (اللغة اإلنجليزية /الترجمة).
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قسم العلوم التربوية (معلم صف)
لمحة عامة
تأسس قسم العلوم التربوية في عام  ،1991ويضم حاليا ً تخصصين هما :معلم الصف وتربية الطفل،
وكال التخصصين معتمد من قبل وزارة التعليم العالي ويواءم متطلبات ()QAAمنظمة ضمان الجودة.
يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس ( ،)22وعدد الطالب ( ،)297ويرأس القسم حاليا ً الدكتورة أسيل
الشوارب .تأتي التربية النوعية في قمة اهتماماتنا ،ويعمل أعضاء هيئة التدريس كفريق متعاون له
رؤية تتعلق بأهمية دورهم في صياغة المستقبل .وعليه ،يضم القسم عدد من المربين ذوي الخبرة
العالية في مجاالت التدريس والبحث وخدمة المجتمع يسعون إلى المحافظة على مستويات عليا من
التميز المهني من خالل إعداد الطالب للتدريس وإلدارة البرامج المختلفة في مختلف البيئات والمواقع
التربويّة .أمور ثالثة هي :المادة العلميّة وأساليب التدريس والتوجهات المهنيّة تقود القسم وترسم
إطاره المهني.
الرؤية
متطور يضم عدداً من البرامج المهنيّة التي تغرس في طلبتنا إحساسا ً
نصبو برؤيتنا إلى إيجاد قسم
ّ
قويا ً لتح ُّمل مسؤولية مدارسنا ومجتمعاتنا.
الرسالة
كرسون أنفسهم للخدمة المسؤولة
إعداد معلمين وإداريين أكفاء ومتحمسين وعلى خلق رفيع ،يُ ّ
والقيادة ،ويتناولون القضايا المعاصرة ويأخذون على عاتقهم تحسين مهنة التربية.
األهداف
لتحقيق هذه الرسالة ،فإن أهداف القسم تتلخص فيما يلي:
متطور ومن خالل التفاعل بين الطالب وعضو
 أن نزرع في طلبتنا حب التع ُّلم من خالل منهاج
ّ
هيئة التدريس.
 أن نُكسب طلبتنا مهارتي التفكير النقدي وحل المشكالت.
 أن ندمج جانب التدريس والتعلُّم مع جانبي زيادة القاعدة المعرفية من خالل البحث والدراسة،
وقيادة وخدمة المجتمع لتحسين حياة األفراد في هذا العالم المتغيِّر والصعب والمتعدد
الثقافات.
 أن نُكثِّف الجهود في مجال استقطاب الطالب المتميزين من داخل األردن وخارجها.
طور أخالقيات المهنة داخل القسم.
 أن نُ ِّ
 أن نُث ِّمن عناصر اإلبداع والحرية الفكرية والنمو المهني ألعضاء هيئة التدريس والطالب.
 أن نتعاون مع الشركاء الخارجيين لتحسين معرفة ومهارات وإتجاهات الطلبة.
 أن نستخدم عدد غير قليل من أساليب التدريس بإستخدام آخر المستحدثات التكنولوجية.
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:في

Requirements For a Bachelor Degree
in:

)2018/2017(

Class Teacher

عدد
)عنوان المادة (باللغة اإلنجليزية
الساعات
Credit
Prerequisite
Course Title (English)
Hours
University Compulsory Requirements (12 Hours)
3
National Education
3
Military Sciences
12
9401099 / P.T
3
Arabic Language(1)
9402099 / P.T
3
English Language(1)
University Elective Requirements (15 Hours)
University Elective Requirements (Humanities) (6 Hours)
المتطلب السابق

المجموع

3
3
3

Arab & Islamic Civilization
Civilization & Thought
9400111
Arabic Language(2) (Compulsory
for this Major)
3
9400121
3
English Language(2)
3
Principles of Communication
3
Human Rights
University Elective Requirements (Social & Economic Sciences) (6 Hours)
3
Fundamentals of Economics
3
Political Science
6
3
Contemporary Issues
3
Palestinian Cause
3
Introduction to Sociology
University Elective Requirements (Science, Technology, Agriculture & Health) (3
Hours)
3
Science & Life
3
Sports & Health
3
Ecology
6
3
First Aid
3
Food and Nutrition in Our Life
9601099 / P.T
3
Computer Skills
Faculty Compulsory Requirements (9 Hours)
3
The Art of Writing & Composition
9
3
Teaching Thinking
3
Methods of Scientific Research
Faculty Elective Requirements (12 Hours)
Arabic Language Issues in the
3
Modern Age
3
Literary Appreciation
English Language - Paragraph
9400122
3
Writing
12
9400121
3
English Language - Basic Grammar
3
French Language
Introduction to Psychology
3
(Compulsory for this Major)
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معلم صف
)عنوان المادة (باللغة العربية

رقم المادة

Course
No.
) ساعة12( متطلبات جامعة إجبارية
التربية الوطنية
9400100
العلوم العسكرية
9400109
)1( لغة عربية
9400111
)1( لغة إنجليزية
9400121
) ساعة15( متطلبات جامعة اختياريّة
6( ) متطلبات جامعة اختياريّة ( العلوم اإلنسانية
)ساعات
حضارة عربية إسالمية
9400101
حضارة وفكر
9400102
) (إجباري لهذا2( لغة عربية
9400112
)التخصص
)2( لغة إنجليزية
9400122
مبادئ االتصال
9400191
حقوق االنسان
9700102
متطلبات جامعة اختياريّة ( العلوم االجتماعية
) ساعات6( ) واالقتصادية
مبادئ االقتصاد
9300112
علوم سياسية
9400104
قضايا معاصرة
9400105
القضية الفلسطينية
9400131
مدخل إلى علم االجتماع
9400171
متطلبات جامعة اختياريّة ( العلوم والتكنولوجيا
) ساعات3( ) والزراعة والصحة
العلم والحياة
9100101
الرياضة والصحة
9400140
علم البيئة
9400151
االسعافات األولية
9500101
الغذاء والتغذية في حياتنا
9500111
مهارات حاسوبية
9600101
) ساعات9 متطلبات كلية إجبارية
فن الكتابة والتعبير
401103
تعليم التفكير
405108
أساليب البحث العلمي
406103
) ساعة12( متطلبات كلية اختيارية
قضايا اللغة العربية في العصر
401104
الحديث
تذوق الفنون األدبية
401203

Course Title (Arabic)

 كتابة الفقرة- لغة إنجليزية

402103

 قواعد أساسية- لغة إنجليزية
لغة فرنسية
مدخل الى علم النفس (إجباري لهذا
)التخصص

402104
402108
405101

Inter-Personal Communication
Skills
Principles of Education(Compulsory
3
for this Major)
3
History of Arab Thought
3
Communication & Society
3
Contemporary Arab Media
Department Compulsory Requirements (75 Hours)
3
Principles of Syntax
3
Children’s Literature
Introduction to Curricula and
406101
3
Teaching Methods
405101
3
Educational Psychology
3
Natural Sciences
3
Basic Concepts in Mathematics
3
Psych. & Edu. Texts in English
3
Classroom Management
Principles of Recitation and
3
Cantillation
3
Art Education and Handicrafts
3
Social Studies
3
Instructional Design
3
Islamic Education
75
Curricula and Methods of Teaching
3
Islamic Studies
Curricula and Methods of Teaching
3
Mathematics
Curricula and Methods of Teaching
3
Arabic
3
Biology
3
Technology of Teaching
Curricula and Methods of Teaching
3
Social Studies
Curricula and Methods of Teaching
3
Sciences
Measurement & Evaluation in
3
Education
12
Practicum (Class Teacher)
Department Elective Requirements (9 Hours)
3
Psychology of Play
Music & Drama in Teaching
Children with Special Needs
Child Problems and Behavior
Modification
Principles of Guidance &
3
Counselling
9
3
Physical Education
Development of Educational
Thought
405101
3
Principles of Mental Health
3
Basic Concepts in Geometry
3
Vocational Education
Free Requirements (3 Hours)
3
3
135
Total Hours
3
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مهارات التواصل بين األشخاص

405109

مبادئ التربية (إجباري لهذا
406101
)التخصص
تاريخ الفكر العربي
406218
االتصال والمجتمع
409103
اإلعالم العربي المعاصر
409205
) ساعة75( متطلبات قسم إجبارية
مبادئ النحو
401210
أدب األطفال
401219
مقدمة في المناهج وأساليب
406102
التدريس
علم النفس التربوي
406112
علوم طبيعية
406211
مفاهيم أساسية في الرياضيات
406214
نصوص نفسية وتربوية باإلنجليزية
406215
اإلدارة الصفية
406216
مبادئ التالوة والتجويد

