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 الخطة الدراسية لبرنامج الدبلوم في التربية 
 

Diploma in Education  
 

 

 في التربية . الدبلوم :بية () بالعر  الشهادة اسم
  Diploma in Education :) باإلنجليزية ( الشهادةاسم 

 
 شروط عامة :أحكام و -أ

 .كل من حصل على درجة البكالوريوس جيقبل في هذا البرنام    
 
 ة:خاصشروط أحكام و -ب

 (.1101542ورقمها) للطلبة الوافدين( التربية العملية)دراسة مادة *    
 
 الخطة:ات مكون -ج

 موزعة على النحو اآلتي:( ساعة معتمدة 24من )في التربية الدبلوم  لشهادة تتكون الخطة الدراسية
 
 0( ساعة معتمدة18المتطلبات اإلجبارية : ) -1
 0( ساعات معتمدة6) :المواد االختيارية -2
 
 الترقيم:نظام  -د
              :الكليةرمز  -1

 الكلية الرمز

 وم التربويةكلية العل 11

 :األقسامرموز  -2
                              

 القسم الرمز

 قسم المناهج والتدريس 01

  واألصول قسم اإلدارة التربوية 02

 
 :الموادرموز  -3

   

  05 01 11 

   
 

 الكلية القسم المستوى المجال التسلسل
   

                                              
 مدلول منزلة العشرات )المجال( في أرقام المواد:

 

رمز 
 المجال

رمز  عنوان مجال التخصص
 المجال

 عنوان مجال التخصص

  5 المواد التربوية 0
  6 أساليب تدريس التخصصات اإلنسانية 1
 المناهج العامة 7 أساليب تدريس التخصصات العلمية 2
 بويةاإلدارة التر 8 المواد النفسية 3
 الحاسوب وتكنولوجيا التعلم 9 أساليب تدريس عامة 4
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 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي:24متطلبات الدبلوم في التربية ) -هـ 
 
 :( ساعة معتمدة وتشمل المواد اآلتية 18المتطلبات اإلجبارية : ) – 1

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

 3 التربية أسس 1102501

 3 تخطيط المناهج التربوية 1101570

 3 علم نفس التعلم والتعليم  1102531

 3 في التربية وعلم النفسالقياس والتقويم   1102532

 3 اإلشراف التربوي ئمباد  1102581

 3 التقنيات التربوية 1101592

 
 آلتية : ( ساعات معتمدة، يختارها الطالب من بين المواد ا6المواد االختيارية )  - 2

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

 3 (1أساليب تدريس التربية اإلسالمية ) 1101510

 3 (2أساليب تدريس التربية اإلسالمية) 1101511

 3 (1أساليب تدريس اللغة العربية ) 1101512

 3 (2أساليب تدريس اللغة العربية ) 1101513

 3 (1ليزية )أساليب تدريس اللغة اإلنج 1101514

 3 (2أساليب تدريس اللغة اإلنجليزية ) 1101515

 3 (1أساليب تدريس الدراسات االجتماعية ) 1101516

 3 (2أساليب تدريس الدراسات االجتماعية) 1101517

 3 (1أساليب تدريس التربية الرياضية ) 1101518

 3 (2أساليب تدريس التربية الرياضية ) 1101519

 3 (1ب تدريس العلوم )أسالي 1101520

 3 (2أساليب تدريس العلوم ) 1101521

 3 (1أساليب تدريس الرياضيات ) 1101522

 3 (2أساليب تدريس الرياضيات ) 1101523

 3 (1أساليب التدريس وتطبيقاتها العملية ) 1101540

 3 (2أساليب التدريس وتطبيقاتها العملية ) 1101541
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  في التربية برنامج الدبلوم الخطة االسترشادية لطلبة
 
 

 الفصل األول

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 3 التربية أسس 1102501

 3 تخطيط المناهج التربوية 1101570

 3 اإلشراف التربوي  ئمباد 1102581

 3 مادة اختيارية -

 
 
 

 الفصل الثاني

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 3  في التربية وعلم النفسالقياس والتقويم  1102532

 3 التقنيات التربوية 1101592

 3 نفس التعلم والتعليمعلم  1102531

 3 مادة اختيارية -
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 يةبلتراوم في بللدا مواد تخصص وصف
 
 ( ساعة 18: المتطلبات اإلجبارية ) واًلأ
 

 التربية أسس 1102501
Foundations of  Education 

 (ساعات معتمدة  3)

ر التربية عبر العصور، وتط ،دارس الفلسفية في مجال التربيةموال الدارسين بأسس التربية وفلسفتها فعريت
 . قة التربية م  المجتم الوع ،يب التربية الحديثة وعالقة التربية بالعلوم األخرىالمبادئ التربية ومقوماتها، أس

