الخطة الدراسية المعدلة
برنامج معلم مجال أول ( 130ساعة معتمدة)
(للدفعة األولى )2019/2018
السنة الدراسية األولى
2019/2018
الربيع
الخريف
ARAB 101A
(م.ج) اللغة العربية

EDUC213
أصول التربية

ARAB 121
اللغة العربية ()2
(م.س) ARAB
101A

ISLM 122
مدخل الى علوم
القران

الصيفي
IT2
FPIT002A

Applied
Math
FPAM003A

السنة الدراسية الثانية
2020/2019
الربيع
الخريف
ENGL 102A
مهارات االتصال 2
(م.س)ENGL 101A

ISLM 101A
(م.ج) الحضارة االسالمية

السنة الدراسية الثالثة
2021/2020
الربيع
الخريف

PHIL 101 A
(م.ج) الفلسفة

HIST 422
تاريخ عمان الحديث والمعاصر

ARAB 322
البالغة العربية

MNGT 313A
(م.ج) ريادة االعمال

EDUC 411
التربية العملية 1
(م.س) EDUC325

SOCI 101A
(م.ج) علم االجتماع

ISLM 312
تفسير القران الكريم
(م.س) ISLM 122

ISLM 324
فقه العبادات

ARAB 412
األدب العماني

EDUC 421
التربية العملية 2
(م.م)EDUC 411

ISLM 222
مدخل الى السيرة النبوية
وأعمال الخلفاء الراشدين

GEOG 423
مدخل الى الجغرافيا
الطبيعية والخرائط

EDUC 321
االدارة الصفية والمدرسية
(م.س) EDUC213

(متطلب اختياري)

EDUC 311
مناهج الحلقة األولى :تخطيطها
وتطويرها وهندستها وتقييمها

EDUC 323
طرق تدريس التربية االسالمية
(م.س) EDUC212
(م.س) EDUC 223

(متطلب اختياري)

EDUC 442
طرق تدرس الدراسات
االجتماعية
(م.س)EDUC212
(م.س) EDUC 223

EDUC 313
طرق تدريس اللغة العربية
(م.س) EDUC212
(م.س) EDUC 223

EDUC 325
الممارسات العملية 2
(م.س) EDUC 314

 17ساعة

ARAB 113
االمالء والترقيم

ARAB 123
النحو والصرف 1
(م.س) ARAB
101A

ARAB 211
النحو والصرف 2
(م.س)ARAB 123

ISLM 114
مدخل الى التربية
االسالمية

ENGL 101A
(م.ج) مهارات
اإلتصال1

GEOG 225
جغرافية عمان والوطن
العربي

ARAB 221
الشعر الحديث

ISLM 115
المدارس في التربية
االسالمية

IT 1
FPIT001A

HIST 214
التاريخ العربي الحديث
والمعاصر

EDUC 210
مدخل الى علم النفس
التربوي

EDUC 312
طرق تدريس الحلقة االولى

Basic Math
FPBM001A

EDUC117
مدخل في مناهج
البحث التربوي

EDUC 212
القياس والتقويم الصفي

EDUC 223
تقنيات التعليم والتعلم

EDUC316
تصميم المواد المحوسبة لألطفال
(م.س) EDUC 223

EDUC 314
الممارسات العملية 1
(م.م) EDUC 323

 15ساعة

 15ساعة

 18ساعة

 18ساعة

18ساعة

 17ساعة

متطلبات جامعية

مقررات تربوية

السنة الدراسية الرابعة
2022/2021
الربيع
الخريف

مقررات تخصصية

 12ساعة

مقررات اختيارية (س) :ساعة( .م.س) :متطلب سابق( .م.م) متطلب متزامن.