406217

التربية الفنية واألشغال اليدوية
دراسات اجتماعية
تصميم التدريس
التربية اإلسالمية
مناهج وأساليب تدريس التربية
اإلسالمية

406222
406223
406224
406225

مناهج وأساليب تدريس الرياضيات

406317

مناهج وأساليب تدريس اللغة
العربية
علوم حياتية
تقنيات التعليم
مناهج وأساليب تدريس الدراسات
االجتماعية

406316

406318
406322
406323
406404

مناهج وأساليب تدريس العلوم

406405

القياس والتقويم التربوي

406407

)التدريب الميداني (معلم صف
406411
) ساعات9( متطلبات قسم اختيارية
علم نفس اللعب
405111
الموسيقى والدراما في التعليم
405219
األطفال ذوي الحاجات الخاصة
405308
مشكالت الطفل وتعديل السلوك

405309

مبادئ التوجيه واإلرشاد

405311

التربية الحركية

405319

تطور الفكر التربوي

406104

مبادئ الصحة النفسية
406220
مفاهيم أساسية في الهندسة
406320
التربية المهنية
406406
) ساعات3( متطلبات حرة
xxxxxx
مجموع الساعات
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الخطة اإلسترشادية المقترحة لدرجة
البكالوريوس في:

معلم صف

السنة األولى
( 33ساعة)

السنة الثانية
( 36ساعة)

()2018/2017

الفصل األول
عنوان المادة
مدخل إلى علم النفس
مبادئ التربية
التربية الوطنية
لغة عربية ()1
متطلب جامعة اختياري ()1

س .م
3
3
3
3
3

المجموع

15

رقم المادة
406112

الفصل األول
عنوان المادة
علم النفس التربوي

س .م
3

406211
406222
406223
xxxxxx
xxxxxx

علوم طبيعية
التربية الفنية واألشغال اليدوية
دراسات اجتماعية
متطلب جامعة اختياري ()3
متطلب كلية اختياري ()1

رقم المادة
405101
406101
9400100
9400111
xxxxxx

المجموع

السنة الثالثة
( 36ساعة)

رقم المادة
401219
406215
406216
406224
406322
xxxxxx

رقم المادة
406404
السنة الرابعة
( 30ساعة )

Suggested Study Plan For a Bachelor
Degree in:

406405
406407
xxxxxx
xxxxxx

الفصل األول
عنوان المادة
أدب األطفال
نصوص نفسية وتربوية باالنجليزية
االدارة الصفية
تصميم التدريس
علوم حياتية
متطلب كلية اختياري ()2
المجموع

3
3
3
3
3

Class Teacher
رقم المادة
401210
406102
406103
9400109
9400121
xxxxxx

مبادئ النجو
مقدمة في المناهج وأساليب التدريس
أساليب البحث العلمي
العلوم العسكرية
لغة انجليزية ()1
متطلب جامعة اختياري ()2
المجموع

رقم المادة
406214
401103
405108
406217
406225
xxxxxx

الفصل الثاني
عنوان المادة
مفاهيم أساسية في الرياضيات
فن الكتابة والتعبير
تعليم التفكير
مبادىء التالوة والتجويد
التربية اإلسالمية
متطلب جامعة اختياري ()4
المجموع

س .م
3
3
3
3
3
3
18

رقم المادة
406316
406317
406318
406323
xxxxxx
xxxxxx

الفصل الثاني
عنوان المادة
مناهج وأساليب تدريس التربية االسالمية
مناهج وأساليب تدريس الرياضيات
مناهج وأساليب تدريس اللغة العربية
تقنيات التعليم
متطلب جامعة اختياري ()5
متطلب قسم اختياري ()1
المجموع

س .م
3
3
3
3
3
3
15

الفصل الثاني
عنوان المادة

س .م

18

س .م
3
3
3
3
3
3
18

الفصل األول
عنوان المادة
مناهج وأساليب تدريس الدراسات
406411
3
االجتماعية
xxxxxx
3
مناهج وأساليب تدريس العلوم
3
القياس والتقويم التربوي
3
متطلب قسم اختياري ()2
3
متطلب قسم اختياري ()3
15
المجموع
مجموع الساعات (  135ساعة معتمدة)
س .م

12

الفصل الثاني
عنوان المادة

س .م
3
3
3
3
3
3
18

رقم المادة

التدريب الميداني (معلم صف)

12

مادة حرة

3

المجموع

15

معلومات المواد
رقم المادة :لكل مادة في الجامعة ،تم تخصيص رقم يتكون من ( )6أو ( )7خانات ،لها المدلول التالي:
مواد الجامعة:
x
التسلسل
Serial
No.

x
المجال المعرفي
Field of
Knowledge

1
المستوى
Level

0
-

0
-

x
الكلية
Faculty

9
الجامعة
University

بقية المواد:
x
التسلسل
Serial No.

x
المجال المعرفي
Field of
Knowledge

x
x
القسم
التخصص /
Department/ Major

x
المستوى
Level

x
الكلية
Faculty

عنوان المادة :كل مادة تحمل عنوانا يعكس طبيعة محتويات المادة.
المتطلب السابق للمادة :هو المادة (أو المواد) التي يجب إكمالها بنجاح قبل التسجيل في هذه المادة.
الساعات المعتمدة للمادة :كل مادة تحمل وزنا يعبر عنه بعدد الساعات المعتمدة المحسوبة للتخرج.
األعداد بين قوسين التي تلي عنوان المادة في توصيف المواد (من اليمين إلى اليسار) مثالً (:)0-3:3
العدد األول  :يمثل عدد الساعات المعتمدة للمادة والمحسوبة للتخرج.
العدد الثاني  :يمثل عدد المحاضرات ( 50دقيقة) أو ما يكافئها ،التي تُعطى خالل األسبوع في الفصل
العادي.
العدد الثالث  :يمثل الجزء من عدد الساعات المعتمدة المخصص للنشاطات العملية.
وصف المادة :وصف مختصر لمحتويات المادة.
خطة المادة :تحتوي على المعلومات التالية:
 رقم وعنوان وعدد ساعات المادة والمتطلب السابق. اسم المدرس ورقم المكتب ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني والساعات المكتبية. وصف المادة. أهداف المادة. المخرجات التعليمية المستهدفة للمادة وربطها بالمخرجات التعليمية للبرنامج. الخطة الزمنية للمادة وتتضمن الزمن المخصص لتغطية موضوعات المادة. أساليب التقييم. المصادر التعليمية. -السياسات العامة المتعلقة بالمادة.
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توصيف مواد متطلبات جامعة إجبارية ( 12س .م).

()0-3:3

 9400100التربية الوطنية
National Education
متطلب سابق  :ال يوجد
التعريف بالوالء واالنتماء والمواطنة والتنشئة ثم بيان أهمية موقعع األردن وأصعوله السعكانية .تتبعع الحضعارات القديمعة
على أرض األردن .طابع األردن اإلسالمي حتى نهاية الخالفة العثمانية ثعم مراحعل قيعام الدولعة األردنيعة .الهاشعميون فعي
التاريخ ،الثورة العربية الكبرى ،انجعاز وسياسعات الملعك المؤسعس (عبعدل األول) ،الملعك طعالل ،الملعك الحسعين ،الملعك
عبدل الثاني :فكره السياسي وفلسفة األردن أوالً .إضافة لبيان النظام السياسي ابتداء من مؤسسة آل البيت واختصاص
وصالحيات السلطا ت الثالث ،ثم التطور الدستوري والمسيرة الديمقراطيعة االدسعتور والميثعاقك .كعذلك المجتمعع األردنعي
الخصععائص والمشععكالت والحععراك االجتمععاعي .التعريععف بالتحععديات السياسععية ،األمععن فععي مرتكزاتععه وفلسععفته .التحععديات
االقتصادية (البطالة والفقر) والنمو السكاني والخطة االستراتيجية للسكان ،كذلك المحور الثقافي والتربوي واإلعالمي.
()0-3:3

 9400109العلوم العسكرية
Military Sciences
متطلب سابق  :ال يوجد
تنظيم القوات المسلحة األردنية وتشكيالتها من حيث النشأة والتطور .أنواع الحعروب .نشعأة وتطعور مديريعة األمعن الععام
ودائرة المخابرات العامة ومديرية الدفاع المدني .دور القوات المسلحة األردنية في التنمية وحفظ السالم .التعرض لبعض
الثورات والحروب مثل  :الثورة العربية الكبرى وحرب  1948و  1967ومعركة الكرامة وحرب رمضان .1973
()0-3:3