 
 المناهج التربويةط يتخط 1102570

Educational Curricula Planning 
 ات معتمدة عسا 3

راتيجيات تواس نات المناهج التربوية،وومك بناء المناهج الدراسيةس أس، مفهوم التخطيط التربوي للمناهج ةراسد
تخطيط المناهج اسة نماذج لرود ،وامل التي تؤثر في بناء واختيار وتنظيم المناهجعلاو، تخطيط المناهج التربوية

  .  عالميا ومحليا، وتقويم المناهج، دور المعلمين والمشرفين في تخطيط المناهج، والمناهج والتطوير التربوي
 
 

 نفس التعلم والتعليم علم 1102531
Psychology of Learning and Teaching 

 ت معتمدة عاسا 3

فهوم التعلم والتعليم ، إحداث التغيرات والتعديالت في لتعلم والتعليم الصفي، ما ل هذه المادة سيكولوجيةوتنات
سلوك المتعلم، خصائص التعلم ، التعلم اإلجرائي، التعلم الصفي الفعال، التعلم المعرفي، خصائص المتعلم، 

 م. لالعوامل المؤثرة في التعلم ودوام التع
 

 ة وعلم النفسبياس والتقويم في التريالق 1102532
Measurement and Evaluation in Education 

and Psychology 

 ات معتمدة عسا 3

ل هذه المادة المفاهيم األساسية في القياس و التقويم التربوي، وأساليب التقويم التربوي، وأدوات التقويم وتنات
بوي غراض التقويم الترأ، و ربية، وتصميم االختبارات وتحليلهـاتوال التربوي. معايير التقويم في علم النفس

 .  تهوأنواعه ومراحله واستراتيجيا
 

 ئ اإلشراف التربويدمبا 1102581
Principles of Educational Supervision 

 ات معتمدة عسا 3

يًا ومحليًا، أنواع اإلشراف التربوي معال ربوي، تطور اإلشراف التربويتال فول هذه المادة طبيعة اإلشرااتتن
ل اإلشراف ائوس، رف التربويشالم ف التربوي، معايير اختياروخصائص كل نوع، مجاالت عمل المشر

  المشرفين التربويين، واإلشراف التربوي في األردن.ب التربوي ، تدري
 

 التقنيات التربوية 1101592
Educational techniques 

  ةات معتمدعسا 3

حكم متفاعلة باألجهزة التعليمية يتناول هذا المساق عرضا لمفهوم تقنيات التعليم ومكانة الحاسوب كوسيلة ت
انتاج الوسائل التعليمية والوسائط المتعددة من خالل الحاسوب وتصميم بيئة تعليمية قائمة على بيئة  وإمكانية

غنية بالتقنيات التعليمية القائمة على استراتيجيات ونماذج التدريس المعتمدة على مفهوم تكنولوجيا التعليم كما 
، كما يركز المساق على إكساب الطالب مهارة التخطيط ومنحى النظم اإلدراكل ومفهوم ويتناول نظم االتصا

 0للدروس المحوسبة وتفعيلها داخل الغرفة الصفية

 

 ةمدعتات ماع( س6)  ياريةختالا دوالم: اًاانيث

 
 (1) ميةيب تدريس التربية اإلساللأسا 1101510

Methods of Teaching Islamic education(1) 
 (ت معتمدة عاسا 3)

درها ومناهجها وكتبها وأساليب اومص ية من حيث مفهومها وأهدافهامسالتعريف بالتربية اإلالل هذه المادة اوتنت
تدريسها. كما تهتم باكتساب الطالب مهارات في تدريس المادة كالتخطيط للتدريس والتعريف بالمواد والوسائل 

  لمادة.ا سدريته جالتعليمية والصعوبات التي توا
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 (2التربية اإلسالمية ) ريسدتيب لأسا 1101511

Methods of teaching Islamic education (2) 
 (ت معتمدة عاسا 3)

ل هذه المادة االهتمام بالجوانب العملية لمنهاج وكتب التربية اإلسالمية كتصميم االختبارات وتحليل اوتنت
المية من حيث الضوابط واإلجراءات والتوجيهات الخاصة يضا بتدريس فروع التربية اإلسأ تمتهالدروس. و
ى تنمية التفكير لة إفم والعقيدة والحديث الشريف والسيرة والفقه، باإلضاريآن الكرالق: عهاوفر نبكل فرع م
  م لدروس المادة.هفي تعلم لبةطلاالناقد عند 

 
 (1يب تدريس اللغة العربية )لأسا 1101512

Methods of teaching Arabic language(1) 
 (ت معتمدة عاسا 3)

ستيعاب ألقرائي: المها وتدريسها، واومفه: ءةارقلاك ووظائفها ائصهااللغة وخص مفهومل هذه المادة دراسة اوتنت
  األدب والنقد. سق تدريروط ا،هستدري قوطر امهفهوموياته وتدريسه، ومهارة االستماع: تومس مفهومه

