
 نسانيةاب والعلوم اإلالكلية: اآلد

    برنامج التأهيل التربوي: تخصص اللغة العربية

 

 2019/  2018لخطة الدراسية للعام الجامعي ا

 

 اللغة العربية

 الفصل الدراسي الثاني   الفصل الدراسي األول

 المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة   المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة

EDUC 531 
ة العربية: اللغمناهج 

تخطيطها وتطويرها 

 صيانتهاوتصميمها و
3     EDUC 532 

طرق تدريس اللغة 

 العربية
3 EDUC 531 

EDUC 512  3 التقويم الصفيوالقياس     EDUC 515 
االدارة المدرسية وادارة 

 تنظيمهوالصف 
3   

EDUC 513 
المدارس أصول التربية و

 الفلسفية
3     EDUC 511 3 الصحة النفسية المدرسية EDUC 510 

EDUC 516 
تكنولوجيا التعليم 

 المعلوماتو
3     EDUC 571  6 الميدانيةوالتربية العملية 

ساعة  15دراسة 

 معتمدة

EDUC 510 
مدخل الى علم النفس 

 التربوي
3         

EDUC 514 
دول نظام التعليم بالسلطنة و

 الخليج العربي
3       

18   15 

  

 



 نسانيةاب والعلوم اإلالكلية: اآلد

    التربية اإلسالمية برنامج التأهيل التربوي: تخصص 

 

 2019/  2018لخطة الدراسية للعام الجامعي ا

 

 سالميةالتربية اإل

 الفصل الدراسي الثاني   الفصل الدراسي األول

 الساعاتعدد  اسم المادة رقم المادة
المتطلب 

 السابق
 المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة  

EDUC 521 
مناهج التربية االسالمية: 

تطويرها وتخطيطها 

 صيانتهاوتصميمها و
3     EDUC 522 

طرق تدريس التربية 

 االسالمية
3 EDUC 521 

EDUC 512  3 التقويم الصفيوالقياس     EDUC 515 
االدارة المدرسية وادارة 

 تنظيمهوالصف 
3   

EDUC 513 
المدارس أصول التربية و

 الفلسفية
3     EDUC 511 3 الصحة النفسية المدرسية EDUC 510 

EDUC 516 3 المعلوماتتكنولوجيا التعليم و     EDUC 571  6 الميدانيةوالتربية العملية 
ساعة  15دراسة 

 معتمدة

EDUC 510  3 علم النفس التربويمدخل الى         

EDUC 514 
دول نظام التعليم بالسلطنة و

 الخليج العربي
3       

18 
 

15 

 

 

 



 نسانيةاب والعلوم اإلالكلية: اآلد

 برنامج التأهيل التربوي: تخصص الدراسات االجتماعية 

 

 2019/  2018لخطة الدراسية للعام الجامعي ا

 

 

 

 الدراسات االجتماعية

 الفصل الدراسي الثاني   الدراسي األولالفصل 

 عدد الساعات اسم المادة رقم المادة
المتطلب 

 السابق
 المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة  

EDUC 581 

مناهج الدراسات االجتماعية: 

تصميمها وتطويرها وتخطيطها 

 صيانتهاو
3     EDUC 582 

طرق تدريس الدراسات 

 االجتماعية
3 EDUC 581 

EDUC 512  3 التقويم الصفيوالقياس     EDUC 515 
االدارة المدرسية وادارة 

 تنظيمهوالصف 
3   

EDUC 513 
المدارس أصول التربية و

 الفلسفية
3     EDUC 511 3 الصحة النفسية المدرسية EDUC 510 

EDUC 516 3 المعلوماتتكنولوجيا التعليم و     EDUC 571  6 الميدانيةوالتربية العملية 
ساعة  15دراسة 

 معتمدة

EDUC 510 3 مدخل الى علم النفس التربوي         

EDUC 514 
دول نظام التعليم بالسلطنة و

 الخليج العربي
3       

18 
 

15 

 



 نسانيةاب والعلوم اإلالكلية: اآلد

    برنامج التأهيل التربوي: تخصص الرياضيات 

 

 2019/  2018الدراسية للعام الجامعي لخطة ا

 

 

 الرياضيات

 الفصل الدراسي الثاني   الفصل الدراسي األول

 عدد الساعات اسم المادة رقم المادة
المتطلب 

 السابق
 المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة  

EDUC 551 
مناهج الرياضيات: تخطيطها 

 صيانتهاوتصميمها وتطويرها و
3     EDUC 552 3 طرق تدريس الرياضيات EDUC 551 

EDUC 512  3 التقويم الصفيوالقياس     EDUC 515 
االدارة المدرسية وادارة 

 تنظيمهوالصف 
3   

EDUC 513 
المدارس أصول التربية و

 الفلسفية
3     EDUC 511 3 الصحة النفسية المدرسية EDUC 510 

EDUC 516 3 المعلوماتتكنولوجيا التعليم و     EDUC 571  6 الميدانيةوالتربية العملية 
ساعة  15دراسة 

 معتمدة

EDUC 510 3 مدخل الى علم النفس التربوي         

EDUC 514 
دول نظام التعليم بالسلطنة و

 الخليج العربي
3       

18 
 

15 

  

  

 



  

 نسانيةاب والعلوم اإلالكلية: اآلد

    تخصص العلومبرنامج التأهيل التربوي: 