 9400111لغة عربية ()1
)Arabic Language (1
متطلب سابق P.T / 9401099 :
تهدف هذه المادة إلى تعزيز المهارات اللغوية ،مع االهتمام الخاص بمهارتي القراءة واالستماع ،باالعتماد على نصوص
مختارة تعالج معالجة تحليلية ،تنمي القدرة على فهم اللغة مكتوبة ومسعموعة فهمعا عميقعا ناقعدا ،وتتخعذ منطلقعا لدراسعة
قواعد تركيب الجملعة (القواععد النحويعة) وقواععد تركيعب الكلمعة (القواععد الصعرفية) دراسعة وايفيعة ،وخاصعة القواععد
الشائعة التي يكثر فيها الخطأ .وتهتم المادة كذلك بدور الكلمة في تأدية المعنى ،واستعمال المعجم.
()0-3:3

 9400121لغة إنجليزية ()1
)English Language (1
متطلب سابق  :امتحان مستوى ) (P.Tأو 9402099
تركز على المهارات اللغوية األربع( ،القراءة والكتابة واالستيعاب السمعي) مع عناية خاصعة بمهعارتي الكتابعة والقعراءة
وتعلم القواعد والواائف اللغوية/التواصلية  ،وتهيء هذه المادة الطلبة لمادة لغة انجليزية (.)2
الطلبة أيضا استخدام لغتي صفحات األنماط المتتالية و الجافا سكريبت .
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 3س .م).
()0-3:3

 9400101حضارة عربية إسالمية
Arab & Islamic Civilization
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المعادة إلعى التعريعف بالحضعارة العربيعة اإلسعالمية فعي إطارهعا اإلنسعاني الععالمي ،وتعدريس منجعزات الععرب
المسععلمين فععي الععنظم ،والعلععوم ،والفنععون ،واالجتمععاع ،وأثععر الحضععارة العربيععة اإلسععالمية فععي الحضععارة الغربيععة والفكععر
اإلنساني بصفة عامة بما فيها المنجزات اإلبداعية.
()0-3:3

 9400102حضارة وفكر
Civilization & Thought
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى تحديد معنى الحضارة ،وبيان شروط قيامها وتطورها ،وعرض مظاهرهعا وتجلياتهعا اإلبداعيعة ،ثعم
تتناول المادة بالدراسة والتحليل واحدة من الحضعارات اإلنسعانية الكبعرى (الشعرقية القديمعة ،أو اليونانيعة ،أو األوروبيعة
الحديثة) ويمثل لذلك بنصوص فكرية مختارة ،تُع ّرف بنظرة أبناء هذه الحضارة إلى العالم ،والوجود ،واإلنسان.
()0-3:3

 9400112لغة عربية ()2
)Arabic Language (2
متطلب سابق 9400111 :
تهدف هذه المادة إلى تعميق المهارات اللغوية التي اكتسبها الطلبة فعي المتطلعب الجعامعي اللغعة العربيعة ( )1وتوسعيعها
مع االهتمام الخاص بعالتعبير الشعفوي ،والتعبيعر الكتعابي ،ويعتمعد فعي تحقيعق ذلعك علعى نصعوص مختعارة متفوقعة ،تتخعذ
من طلقععا لرفععع مسععتوى قععدرة الطلبععة علععى فهععم اللغععة العربيععة مكتوبععة ومسععموعة مععن جهععة ،ودراسععة القواعععد النحويععة،
والصرفية ،ودالالت األلفاا دراسة وايفية بصورة أعمق وأوسع من جهة أخرى.
()0-3:3

 9400122لغة إنجليزية ()2
)English Language (2
متطلب سابق 9400121 :
لغة انجليزية لألغراض التخصصية تهدف الى تطوير المهارات اللغوية التي اكتسبها الطالب فعي المتطلعب الجعامعي لغعة
انجليزية ( ) 1مع االهتمام الخاص بالمفاهيم والمهارات والمفعردات التعي يحتاجهعا فعي حقعل تخصصعه ،معن خعالل دراسعة
نصوص مختارة .كما تركز المادة على المنهج التواصلي في تعلم اللغة.
()0-3:3

 9400191مبادئ االتصال
Principles of Communication
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف إلى تطوير معرفة الطلبة باالتصال البشري ،بدءاً باالتصال الذاتي وصعوال إلعى االتصعال العدولي ،معع التركيعز علعى
االتصال الجماهيري وتأثيره في حياتنا المعاصرة.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 3س .م).

()0-3:3

 9700102حقوق االنسان
Human Rights
متطلب سابق  :ال يوجد
تتناول هذه المادة تطور االعتراف الدولي بحقوق اإلنسان ،والتعرف على حقوق اإلنسان في ال األمم المتحدة ،واإلعالن
العععالمي لحقععوق اإلنسععان ،وأيضععا العهععدين الععدوليين لحقععوق اإلنسععان ،واالتفاقيععات الدوليععة األخععرى لحقععوق اإلنسععان،
واالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ،واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ،والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،
وحقوق اإلنسان في ال المنظمات العربية واإلسالمية ،وأخيرا موقع األردن القانوني في اعل االتفاقيعات الدوليعة لحقعوق
اإلنسان.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتماعية واالقتصادية ) ( 6س .م).

()0-3:3

 9300112مبادئ االقتصاد
Fundamentals of Economics
متطلب سابق  :ال يوجد
تحتوي هذه المادة على موضوعات أولية في علم االقتصاد كتعريف علم االقتصاد والمشكلة االقتصادية و نظرية العرض
و الطلب في تحديد األسعار وعوامل اإلنتاج  .كمعا تتضعمن دراسعة للنشعاط االقتصعادي الكلعي وحسعابات العدخل القعومي و
نظريات التواف واإلنتاج و موضعوعات متفرقعة كالبطالعة و التضعخم و النقعود و البنعوك و التنميعة االقتصعادية والتجعارة
الخارجية.
()0-3:3

 9400104علوم سياسية
Political Science
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف مادة العلوم السياسية إلعى تنعوير الطلبعة وتزويعدهم بالمبعادئ الهامعة لمفهعوم السياسعة وكيعف تطعور هعذا المفهعوم
وعالقته بالعلوم األخرى  ،كما تمكن الطلبة معن االطعالع والفهعم لمرتكعزات السياسعة معن حيعث التعريعف ورأي المفكعرين
فيها ،كما يستطيع الطالعب التععرف علعى مفهعوم الدولعة  ،والحكومعة ،وأشعكال الحكومعات ،ممعا يعزوده ٍبمعلومعات غزيعرة
تجعله على علم ودراية بما يدور من حوله في عالم السياسة.
()0-3:3

 9400105قضايا معاصرة
Contemporary Issues
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى التوعية بأهم القضايا والمشكالت المعاصرة ،التي يعاني منها الوطن العربي ،ويراععى فعي اختيعار
مثل هذه القضايا والمشكالت أن تكون ذات طابع اقتصادي ،أو اجتماعي ،أو ثقافي ،أو سياسي.
()0-3:3

 9400131القضية الفلسطينية
Palestinian Cause
متطلب سابق  :ال يوجد
تستهدف هذه المادة إعطاء الطالب صورة مكثفة وشعاملة ععن جعذور القضعية الفلسعطينية وصعيرورتها وتطوراتهعا حتعى
نهاية عهد االنتداب البريطاني على فلسطين في العام 1948؛ إذ كل ما جاء بعد هذا التاريخ إنما هو امتداد لتلعك الجعذور؛
أوضاع الفلسطينيين كما كانت عشية الحرب العالمية األولى؛ تعهدات الحرب العالمية األولى؛ بريطانيا وفلسطين ،الحركة
الصهيونية ،الفلسعطينيون فعي مواجهعة االنتعداب والصعهيونية وفلسعطين فعي األمعم المتحعدة ( ،)1947ثعم تحليعل للقضعية
الفلسطينية.
()0-3:3

 9400171مدخل الى علم االجتماع
Introduction to Sociology
متطلب سابق  :ال يوجد
يتناول نشأة وتطور علم االجتماع كعلم مستقل له نظرياته ومناهجه ،وعالقة علم االجتماع بالعلوم األخرى ،ودراسة عدد
معن الموضوعع ات التععي يمكعن أن تسععاعد الطالععب فععي فهع م المجتمععع والنظع م السائع دة فيعه ،والتعريععف بعمليععات التفاعع ل
االجتم اعي والظ واه ر االجتماعي ة والجماعات األولية والثانوية والجريمة المنظمة والحراك االجتماعي.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 6س .م).

