
الجامعة األردنية

        وحدة القبول والتسجيل

عام الخطة – 2010

العالمةس.مم.س.اسـم المـادةرقم المـادةالعالمةس.م.م.س.اسـم المـادةرقم المـادةالعالمةس.ماسـم المـادةرقم المـادة

3اضطرابات الكالم واللغة3835325مبادئ الطاقة واقتصادياتها3352100مهارات االتصال باللغة العربية1501100

8052203المناهج واألساليب في التربية الخاصة (1)3835420صناعات أردنية3905101مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية1502100

3التأهيل المهني3805419العلوم العسكرية2200100

3(0801340) (0805220)التقييم والتشخيص في التربية الخاصة3805421التربية الوطنية2300100

وسائل تواصل خاصة3835326علم البيئة305100
 (0805322) (0805321)

835325
3

8354203المناهج واألساليب في التربية الخاصة (2)3805426اإلسعاف األولي710100

12موافقة القسمتدريب ميداني في التربية الخاصة3805429حقوق اإلنسان1032100

3علم النفس التربوي3801251الثقافة القانونية1041100

3النمو اإلنساني3801250اإلحصاء في التربية3831190الثقافة اإلسالمية401100

3الدراما والمسرح في التعليم3802398مقدمة في المناهج3832201نظام اإلسالم402100

3مشكالت الطلبة وأساليب معالجتها3835211مدخل إلى التربية3804104الحضارة اإلنسانية2302102

8052203التدخل المبكر3805422مدخل إلى التربية الخاصة3805220مهارات إدارية1601105

8354203التقنيات التعليمية في التربية الخاصة3835423أساسيات البحث التربوي3801191الكتابة اإلبداعية2301100

8052203الخدمات المساندة للتربية الخاصة3805424المهارات الحاسوبية للكليات اإلنسانية31942102مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات807100

(0805220)اإلرشاد التأهيلي3805432الرياضة والصحة1132100

(0805230)

3

3التربية الفنية والموسيقية3832293استخدام الحاسوب في التعليم3832204التذوق الفني2001100

3اإلدارة الصفية3802202مهارات دراسية3832203لغة أجنبية1502103

8052303االضطرابات النفسية3805428مهارات الحياة805217

3نظام التربية والتعليم في األردن3833101تاريخ األردن وفلسطين2302104

31502098أسس علم النفس العام32307102االقتصاد السياسي العالمي1607100

31502099المكتبة ومهارات استخدامها3807110مبادئ علم السياسة2308100

31501098المنطق والتفكير الناقد2303100

31501099مبادئ القياس النفسي والتربوي3801340مدخل إلى علم االجتماع2305100

31901098طرائق التدريس للصفوف الثالث األولى3802205مبادئ علم النفس2307100

31902099الصحة النفسية3805314جغرافية األردن2304100

3تعديل السلوك3805212آثار األردن2601100

3الموهبة والتفوق3835324مبادئ العمل االجتماعي2701100

3صعوبات التعلم805221

3مبادئ اإلرشاد النفسي والتربوي3805230مبادئ في الصحة العامة535100

3اضطرابات السلوك3805311مناهج البحث العلمي300100

3اإلعاقة العقلية3805320العلم والمجتمع342100

3اإلعاقة السمعية3805321الزراعة المنزلية641100

3اإلعاقة البصرية3805322مبادئ في السالمة العامة905100

3اإلعاقة الجسمية والصحية805323

(متطلبات عامة)

متطلبات التخصص االختيارية (12) ساعة معتمدة يختارها الطالب مما يلي:

كلية العلوم التربوية

* مالحظة: على جميع الطلبة إنجاز خدمة المجتمع (10) ساعات زمنية خالل مدة الدراسة وقبل آخر فصل للتخرج (مهم جداً ).

امتحان الكفاءة في اللغة العربية

اللغة العربية االستدراكية (99)

امتحان الكفاءة في مهارات الحاسوب

مهارات الحاسوب االستدراكية (99)

متطلبات التخصص اإلجبارية (66) ساعة معتمدة، وتشمل دراسة المواد التالية:

   * المجال الثالث: العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة:

التخصص: التربية الخاصة (62)

ا (132) ساعة معتمدة

خطة الطالب الدراسية – للبكالوريوس

امتحان الكفاءة في اللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية االستدراكية (99)

    اسـم الطالـب:                                                                                         رقم الطالب الجامعي:

* تابع المجال الثالث: العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة:متطلبات الجامعة اإلجبارية (12) ساعة معتمدة وتشمل دراسة المواد التالية:

   * المجال الثاني: العلوم االجتماعية واالقتصادية:

متطلبات الجامعة االختيارية (15) ساعة معتمدة يختارها الطالب من المجاالت األول والثاني والثالث 

المذكورة أدناه، وبحد أدنى مادة واحدة من كل مجال وبحد أقصى مادتين من كل مجال:

متطلبات الكلية اإلجبارية (21) ساعة معتمدة وتشمل دراسة المواد التالية:

   * المجال األول: العلوم اإلنسانية:

متطلبات الكلية االختيارية (6) ساعات معتمدة، يختارها الطالب مما يلي:

تابع متطلبات التخصص اإلجبارية:

3 مبادئ تغذية اإلنسان603100