 

 2019/  2018لخطة الدراسية للعام الجامعي ا

 

 العلوم

 الفصل الدراسي الثاني   الفصل الدراسي األول

 عدد الساعات اسم المادة رقم المادة
المتطلب 

 السابق
 المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة  

EDUC 541 
العلوم: تخطيطها   مناهج

 صيانتهاوتصميمها وتطويرها و
3     EDUC 542 3 طرق تدريس العلوم EDUC 541 

EDUC 512  3 التقويم الصفيوالقياس     EDUC 515 
 وادارة المدرسية االدارة

وتنظيمه الصف  
3  

EDUC 513 3 المدارس الفلسفيةأصول التربية و     EDUC 511 المدرسية النفسية الصحة  3 EDUC 510 

EDUC 516 3 المعلوماتالتعليم و تكنولوجيا     EDUC 571 6 والميدانية العملية التربية 
 ساعة 15 دراسة

 معتمدة
EDUC 510 3 مدخل الى علم النفس التربوي         

EDUC 514 
دول نظام التعليم بالسلطنة و

 الخليج العربي
3       

18 
 

15 

  

  



 

 نسانيةاب والعلوم اإلالكلية: اآلد

    برنامج التأهيل التربوي: تخصص اللغة اإلنجليزية 

 

 2019/  2018لخطة الدراسية للعام الجامعي ا

 

 

 اللغة االنجليزية

 الفصل الدراسي الثاني   الفصل الدراسي األول

 عدد الساعات اسم المادة رقم المادة
المتطلب 

 السابق
 المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة  

EDUC 561 

اللغة االنجليزية:   مناهج

تطويرها وتخطيطها 

 صيانتهاوتصميمها و
3     EDUC 562 

طرق تدريس اللغة 

 االنجليزية
3 EDUC 561 

EDUC 512  3 التقويم الصفيوالقياس     EDUC 515 
االدارة المدرسية وادارة 

 تنظيمهوالصف 
3   

EDUC 513 
المدارس أصول التربية و

 الفلسفية
3     EDUC 511 3 الصحة النفسية المدرسية EDUC 510 

EDUC 516 3 المعلوماتتكنولوجيا التعليم و     EDUC 571  6 الميدانيةوالتربية العملية 
ساعة  15دراسة 

 معتمدة

EDUC 510 3 مدخل الى علم النفس التربوي         

EDUC 514 
دول نظام التعليم بالسلطنة و

 الخليج العربي
3       

18 
 

15 

  



  

 نسانيةاب والعلوم اإلالكلية: اآلد 

    برنامج التأهيل التربوي: تخصص الحاسوب 

 

 2019/  2018لخطة الدراسية للعام الجامعي ا

 

 الحاسوب

 الفصل الدراسي الثاني   الفصل الدراسي األول

 اسم المادة رقم المادة
عدد 

 الساعات

المتطلب 

 السابق
 المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة  

EDUC 

591 

الحاسوب: تخطيطها   مناهج

 صيانتهاوتصميمها وتطويرها و
3     EDUC 592 3 طرق تدريس الحاسوب EDUC 591 

EDUC 

512 
 EDUC 515     3 التقويم الصفيوالقياس 

االدارة المدرسية وادارة 

 تنظيمهوالصف 
3   

EDUC 

513 
المدارس أصول التربية و

 الفلسفية
3     EDUC 511 3 الصحة النفسية المدرسية EDUC 510 

EDUC 

516 
 6 الميدانيةوالتربية العملية  EDUC 571     3 المعلوماتتكنولوجيا التعليم و

ساعة  15دراسة 

 معتمدة

EDUC 

510 
         3 مدخل الى علم النفس التربوي

EDUC 

514 
دول نظام التعليم بالسلطنة و

 العربيالخليج 
3       

18 
 

15 

 

 



 نسانيةاب والعلوم اإلالكلية: اآلد

 

   (الموسيقيةو الرياضيةو الفنية التربية مقرراتبرنامج التأهيل التربوي: تخصص المواد العامة )

 

 2019/  2018لخطة الدراسية للعام الجامعي ا

 

 

 المواد العامة

 الفصل الدراسي الثاني   الفصل الدراسي األول

 رقم

 المادة
 اسم المادة

 عدد

 الساعات

 المتطلب

 السابق
  

 رقم

 المادة
 اسم المادة

 عدد

 الساعات

 المتطلب

 السابق

EDUC 517 

واد العامة: الم  مناهج

تخطيطها وتطويرها 

 صيانتهاوتصميمها و
3     EDUC 518 

طرق تدريس المواد 

 العامة

3 EDUC 517 

EDUC 512  3 التقويم الصفيوالقياس     EDUC 515 
االدارة المدرسية وادارة 

 تنظيمهوالصف 
3   

EDUC 513 
المدارس أصول التربية و

 الفلسفية
3     EDUC 511 3 الصحة النفسية المدرسية EDUC 510 

EDUC 516 
تكنولوجيا التعليم 

 المعلوماتو
3     EDUC 571  6 الميدانيةوالتربية العملية 

ساعة  15دراسة 

 معتمدة

EDUC 510 
الى علم النفس مدخل 

 التربوي
3       

  

EDUC 514 
دول نظام التعليم بالسلطنة و

 الخليج العربي
3     

  

18 
 

15 