()0-3:3

 9100101العلم والحياة
Science and Life
متطلب سابق  :ال يوجد
دراسعة تطععور العلععم والطريقععة العلميعة والتفكيععر العلمععي واسععتحداث الوسععائل التكنولوجيعة المختلفععة ،والعالقععة بععين العلععم
والتكنولوجيا .وتوضح إسهامات العلم والتكنولوجيا في حل مشاكل اإلنسان مثل الغذاء والكساء والدواء والبناء ووسائل
النقععل واالتصععال وسععائر مشععاكل الحيععاة األخععرى  ،وتبععين كععذلك العالقععة المتبادلععة بععين اإلنجععازات العلميععة والتكنولوجيععة
والمجتمع الحديث وأثر ذلك على مستقبل اإلنسان.
()0-3:3

 9400140الرياضة والصحة
Sports and Health
متطلب سابق  :ال يوجد
تتناول المعادة دراسعة مفهعوم اللياقعة البدنيعة وأهميتهعا وارتباطهعا بالمراحعل العمريعة  ،وتزويعد العدارس بنمعاذج متنوععة
لقياس عناصر اللياقة البدنية  ،وتسعى المادة إلى توفير قدر معقول من مفهوم التغذية وأهميتها للنشاط البدني ومكونات
الغععذاء وعناصععره و مصععادر الطاقععة للنشععاط الحركععي ً ،والقععوام  .باإلضععافة إلععى اإلصععابات الرياضععية وطععرق إسعععافها .
وتتعرض المادة إلى رياضة المرأة والرياضة في اإلسالم  ،والى تطّور الرياضة في األردن  ،باإلضافة إلى مضار التدخين
والمنشطات وأثرها على الرياضة والصحة  .باإلضافة إلى التمارين الرياضية وتأثيرها على الجهازين الدوري والتنفسي.
()0-3:3

 9400151علم البيئة
Ecology
متطلب سابق  :ال يوجد
تناول المساق تعريف مفهومي التربية والبيئعة ،ويركع ز علعى التربيعة البيئيعة معن حيعث مبرراتهعا والفلسعفة التعي ترتكعز
عليهعا وأهعدافها .كمعا يركعز علعى دراسعة النظعام البيئعي معن حيعث خصائصعه ومكوناتعه ،والعدورات البيوجيوفيزيائيعة.
والمشكالت البيئية المختلفة على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية  ،ويتعرض لموضوع التزايد السكاني والتلوث
الهوائي ونقص المياه والطاقة واستنزاف الموارد الطبيعية  ،والحلول المقترحة للحد من هذه المشكالت .ويقَدم ذلك كلعه
مع عرض إمكانية المساهمة الفردية والجماعية و القانونية في الحفاا على البيئة.
()0-3:3

 9500101اإلسعافات األولية
First Aid
متطلب سابق  :ال يوجد
الهدف من المساق تحضير الطالب ليكونوا مستعدين لتقديم االسعافات االولية الصحيحة والمناسبة في حاالت الطعوارئ
من اجل انقاذ حياة المصابين او التخفيف معن اصعاباتهم ومنعع تعدهور حعالتهم الصعحية ر المقعرر يعطعي معلومعات نظريعة
وعملية في االنععا القلبعي الرئعوي والحعاالت التعي تشعكل خطعورة علعى حيعاة المصعابين كاالختنعاق والنزيعف والحعروق
والكسور كما يغطي اسعاف حاالت الطوارئ في االمراض المزمنة مثل السكري واالزمات القلبية والجلطة الدماغية.
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()0-3:3

 9500111الغذاء والتغذية في حياتنا
Food and Nutrition in Our Life
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى التعريعف بالعناصعر الغذائيعة وأهميتهعا ومصعادرها .كمعا توضعح عالقعة التغذيعة بالصعحة والمعرض.
وتتطرق المادة إلى التعريف بمباديء التغذية السليمة والمجموعات الغذائية وأسعس اختيعار الغعذاء الصعحي .كمعا تشعرح
مواضيع مختارة في الغذاء والتغذية والحميات وحاالت أمراض العصر واألمراض المزمنة ،وتغذية االنسان خالل مراحل
الحياة المختلفة وفي النشاط البدني لإلنسان.
()0-3:3

 9600101مهارات حاسوبية
Computer Skills
متطلب سابق 9601099/P.T :
هعذا المسععاق يعطععي لمحععة عامعة عععن االنترنععت  ،برتوكععوالت االنترنععت والشعبكة العنكبوتيععة العالميععة وتشععمل :تكنولوجيععا
االنترنت وخدماتها المختلفة مثل الرسائل االلكترونية  ،بروتوكول نقل الملفعات  ،بروتوكعول العتحكم ععن بععد والدردشعة.
دراسععة مبععادئ التصععفح  ،محركععات البحععث و البوبععات  ،تصععميم و تنفيععذ مواقععع انترنععت باسععتخدام لغععة توصععيف الععنص
التشعبي وتشمل كيفيعه أضعافه :الصعور  ،العروابط االلكترونيعة  ،اللعوائح  ،الجعداول  ،النمعاذج  ،اإلطعارات إلعى صعفحات
الويب .ويتعلم الطلبة أيضا استخدام لغتي صفحات األنماط المتتالية و الجافا سكريبت .
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()0-3:3

 401103فن الكتابة والتعبير
The Art of Writing & Composition
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى تعزيز المهارات اللغوية ،مع االهتمام الخاص بمهارتي التعبير الكتابي والتعبير الشفوي ،وتنحو في
هذا منحى وايفيا تطبيقيا ،فتركعز علعى أشعكال التعبيعر التعي يحتعاج الطلبعة إلعى اسعتعمالها فعي حيعاتهم العمليعة والعلميعة،
كععالتلخيص والرسععائل والمقععاالت وتععدوين المععذكرات مععن المصععادر المكتوبععة ،والمسععموعة ،والمناقشععات والمحاضععرات،
والمن اارات .وتعتمد المادة في تحقيق ذلك – فعي معا تعتمعد  -علعى نصعوص تععالج بالتحاليعل والدراسعة الناقعدة ومحاكعاة
الجوانب اإليجابية فيها ،كما تهتم بقواعد اإلمالء وعالمات الت رقيم.
()0-3:3

 405108تعليم التفكير
Teaching Thinking
متطلب سابق  :ال يوجد
يتناول المساق موضوعات التفكيعر األساسعي ،والتفكيعر الناقعد ،والتفكيعر اإلبعداعي والمهعارات المرتبطعة بمختلعف أنعواع
التفكيععر ،مععع تععدريبات وأنشععطة متعلقععة بتنميععة هععذه المهععارات .كمععا سععيتناول موضععوعات مثععل :اسععتراتيجيات التفكيععر،
والذكاءات المتعددة وقبعات التفكير الست والمهارات األساسية في برنامج الكورت ،وأنمعاط التفكيعر األساسعية ،وأخطعاء
التفكير ،وبحوث الدماغ الحديثة.
()0-3:3

 406103أساليب البحث العلمي
Methods of Scientific Research
متطلب سابق  :ال يوجد
مفهوم منهج البحث العلمي ،وطبيعته ،وأغراضعه ومجاالتعه ،وأسعاليب البحعث العلمعي؛ المشعكلة :مصعدرها ،وصعياغتها؛
الفرضععية :تعريفهععا ،وصععياغتها ،وشععروطها ،وأهميتهععا ،والمعلومععات البحثيععة ،وأدوات البحععث ،والمكتبععة ،والمصععادر
البحثية ،ومناهج البحث العلمي ،وأنماطه المختلفة ،وأدوات البحث العلمي ،واألساليب البحثية في كتابعة البحعث وإععداده
وتقويمه ،ثم تقديم نماذج وتطبيقات تربوية.
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()0-3:3

 401104قضايا اللغة العربية في العصر الحديث
Arabic Language Issues in the Modern Age
متطلب سابق  :ال يوجد
تنطلق هذه المادة معن منعاهج علعم اللغعة الحعديث ،لمناقشعة طائفعة معن قضعايا اللغعة العربيعة فعي العصعر الحعديث بمنظعور
تطبيقعععي .وذلعععك لالرتفعععاع بمسعععتوى العععوعي بخطعععورة هعععذه القضعععايا ومنطوياتهعععا الثقافيعععة ،واالجتماعيعععة ،والسياسعععية،
والحضارية ،مثعل قضعية ازدواجيعة الفصعحى والعاميعة ،وقضعية تعريعب العلعوم ،وقضعية تعأثر أسعاليب العربيعة المعاصعرة
بأساليب الترجمة عن المرجع األجنبي ،وقضية تأثير وسائل االتصال الجماهيري في أساليب العربية المعاصعرة ،وقضعية
الوصول إلى رصيد معياري للمستويات اللغوية للفئات المختلفة ،بما يخعدم أغعراض تعأليف الكتعب ،والمنعاهج المدرسعية
بأسلوب لغوي ،يتفق مع مستويات التحصيل اللغوي لتلك الفئات .ومثل قضية ضعف مستويات الطلبة في اللغعة العربيعة،
وعواملها ،وسبل معالجتها ،وقضية النظام الكتابي العربي ،ومناهج تيسير النحو وطرق تدريسه ،ونحو ذلك من القضايا
اللغوية ذات المساس المباشر بالتحديات ،التي يواجهها المجتمع واألمة.
()0-3:3