 
 (2ة العربية )يب تدريس اللغلأسا 1101513

Methods of teaching Arabic language(2) 
 (ت معتمدة عاسا 3)

تدريسه، ب ها، وفنون األداء اللغوي الشفوي وأساليسرق تدريطل هذه المادة: مفهوم الكتابة ومراحلها  واوتنت
  ه وأنواعه.وتدريس النحو العربي، وتحليل محتوى كتب اللغة العربية المدرسية، والتقويم اللغوي: مفهوم

 
 (1يب تدريس اللغة اإلنجليزية )لأسا 1101514

Methods of teaching English language ( 1 ) 
 (ت معتمدة عاسا 3)

ج اللغة اإلنجليزية ، مناهل هذه المادة مبادئ أساسية في تعلم وتعليم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية أو لغة ثانيةاوتنت
المهني لدى معلمي  ومنلاو تدريس اللغة اإلنجليزية التقليدية وغير التقليديةق طر، يةفي المملكة األردنية الهاشم

  اللغة اإلنجليزية.
 

 (2لغة اإلنجليزية )س اليب تدريلأسا (ت معتمدة عاسا 3)
Methods of teaching English language ( 2 ) 

1101515 

س قواعد اللغة ريتد، تدريس مهارات القراءة والكتابة ة،ذه المادة تدريس مهارات االستماع والمحادثهل وتنات
  تها، تدريس األدب، المنحى التكاملي في تدريس اللغة، و تقويم مهارات اللغة المختلفة.افردم سيتدرو، اإلنجليزية

 
 (1يب تدريس الدراسات االجتماعية )لأسا (ت معتمدة عاسا 3)

Methods of teaching social studies (1) 
1101516 

جتماعية وطبيعتها ومكوناتها ) التاري  والجغرافيا والتربية الوطنية( االل هذه المادة: مفهوم الدراسات وتنات
الدراسات االجتماعية وعالقتها باألهداف العامة للتربية، وأهميتها في إعداد  افهدوأوعالقاتها بالعلوم االجتماعية 

الزمة لمعلمي الدراسات االجتماعية الفعالة وخصائصها والكفايات المواطن الصالح، والتعريف بمنهاج ال
المهارات الوظيفية لديهم، التعريف بمصادر  الدراسات االجتماعية في مرحلة التعليم األساسي والثانوي وتنمية

 لائتاب المدرسي، البيئة المحلية، األحداث الجارية، الوس) الكتعلم الدراسات االجتماعية وطرائق توظيفها 
األساسية في فروع الدراسات االجتماعية وطرق التفكير فيها،  يم، والتقنيات (، التعرف إلى المفاهةيمعليتال

  والتقويم في مجال الدراسات االجتماعية.
 

 (2يب تدريس الدراسات االجتماعية )لأسا (ت معتمدة عاسا 3)
Methods of teaching social studies (2) 

1101517 

هداف األ( من حيث التعريف ب1ذه المادة الجانب التطبيقي لما تم التعرف إليه في المساق السابق أساليب)ل هوتنات

السلوكية، وكافة مجاالتها ومستوياتها وصياغة أهداف سلوكية خاصة بالدراسات االجتماعية، والتخطيط 
ض المواقف التعليمية بعد للتدريس، وإعداد الخطة اليومية والفصلية وعرض نماذج للتخطيط، وتحليل بع

ا إلكساب الطلبة مهارات استخدام تهالطلبة وتنفيذها في قاعة الدرس ومناقش ن قبلممشاهدتها وإعداد دروس 
الجتماعية وأساليبها، وطرق تعلم المفاهيم واالتجاهات والقيم اوتطبيق طرائق التدريس الخاصة بالدراسات 

 ليليل: تحليل محتوى كتب الدراسات االجتماعية وخصائص تحلمدرسي والدلاب اومهارات التفكير، والكت
حتوى، فئات التحليل، عناصر بنية الكتاب المدرسي، وأمثلة تطبيقية على لمالمحتوى واستخداماته، معايير تحليل ا

  ل المحتوى .يتحل
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 (1يب تدريس التربية الرياضة )لأسا (ت معتمدة عاسا 3)

Methods of teaching physical education  (1) 
1101518 

الخطط اليومية والفصلية النظرية  دادعية الرياضة وطرق تدريسها وابلترا ل هذه المادة المفاهيم األساسية فيوتنات
 ة. كما تركز هذه المادة على األساليب السليمة في عملية التقويم التربوي الرياضي. قيوالتطبي

 
 (2ية الرياضة )يب تدريس التربلأسا (ت معتمدة عاسا 3)

Methods of teaching physical education  (2) 
1101519 

اضية وبناء الخطط الرياضية. يالر هذه المادة الطلبة بالمهارات التربوية الالزمة في مجال التخطيط لألنشطة زودت
 .ملي في التربية الرياضيةعوال الجانب التطبيقيى كز علترا كم
 

 (1ب تدريس العلوم )يلأسا (ت معتمدة عاسا 3)
Methods of teaching science ( 1) 

1101520 

 ل هذه المادة الجوانب اآلتية:وتنات
 طيط لعملية تدريس العلوم: أهمية التخطيط، أنواع الخطط التدريسية، متطلبات عملية تدريس العلوم.خالت

وطرق تشخيصها ومعالجتها، البنائية في  العلوم وأساليبها: المفاهيم البديلة يسق تدريس العلوم: طرائق تدرئطرا
 تدريس العلوم.