 401203تذوق الفنون األدبية
Literary Appreciation
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى االرتفاع بذائقة الطلبة األدبية ،وقدراتهم على تحليل النصوص األدبية ،من جوانبها المختلفة شعكال
ومضمونا ،مع ربطها بالظروف التي أبدعت فيها ،وذلك من خالل نصوص مشعرقة متفوقعة ،تشعمل نصوصع ا معن الشععر
العربي القديم ،والشعر الحديث ،والقصة القصيرة ،والرواية ،والمسرحية ،والمقامة.
()0-3:3

 402103لغة انجليزية  -كتابة الفقرة
English Language - Paragraph Writing
متطلب سابق 9400122 :
تهدف إلى تطوير مهارات الطلبة في كتابة الفقرة باللغة اإلنجليزية لألغراض األكاديمية والمهنية وتزويد الطلبة بعالتعليم
والتدريب على حل المسائل المتعلقة بأشكال الفقرة المتعددة ،والتي تواف كثيرا معن الوسعائل واألسعاليب  ،مثعل :السعبب
والنتيجة ،المقارنة والمقابلة ،والتعريف .كما تركز المادة على مميزات الفقرة الجيدة ،مثل  :الوحعدة والتعرابط والتكامعل.
وتقدم هذه المادة أيضا مراجعة ألهم األسس المتعلقة بكتابة الفقرة ،وتزود هذه المادة الطلبة بالتدريب على كتابعة العنص
السردي والوصفي.
()0-3:3

 402104لغة انجليزية -قواعد أساسية
English Language - Basic Grammar
متطلب سابق 9400121 :
تهعدف إلععى تزويععد الطلبععة بععالتعليم والتععدريب الالزمععين للتغلععب علععى المشععكالت التععي تععواجههم ،مثععل  :اسععتعمال األزمنععة
واألفعال المساعدة ،والجمل الشرطية وحروف الجر وغيرها .وتهعدف أيضعا إلعى خلعق وععي لغعوي لعدى الطلبعة بالنسعبة
للمهارات األساسية التي سبق لهم تعلمها ،والتأكيد على الجانب العملي في هذه المهارات  ،وكذلك اسعتخدام القواععد فعي
مواقف عملية.
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()0-3:3

 402108اللغة الفرنسية
French Language
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى تعريف الطلبة بالجوانب الصوتية والتكلم والقراءة والكتابة على مستويات أولية من الكفاءة باللغة
الفرنسية ،وكذلك تعريفهم على بعض أوجه الثقافة الفرنسية والتراث الفكري الفرنسي .وتشمل هذه المادة دراسة أدوات
التعريف والتنكير واستعمال المذكر والمؤنث في اللغة والفعل المضارع والفعل الماضعي والمسعتقبل واألحعوال والمقارنعة
والصفات ،وتركز على األمور األساسية في اللغة  :شفهيا وكتابيا.
()0-3:3

 405101مدخل إلى علم النفس
Introduction to Psychology
متطلب سابق  :ال يوجد
التعريف بماهية علم النفس وتطوره وميادينه النظرية والتطبيقية ،وطرائق البحث فيعه كمعا يتنعاول العوامعل المعؤثرة فعي
السععلوك اإلنسععاني كالوراثععة والبيئععة ،ويشععمل كععذلك مظععاهر الحيععاة النفسععية والعقليععة عنععد اإلنس عان بدايععة مععن اإلحسععاس
واالنتباه واإلدراك إلى التفكير ثم التذكر ،وسلوك الفرد في الجماعة ،إضافة إلى دافعية الفرد وانفعاالته وذكائه ومكونعات
شخصيته ،وكذلك صحته النفسية ومرضه النفسي.
()0-3:3

 405109مهارات التواصل بين األشخاص
Inter-Personal Communication Skills
متطلب سابق  :ال يوجد
تعريف الطالب بمفهوم التواصل بين األشخع اص وبنيتعه ومهاراتعه والعوامع ل المعؤثرة فيعه ،وبععض تطبيقاتعه فعي الحيعاة
العملية .كما يهدف أيض ا إلى تشجيع تأم ل الطالب في عاداته ومهاراتعه التواصعلية وتحسعينها فعي السعياقات االجتماعيعة
المختلفة كالبيت والج امعة والعمل والصداقة وغير ذلك .ولتحقيق هذين الهعدفين يقعدم المسعاق جملعة معن الموضعوعات
التواصلية مثل :االستماع ،اإلدراك االجتماعي ،مفهوم العذات ،اللغعة اللفظيعة وغيعر اللفظيعة ،المحع ادثة ،أسعس العالقع ات
اإلنسانية وتطوره ا ،والتواصل اإلقناعي ،واألخ الق في التواصل ،وبععض المهعارات التطبيقيعة مثعل التفعاوض والمقابلعة
والعرض .ويسعى المساق بصورة خاصة إلى ربط المفاهيم والمهارات والمشكالت بخبرة الطالب الحياتية المباشرة.
()0-3:3

 406101مبادئ التربية
Principles of Education
متطلب سابق  :ال يوجد
يتنعاول هعذا المسعاق مفهعوم التربيعة وتطعوره وضعرورة التربيعة وأهعدافها ،والفلسعفات التربويعة القديمعة والحديثعة،
ويستعرض األسس النفسية للتربية ،وكعذلك مؤسسعات التربيعة التعي تسعهم فعي نقعل التعراث اإلنسعاني واالجتمعاعي عبعر
األجيال(البيت ،والمدرسة ،جماعة الرفاق)  ،كما يركعز الضعوء علعى كعل معن المعلعم والمعتعلم وعمليتعي العتعلم والتعلعيم
والمناهج.

22

توصيف مواد متطلبات كلية اختيارية ( 12س .م).

()0-3:3

 406218تاريخ الفكر العربي
History of Arab Thought
متطلب سابق  :ال يوجد
يتناول هذا المساق التعريف بأهم المفكرين العرب في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشعرين ومشعروعاتهم الفكريعة
التنويرية التي تركت بصمات واضحة في الفكر اإلنساني العربي العالمي ،وفي وعي األفراد والجماعات على المستويات
األدبية والفكرية والسياسية واالجتماعية ،وذكر أهم أعمالهم العلمية.
()0-3:3

 409103االتصال والمجتمع
Communication & Society
متطلب سابق  :ال يوجد
تتنعاول هععذه المعادة واععائف االتصعال فععي المجتمعع الحععديث ،وتفاععل االتصععال معع المجتمععع فعي أوجععه أنشعطته المختلفععة،
ونقاشات نقدية للدور الوايفي لوسائل االتصال الجماهيري فعي المجتمعع ،والتعأثير المتبعادل لوسعائل االتصعال والمجتمعع
الحععديث مععع نظععرة مسععقبلية ،والمهععام التععي تتوالهععا كععل مععن الصععحافة المكتوبععة ،واإلذاعععة والتلفزيععون واإلنترنععت تجععاه
التغيرات االجتماعية ،والقضايا والمشكالت االجتماعية.
()0-3:3

 409205اإلعالم العربي المعاصر
Contemporary Arab Media
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى دراسة واقع اإلعالم العربي المعاصر والقضايا الحيوية التي يتصدّى لها ،والتحديات التعي تواجهعه
داخل الوطن العربي وخارجه ،وتتنعاول موضعوعات :اإلععالم العربعي المشعترك ،واإلععالم العربعي والقضعية الفلسعطينية،
ودور اإلعالم العربي في مواجهة تشويه الصورة العربية في وسائل اإلعالم الغربية ،والدور اإلعالمي للصحافة العربيعة
في المهجر والفضائيات.
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()0-3:3

 401210مبادئ النحو

Principles of Syntax
متطلب سابق  :ال يوجد
يهعدف هععذا المسععاق إلععى اسععتيعاب معظععم قضايع ا النحع و العربععي الشععائعة كععالمعرب والمبنععي ،والمرفوعععات والمنصععوبات
والمجرورات .ويتن اول أهم األس اليب اللغوية التي ينبغي أن يكتسبها الطلبة منعذ الصعغر ،وتعع أرف أهعم األخطعاء النحويعة
والصرفية الشائعة.
()0-3:3