ت المعرفية والوجدانية والمهارية) التحصيل، التفكير مجاالويم في تدريس العلوم: تقويم المعرفة العلمية في القالت
  ات العملية(ارول العلمية، مهارات عمليات العلم، والمهيالموالعلمي، االتجاهات 

 
 

 (2يب تدريس العلوم )لأسا (ت معتمدة عاسا 3)
Methods of teaching science (2) 

1101521 

ناول هذه المادة الجوانب التطبيقية لطرائق تدريس العلوم: التفكير العلمي) طبيعة التفكير العلمي، عمليات تت
النوعي في تدريس م التفكير العلمي، مهارات التفكير العلمي، مهارات عمليات العلم، نماذج التفكير العلمي؛ التقوي

لمقابالت العيادية، ملف الخبرة، األداءات، المشاري ، الخرائط المفاهيمية، سجالت المالحظة(؛ تأهيل )ا العلوم
  معلم العلوم قبل وأثناء الخدمة.

 
 (1يب تدريس الرياضيات)لأسا (ت معتمدة عاسا 3)

Methods of teaching math (1) 
1101522 

ثناء الخدمة باإلضافة إلى وأل قبهيل معلم الرياضيات تألتخطيط لتدريس الرياضيات وإعداد ول هذه المادة ااوتنت
النماذج المختلفة لتدريس الرياضيات )نماذج العرض المباشر، نماذج التدريس االكتشافي/ االستكشافي، النماذج 

 . ةالمعرفة الرياضية المختلف االستراتيجيات المناسبة لتدريس أصنافو  ،البنائية، نماذج التعليم التعاوني
 

 (2يب تدريس الرياضيات)لأسا (ت معتمدة عاسا 3) 
Methods of Teaching Math (2) 

1101523 

دريس المفاهيم والمهارات الرياضية، التعميم وحل المشكالت الرياضية واستخدام ت تتناول هذه المادة إستراتيجيات
من األلعاب الرياضية كما يتناول هذا المساق االتجاهات الحديثة في  التكنولوجيا في العرض والشرح واالستفادة

  يب المعلمين قبل وأثناء الخدمة على استخدام االستراتيجيات البنائية والمعرفية.درت
 

 (1العملية )يب التدريس وتطبيقاتها لأسا (ت معتمدة عاسا 3) 
Methods of Teaching  and Practical 

Application (1) 

1101540 

يسيية متنوعية تتعليق    تدر عريف بمفهوم التدريس وأساليبه، وعالقة التدريس بالمنهاج، وإكساب الطالب مهارات الت
ويمية المناسبة، وإتاحة الفرصة إميام الطيالب   التق دريس وتوظيف الوسائل التعليمية واستخدام األدواتلتبالتخطيط ل

 .ليطبقوا هذه المهارات تطبيقا واقعيا
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 (2يب التدريس وتطبيقاتها العملية   )لأسا (ت معتمدة عااس 3)

Methods of Teaching  and Practical 

Application (2) 

1101541 

اهات وربطها بالمنهاج بناء وتطويرا، واإلفادة من تجة االتجاهات الحديثة في التدريس، وتطبيق هذه االدراس
ات تدريسية متقدمة تراعي المبادئ التربوية الرئيسية كوظيفة التكنولوجيا في توظيفها، وتزويد الطلبة بمهار

مهارات تخطيط التدريس ا، والمعرفة والفروق الفردية وتنمية التفكير، واالتجاهات الحديثة في إعداد المعلمين مهني
 فيذه وتقويمه.   تنو

 
 

 ربية العمليةتلا (ت معتمدة عاسا 3)
Practical education 

1101542 

ا المساق في تدريب الطلبة في المدارس في تخصصاتهم على المهارات الالزمة في التخطيط للدرس م هذيهت
وتقنيات التعليم. ويتضمن التدريب مراحل المشاهدة المدرسية والمشاهدة الصفية، والتطبيق الجزئي ثم التدريب 

إلى أساتذة قسم المناهج والمدرسين افة ضإلكامل. ويكون هذا التدريب بإشراف المعلم المتعاون في المدرسة باال
  في برنامج التربية العملية.

 