 401219أدب األطفال
Children’s Literature
متطلب سابق  :ال يوجد
يتضمن هذا المساق تعريفا بتاريخ أدب واألطفال في التراث الشرقي والغربي ،وعرضا ألنواعه المختلفة من قصة وشعر
وغناء ومسرح ،والسعمات البعارزة لكعل نعوع معن هعذه األنعواع ،وطرائعق اسعتثمارها فعي التعلعيم ،وآثارهعا علعى شخصعية
الطفل.
()0-3:3

 406102مقدمة في المناهج وأساليب التدريس
Introduction to Curricula and Instructional Methods
متطلب سابق 406101 :
يتناول هذا المساق دراسة تطور المنهاج وذلك باالطالع على المفهوم التقليدي والحديث للمنهج والمقارن ة بينهما
والعوام ل التي أدت إلى تطوي ر المنه ج ،األسس الفلسفية واالجتماعية والنفسية والمعرفية للمنهج .أن واع المناهج
الدراسية وتنظيماته .عناص ر المنهج المدرسي :األهداف ،المحتوى ،الخبرات واألنشطة والتقويم .استراتيجيات حديثة
في التدريس .تصميم خطط تدريس تحتوى على األه داف ،االستراتيجي ات واألنشطة والتقويم.
تقف وراء األنظمة التربوية والمناهج واألهداف بشكل عام.
()0-3:3

 406112علم النفس التربوي
Educational Psychology
متطلب سابق 406101 :
تعنى هذه المادة بدراس ة سلوك المتعلم والمعلم في مواقف التعلم الصفي والمتطلب ات النمائية المرتبطة بالتعلم :وبخاصة
النمو المعرفي كما تتناول األهداف التعليمية ،والتعلم ،ومفاهيمه األساسية ،ونماذجه ،وتعلم المفهوم وحل المشكلة،
وانتقال اثر التعلم ،ومعالجة المعلومات ،والدافعية ،والذكاء ،واإلبداع.
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()0-3:3

 406211علوم طبيعية
Natural Sciences
متطلب سابق  :ال يوجد
يركز هذا المساق على اكساب الطلبة المعرفة العلمية الالزمة لتعليم الصفوف في المرحلة االساسية وتشمل الموضوعات
التالية :المادة والبنية الذرية ،الحركة وقوانين نيوتن،االالت البسيطة ،الشغل والطاقة الميكانيكية ،الكهرباء الساكن ة
والمتحركة ،الضوء ،المغناطيسية ،الص وت ،الخلية ،النبات ات ،والمجموعة الشمسية ،كم ا يهدف الى اب راز الطبيعة
االستقصائية للمعرفة العلمية وتنمية مه ارات عمليات العلم ،ومساع دة الطلبة على فهم القضايا الشخصية واالجتماعية.
وربط العلم بالتكنولوجيا وبتاريخ العلم.
()0-3:3

 406214مفاهيم أساسية في الرياضيات
Basic Concepts in Mathematics
متطلب سابق  :ال يوجد
يهدف مساق نظرية األعداد إلى تمكين الطالب من الكفايات الرياضية في بنية األع داد الالزمة لتعليم الصفوف في
المرحلة األساسية وتشمل :مجموع ات األعداد ( األع داد الطبيعية والصحيحة والنسبية ) وخصائصها ،واألعداد
األولية ،نظرية العدد ،المجموعات ،العالقات واالقترانات.
()0-3:3

 406215نصوص نفسية وتربوية باإلنجليزية
Psych. & Edu. Texts in English
متطلب سابق  :ال يوجد
هذا المساق مصمم الكساب الطلبة معرفة المصطلحات الرئيسية التربوية والنفسية باللغة اإلنجليزية ،إضافة إلى معرفة
موضوعات محددة في مج ال التربية وعلم النفس .ومن الموضوعات التي يتناولها المساق الجامعات واليونسكو
والذكاء والتربية الخاصة والقياس والتقويم والتدريس الفعال والموسيقى وصح ة الطفل واإلدارة الصفية واالضطراب ات
السلوكية والمؤسس ات التربوية واالختبارات العالمية المقننة كاختب ار اإلنجليزية كلغة أجنبية ،وغيرها من الموضوعات
الهامة والحديثة في مجالي التربية وعلم النفس.
()0-3:3

 406216اإلدارة الصفية
Classroom Management
متطلب سابق  :ال يوجد
يتناول هذا المساق مفهوم اإلدارة المدرسية وأنماط اإلدارة واستراتيجياتها ومفهوم اإلدارة الصفية الفعالة وعناصرها،
والنظرية الكالسيكية واإلنسانية والسلوكية في إدارة الصف ،ودور المعلم في تنظيم البيئة المادية والنفسية واالجتماعي ة
لغرفة الصف ،وإدارة الوقت الصفي ،والتواصل الصفي وأنماطه .ويستعرض المساق صفات المعلم الناجح وكفاي اته
وأدواره األساسية ،والتعريف باألسباب العام ة التي تؤدي إلى اهور السلوك ات غير المقبولة وآلية التعامل معها.
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()0-3:3

 406217مبادئ التالوة والتجويد
Principles of Recitation and Cantillation
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى صون لسان الطلبة عن الخطأ في تالوة كتاب ل العظيم  ،وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في مخارج
الحروف وما يترتب عليها من أحكام  ،ومعرفة ما يتصل بالتجويد من أحكام النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة
والمدود وتفخيم الالم وترقيقها في لفظ الجاللة  .كما يتناول المساق مقدمة في علم التجويد  :تعريفه  ،نشأته  ،مصادره
 ،أهميته  ،وفائدته  .وبيان اللحن الجلي والخفي وحكمهما  ،ومراتب القراءة  ،وأحكام النون الساكنة والتنوين ،وأحكام
الميم الساكنة  ،المدود  ،التفخيم والترقيق .كما يتناول المساق دراسة تطبيقية لجزء عم  ،وجزء تبارك.
()0-3:3

 406222التربية الفنية واألشغال اليدوية
Art Education and Hand Crafts
متطلب سابق  :ال يوجد
يقدم هذا المساق فكعرة واضعحة ععن دور الفعن واألشعغال اليدويعة فعي نمعو الطفعل الععاطفي والعقلعي وتطعوره فعي مرحلعة
الطفولة المبكرة وفي حل المشكالت واالبداع والتذوق الجمالي .يضع خطة منهجية لألنشطة الفنية في البرامج المنهجيعة
للطفولة المبكرة والالمنهجية كاالندية والمخيمات الصيفية .ثم يناقش نوعية التجهيزات والمواد لتوفير بيئة غنية محفزة
البداع الطفل الفني.
()0-3:3

 406223دراسات اجتماعية
Social Studies
متطلب سابق  :ال يوجد
يركز هذا المساق على اكساب الطلبة المعرفة في الدراسات االجتماعية الالزمة لتعليم الصفوف في المرحلة االساسية
وتشمل  :االجغرافيا والتاريخ والتربية الوطنية ،ومفاهيم التربية المدنية  ،كم ا يهدف الى اب راز الطبيعة االستقصائية
للمعرفة في الدراسات االجتماعية التي يحتاجها الطالب ومساع دة الطلبة على فهم القضايا الشخصية واالجتماعية.
وربطها العلم بالتكنولوجيا وبتاريخ العلم.
()0-3:3

 406224تصميم التدريس
Instructional Design
متطلب سابق  :ال يوجد
يهدف هذا المساق الى تعريف الطلبة بمفهوم ومبررات تصميم التدريسر وبيان العالقة بينه وبين تكنولوجيا التعليم
والتعريف باألسس النظرية لتصميم التدريس ومراحله ر ومفهوم النظم .كما يهدف الى عرض نماذج تصميم التدريس
وإكساب الطلبة المهارات الالزمة لتصميم وحدة تعليمية حسب هذه النماذج ر كما يسعى الى إكساب الطلبة المهارات
الالزمة ألنتاج برامج تعليمية ضمن مفهوم تفريد التعليم مثل  :التعليم والحقائب التعليمية وخطة كيلر والتعلم المبرمج
االتقاني.
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()0-3:3

 406225التربية االسالمية
Islamic Education
متطلب سابق  :ال يوجد
يهدف المساق إلى تبصير الطالب ببعض المفاهيم واألسس والمبادئ العامة في التربية اإلسالمية كما يتضمن تعريفه
بأهدافها وأساليبها كما يقدم وصفا ً لدور وسائط التربية في المجتمع اإلسالمي الفقه اإلسالمي والسيرة النبوية ،كما
يتناول المساق وصفا عاما للفقه اإلسالمي ومتعلقاته ،واألدوار التي مر بها من زمن النبي عليه السالم وحتى يومن ا
ه ذا ،إلى جانب الحديث ع ن المدارس الفقهية اإلسالمية المشهورة ،ودراسة بعض القواعد الفقهية الكلية المنتقاة.
والسيرة النبوية الشريفة ،من بعدين :نظري؛ بالحديث عن بعض المح اور الرئيسية في حياة المصطفى عليه السالم،
وآخ ر تطبيقي؛ بإسقاط الفهم الصحيح للسيرة المطهرة على واقعنا المعاصر واالحتكام ألحداثها فيما جد علينا من أمور.
()0-3:3

 406316مناهج وأساليب تدريس التربية اإلسالمية
Curricula and Techniques of Teaching Islamic Studies
متطلب سابق 406102 :
تعريف الطالب بمنهاج التربية اإلسالمية المقرر لطلبة الصفوف األساسية األولى  .كما يهدف الى تعريف الطالب بمفهوم
التربية اإلسالمية وخصائصها وأهدافها وأسسها وأه م مبادئه ا ،والتخطيط للدروس في التربية اإلسالمية .وتعريف
الط الب بطرائ ق تدريس فروع التربية اإلسالمية ،وتوايف التقنيات التربوية الحديثة ،واألنشطة التعليمية وتصميم
االختبارات وأدوات التقويم ،وعرض نماذج تطبيقية لتدريسها.
()0-3:3

 406317مناهج وأساليب تدريس الرياضيات
Curricula and Techniques of Teaching Mathematics
متطلب سابق 406102 :
تعريف الطلبة المعلمين بطبيعة الرياضيات وخصائصها وأه داف تدريسها في المرحل ة االبتدائية ورياض واألطفال وفق
معايير ال ، NCTM-2000ويتن اول عملية تحلي ل المحتوى الرياضي وتصميم المنهاج وإعداد الخطط الفصلية
والدرسية ،وطرق وأس اليب تدريس عناصر المعرفة الرياضية ،ويتناول تطوير التفكير الري اضي وح ل المشكالت
وعملية التقويم وتوايف التكنولوجيا في عملية التعليم .والتأكيد على المعرفة العملية من خالل تدريب الطلبة على إعداد
حصص نموذجية وتنفيذها.
()0-3:3

 406318مناهج وأساليب تدريس اللغة العربية
Curricula and Techniques of Teaching Arabic
متطلب سابق 406102 :
يسعى هذا المساق إلى تعريف الطالب بوايفة اللغة وخصائصها وعوامل نموها وأرك ان العملية التعليمية من منهج
وطرق تدريس ومعلم .والتعريف بمناه ج اللغة العربي ة في المرحلة األساسية الدنيا والتعرف بفروع اللغة العربية التي
تمثل وح دة عضوية متكاملة في النظام اللغوي العام ،كما ويستعرض أساليب وط رق تدريس ف روع اللغة العربية
القراءة بأنواعها ،واإلمالء بأنواعه ،والتعبير ،والنحو ،واألناشيد ،والخط .تع ّرف أساليب تقويم تعلم اللغة العربية.
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()0-3:3

 406322علوم حياتية
Biology
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى إكساب الطلبة المعرفة العلمية الالزمة لتعليم طلبة الصفوف الثالث األولى مبادئ علوم األحياء
والجيولوجيا ،وتتضمن المادة الموضوعات التالية:النظم البيئية وأنواعها ،جسم اإلنسان واألنسجة المكونة له،النباتات
والحيوانات وتصنيفاتها ،كما تهدف الماد ة إلى إبراز الطبيعة االستقصائية للعلم  ،وتنمية االتجاهات العلمية ومهارات
التفكير العلمي ،والتركيز على تاريخ العلم  .وربط العلم بالتكنولوجيا ،واالهتمام بالقضايا االجتماعية والشخصية
المرتبطة بالعلوم.
()0-3:3

 406323تقنيات التعليم
Technology of Teaching
متطلب سابق  :ال يوجد
يتعرض المساق إلى مفهوم التقنيات التعليمية ومسمياتها وتطورها التاريخي وتصنيفاتها وأهميتها في العملية التعليمية
التعلمية ،وعالقتها بتكنولوجيا التعليم ،كما يتناول االتصال وأهدافه وأهميته وأشكاله .واألسس النفسية والفلسفية التي
تساعد على إع داد الوس ائل التعليمية .كما يساعد المساق الطلبة على اكتساب المه ارات الخاصة بانت اج واستخدام
الوس ائل التعليمية المختلفة ،وتشغيل واستخدام االجهزة التعليمية.
()0-3:3

 406404مناهج وأساليب تدريس الدراسات االجتماعية
Curricula and Techniques of Teaching Social Studies
متطلب سابق 406102 :
هذا المساق مصمم الكساب معلمي المواد االجتماعية فلسفة هذا المج ال وكيفية إع داد المناهج والخطط الدراسية
وأساليب التدريس الحديثة .ويتم التركي ز على وضع خط ة الدرس والتحضير الجيد لوحداته واالختبارات والوسائل
التعليمية المستخدمة فيه.
()0-3:3

 406405مناهج وأساليب تدريس العلوم
Curricula and Techniques of Teaching Sciences
متطلب سابق 406102 :
يركز هذا المساق على طبيعة العلم واهداف تدريس العلوم في المرحلة االساسية والمعايير العالمية حول تدريس العلوم،
كما يركز على تحليل مناه ج العلوم في الصف وف الثالثة االولىر وكيفية اعداد الخطة الفصلية واليوميةر و االتجاه ات
الحديثة في تدريس العلوم ،ويستعرض طرق تدريس العلوم وكيفية تقويم عملية تعلم الطلبة في العلوم.
()0-3:3

 406407القياس والتقويم التربوي
Measurement & Evaluation in Education
متطلب سابق  :ال يوجد
يركز هذا المساق على اختبارات التحصيل واختب ارات األداء وعلى تصحي ح أوراق االختبارات .يكتسب الطلبة مهارة
فحص سمات أدوات التقويم ووسائله ويقومون بتقييمها وتطويره ا واستخدامه ا بكفاءة وبخاصة االختبارات المحكية
المرج ع واالختبارات المعيارية المرجع ،إضافة إلى عملية التصحيح ووضع الدرجات.
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()12-0:12

 406411التدريب الميداني (معلم صف)
)Practicum (Class Teacher
متطلب سابق  :ال يوجد
يتناول هذا المساق تعريف الطلبة بواقع عملية التعلم والتعليم في الم دارس األردني ة ،وتطبيقات داخل الغرفة الصفية ،
ومناقشة المشاهدات الصفية والتدرب على تطبيق عدد من المهارات التدريسية مثل :التهيئة للتدريس ،واستثارة التعلم
الساب ق للطلبة ،والتخطيط للدرس ،إدارة النشاط ،توجيه األسئلة ،إدارة المجموعات ،طرق تدريس متنوعة ،ط رق تقويم
م تنوعة ،إعداد أوراق العمل ،استثارة الدافعية ،مراعاة الفروق الفردية .يهدف هذا المساق إلى تمكين الطالب المعلم من
ممارسة عملية التدريس الفعلي من خالل تطبيق ما تعلمه في مختلف المساقات حيث يتدرب الط الب على الربط بين
النظري ة والتطبيق وتطبيق المهارات التي تدرب عليها نظرياً ،بحيث يقيم الطالب عمليا ً من خالل زيارات ميدانية يقوم
بها مشرف التربية العملية يالحظ من خاللها تطبيقا ً عمليا ً لقيام الطالب بعملية التدريس.
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()0-3:3

 405111علم نفس اللعب
Psychology of Play
متطلب سابق  :ال يوجد

يركز هذا المساق على اكساب الطلبة المفاهيم الرئيسة التالية :اللعب ،العمل ،اللعبة ،أدوات اللعب ،أه داف وأهمية
ا للعب ،األسس النفسية والتربوية لللعب ،تصنيفات اللعب :اللعب البنائي التركيبي ،البدني ،التمثيلي الفني،
الثقافي .العوامل المؤثرة في اللعب :العوامل الذاتية – والبيئية ،نظريات اللعب الكالسكية والحديثة ،اللعب ومراح ل
الطفولة ،نش أة اللعب التعليمي وف وائده ،استرات جيات التعليم باللعب ،اللعب والتعليم في رياض واألطفال ،اللعب والتعليم
في المدرسة اإلبتدائية ،استخدام اللعب في اإلرشاد والعالج النفسي ،رسومات واألطفال ودالالتها النفسية.
()0-3:3

 405219الموسيقى والدراما في التعليم
Music & Drama in Teaching
متطلب سابق  :ال يوجد
يهدف المساق إلى التعريف باآلثار المهمة للموسيقى والدراما في تعليم الطفل وإلى أهمية استخدام كل منهما كنشاط
المنهجي لتدعيم النشاط ات المنهجية التعليمية المختلفة في رياض األطفال وتوايف أساليب الدراما والموسيقى
المتنوعة في تطوير ق درات الطفل ومهاراته المختلفة ودعم استعداداته لتعلم القراءة والكتابة والرياضيات وغيرها.
وإضافة إلى مساعدة األسرة والمدرسة في تربية الطفل اجتماعيا ً وأخالقيا ً بغرس القيم اإلجتماعية واألخالقية والدينية
المؤثرة في عملية التنشئة اإلجتماعية لديه
()0-3:3

 405308األطفال ذوو الحاجات الخاصة
Children with special Needs
متطلب سابق  :ال يوجد
تتضمن مفاهيم :التربية الخاصة ،اإلعاق ات ،مفهوم االعتالل ،العجز ،ت اريخ التربية الخ اصة ،البرنامج التربوي الفردي،
غرفة المصادر ،الصف الخاص ،الدمج .أنواع االع اق ات ،التخلف العقلي ،صعوب ات التعلم ،االعاقة الجسدية ،اإلع اقة
السمعيه ،اإلع اقة البصرية ،التعرف على أشك ال كل إع اقة ونسبة انتشاره ا في المجتمع ،أسب اب اإلع اقة ،التقييم
التربوي لكل إعاقة ،خصائص األفراد ضمن اإلعاقة ،الخدمات التربوية والنفسية المقدمة لك ل إع اقة .االضطراب ات
السلوكية :الع دوان والتوحد ،التعريف والتصنيف ،االسباب وخصائص األف راد والخدمات التربوية والنفسية المقدم ة
لهذه الفئة .تعريف الموهبة والتفوق واإلبداع ،الخصائص النفسية واإلجتماعية لهذه الفئة ،التقويم والخدمات التربوية
المقدمة لهم.
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()0-3:3

 405309مشكالت الطفل وتعديل السلوك
Child Problems and Behavior Modification
متطلب سابق 405101 :
التعريف بأس اليب العالج السلوكي ،خطوات العالج السلوكي ،أسب اب السلوك المشكل ،وطرق الوقاية منه والتعرف على
أساليب العالج السلوكي لك ل حالة م ن الح االت .السلوك غير الناضج :النشاط الزائ د ،ضعف االنتب اه ،أحالم اليقظة،
الفوضوية وع دم الترتيب ،االنانية ،اإلعتمادية الزائدة السلوك ات المرتبطة بالشعور ب األمن :الخوف ،القلق ،تدني
إعتبار الذات ،الحساسية الزائدة للنقد ،الخجل ،اضطرابات الع ادات :م ص اإلبهام ،قضم األاافر ،التبول الالإرادي،
مشكالت األك ل ،التلعثم ،الالزم ات العصبية .مشكالت العالقة مع الرف اق :العدوانية ،تنافس األشقاء ،العزلة االجتماعية.
السلوك ات االجتماعية :الك ذب ،السرقة ،الغش ،التخريب .مشكالت أك اديمية :ضعف الدافعي ة للتحصيل ،عادات دراسية
خاطئة.
()0-3:3

 405311مبادئ التوجيه واإلرشاد
Principles Of Guidance & Counselling
متطلب سابق  :ال يوجد
يتضمن المساق :تعريف اإلرشاد والتوجيه وعلم الطب النفسي وأوجه التشابه واالختالف بين هذه المصطلحات ،كما
يشمل أهداف مناهج التوجيه ونمو الفرد ومبادئ التوجيه ونظرياته السلوكية والعقلية والعاطفية ،يشمل المساق أيضاً،
مهارات المرشد وأخالقياته وإجراءات جمع البيانات وطرق العالج النفسي المباشرة منها وغير المباشرة والفردي منها
والجماعي.
كما يتضمن مجاالت اإلرشاد النفسي التربوية والمهنية واألسرية والمتعلقة منها بالمشاكل الزوجية وباألطفال والمرهقين
وأصحاب الحاجات الخاصة .ويتناول المساق خطوات ألبرت باندورا في نظرية التعلم االجتماعي.
()0-3:3

 405319التربية الحركية
Movement Education
متطلب سابق :ال يوجد
يهدف يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة في تخصص تربية طفل بأهمية وأسس وأهداف برامج التربية الحركية
المناسبة الحتياجات األطفال ،وأهمية إختيار األلعاب المناسبة لحاجات األطفال وتوايفها في البرنامج اليومي
بفعالية ،واستخدام القصة الحركية والحركات اإليقاعية واإلبداعية في النشاط الحركي ،وتشكيل ألعاب تتالءم واحتياجات
وقدرات األطفال كتلك التي تنمي الوعي بالجسم والزمان والمكان ،وتطور لديهم الجوانب حس حركية.
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()0-3:3

 406104تطور الفكر التربوي
Development of Educational Thought
متطلب سابق  :ال يوجد
يتناول هذا المساق األسس التاريخية والفلسفية للتربية وأفكعار المعربين الكبعار أمثعال سعقراط وأفالطعون والغزالعي وابعن
سينا وابن خلدون ،إضافة إلى المبادئ واألفكار التي تقف وراء السياسات التربوية التي شهدها العالمان القديم والحديث
على حد سواء .ومعن الموضعوعات التعي يتناولهعا هعذا المسعاق حعال التربيعة عنعد الشععوب القديمعة كالمصعريين والهنعود
والصنيين ،وحالها في القرون الوسطى عند المسلمين والمسيحين ،وحالها في العصور الحديثة إبتدا ًء من عصر النهضة
وانتهععا ًء بععالقرن الحععادي والعش ع رين .ومععن خ ع الل هععذا المسععاق يطلععب مععن الطلبععة أن يبنععوا فلسععفة للتربيععة بعععد تحديععد
األيديولوجيات التي تقف وراء األنظمة التربوية والمناهج واألهداف بشكل عام.
()0-3:3

 406220مبادئ الصحة النفسية
Principles of Mental Health
متطلب سابق 405101 :
يبحث هذا المساق في التعريف بمفهوم الصحة النفسية ومظاهره ا من وجهة نظ ر المدارس النفسية المختلفة .كم ا
يبحث في السلوك السوي والسلوك الش اذ والشخصية وخصائصها ،ومظاهر الشخصية السوية ،والعوامل المؤثرة فيها.
ويتناول هذا المس اق مفاهيم اإلحباط والصراع النفسي والضغوط النفسية ودورها في اختالل الصحة النفسية .كما
يعرض نم اذج من المشكالت واالضطرابات النفسية والعقلية ،ودور المنظم ات االجتماعية في الصحة النفسية.
()0-3:3

 406320مفاهيم أساسية في الهندسة
Basic Concepts in Geometry
متطلب سابق  :ال يوجد
تقدم هذه المادة توضيحا لماهية الهندسة كفرع من فروع الرياضيات،وتتناول مبادئ أساسية لموضوعات تتعلق
بالمحتوى الرياضي لمنهاج الرياضيات في الصفوف األساسية مثل :المفاهيم الهندسية األساسية وفرضياتها ونظرياتها،
والهندسة المستوية والفراغية ،واألشكال الهندسية وعالقاتها ،وقياسات األطوال والمساحات والحجوم لألشكال
الهندسية المختلفة.
()0-3:3

 406406التربية المهنية
Vocational Education
متطلب سابق 406102 :
يتناول هذا المسعاق موضعوعات خاصعة فعي التربيعة المهنيعة فعي صفع وف مرحلعة التعلعيم األساسعي .يهعدف المسعاق إلعى
مساعدة الطلبة على امت الك الكفايات األس اسية .م ن موضوعات هذا المساق :األهداف والمعلم واستراتيجيات التدريس،
التوجيه واإلرشاد ،المهني ،تحليل المنهاج ،تطبيقات عملية لتعليم وتعلم موضوعات التربية المهنية.
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اتصل بنا
جامعة البترا
العنوان البريدي :جامعة البترا
ص .ب 961343
عمان 11196 -
األردن
تلفون رقم(00962-6) 579-9555 :
فاكس رقم(00962-6) 571-5570 :
الموقع االلكتروني www.uop.edu.jo

عميد شؤون الطلبة

عميد القبول والتسجيل
تلفون رقم (00962-6) 579-9555 :
قسم القبول  -فرعي )5010( :
قسم التسجيل  -فرعي ()5020
قسم الوثائق  -فرعي ()5030
البريد االلكتروني registrar@uop.edu.jo

تلفون رقم(00962-6) 579-9555 :
فرعي رقم )5810( :
فاكس رقم (00962-6) 571-2788 :
البريد االلكتروني student-affairs@uop.edu.jo

قسم العلوم التربوية (معلم صف)
تلفون رقم(00962-6) 579-9555 :
فرعي رقم )6410( – )6010( :

(إعداد :الدكتور /فارس بدوي)
(تنفيذ :السيدة /فاطمة عواد)
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