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حيث  الجامعة  في  كلية  أحدث  الرتبوية  العلوم  كلية  ُتعد 
عرصية  تربوية  لمتطلبات  استجابة  وذلك   2021 عام  أنشئت 
محليا  العايل  التعليم  بواقع  أحاطت  حديثة  وتوجهات 
وإقليميا وعالميا.  وتضم حاليا برنامجي بكالوريوس: الرتبية 
الخاصة الذي أنشأ عام 2007، والرتبية البدنية والصحية الذي 
أنشأ عام 2018، حيث تم فصل هذه الربامج من كلية اآلداب 
والعلوم وتم الحاقهما بكلية العلوم الرتبوية. وتعمل الكلية 
حاليا عىل دراسة استحداث برامج نوعية في العلوم الرتبوية. 
التصميم  في  العايل  الدبلوم  برنامج  الكلية  تضم  كما 
2021، والذي يعد  إنشاءه عام  تم  الذي  الرقمي  التعليمي 
تحويل  أساليب  لتعلم  المدارس  لمعلمي  ذهبية  فرصة 
برامج  وتصميم  هجينة  رقمية  لمواد  التعليمية  المواد 
تعليمية رقمية وبالتايل رفع جاهزيتهم للتعامل مع النظام 

التعليمي الرقمي الحديث.

رشوط القبول لدرجة البكالوريوس:
عىل  الحاصلون  الطلبة  الكلية  تخصصات  في  يقبل 
في   60% عن  يقل  ال  بمعدل  العامة  الثانوية  شهادة 
الطيب،  (الحقل  العلمي  العامة:  الثانوية  فروع 
الهنديس، العلوم البحتة)، واالدبي والرشعي والتعليم 
(الصناعي،  المعلوماتية،  واإلدارة  الشامل  الصحي 
الزراعي، التمرييض، التجاري، واالقتصاد المزنيل/2019 
فما دون)، أو ما يعادلها من الشهادات األجنبية، كما 
االمتحان  في  الناجحون  الطلبة  التخصص  في  يقبل 
من  تجسريًا  المجتمع  كليات  خريجي  من  الشامل 
التخصصات المناظرة عىل أن ال يقل معدل الطالب عن 
حسب  للطالب  المواد  معادلة  يتم  بحيث   %(68)

التعليمات النافذة.

الهيئة التدريسية:

الهيئة  أعضاء  من  نخبة  الرتبوية  العلوم  كلية  تحتنض 
العالية  المهنية  والكفاءة  الخربة  التدريسية من ذوي 
ويقدم  اختصاصهم،  مجال  في  بإنجازاتهم  والممزيين 
بأحدث  خرباتهم  الكلية  في  التدريسية  الهيئة  أعضاء 
التعليمية  والوسائل  المعارصة،  والطرق  الوسائل 

المساندة من قاعات ومختربات وأجهزة إلكرتونية.

لغة التدريس:

تخصصات  جميع  في  التدريس  لغة  هي  العربية  اللغة 
الكلية.

البكالوريوس في الرتبية الخاصة.
البكالوريوس في الرتبية البدنية والصحية.

الدبلوم العايل في التصميم التعليمي الرقمي.
الدبلوم العايل إلعداد المعلمني.

برامج كلية العلوم الرتبوية:
-
-
-
-

مجاالت سوق العمل:
الرتبية الخاصة:

وزارة الرتبية والتعليم.
وزارة التنمية االجتماعية.

وزارة الصحة.
المدارس بكافة أشكالها.

األعىل  (المجلس  المعنية  الحكومية  المؤسسات 
لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة).

مراكز الرتبية الخاصة.
مراكز العالج الوظيفي والعالج الطبيعي. 

مراكز العالج النفيس.
المنظمات غري الحكومية المحلية والعالمية.

مراكز التأهيل.
الجمعيات الخريية.

الرتبية البدنية والصحية:
إدارة مراكز اللياقة البدنية والصحية.

البدنية  اللياقة  مراكز  في  محرتف  كمدرب  العمل 
والصحية في مجال اعداد برامج اللياقة البدنية والصحية 

لمختلف فئات المجتمع.
وتنظيم  تصميم  عىل  القائمة  المؤسسات  في  العمل 
مجاالت  في  المجتمعية  والربامج  األنشطة  وتنفيذ 

الصحة.
العمل كمدربني متخصصني للياقة البدنية في القطاعات 

العسكرية.
األندية  مع  البدنية  للياقة  متخصصني  كمدربني  العمل 

والمنتخبات الوطنية ولمختلف األلعاب الرياضية.
الحكومية  المدارس  في  التدريس  مجال  في  العمل 

والخاصة.
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كلية العلوم الرتبوية

للمزيد من المعلومات يرجى االتصال عىل:
0096253500211 فرعي 2566

E-mail: dean_fes@ammanu.edu.jo
www.ammanu.edu.jo

الخطط الدراسية:
تخصص الرتبية الخاصة:

(24) ساعة متطلبات الجامعة : 
(21) ساعة متطلبات الكلية: 
(87) ساعة متطلبات التخصص: 

الرتبية البدنية والصحية:
(24) ساعة متطلبات الجامعة : 
(21) ساعة متطلبات الكلية: 
(87) ساعة متطلبات التخصص: 

الدبلوم العايل في التصميم التعليمي الرقمي:
(18) ساعة متطلبات إجبارية: 
(6) ساعة المتطلبات االختيارية: 

وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل.
المدارس والجامعات الحكومية والخاصة.

المعاهد والمراكز والمؤسسات التعليمية.
مراكز التعلم االلكرتوني ومصادر التعلم.

مديرية المناهج العامة.
مديرية االختبارات واالمتحانات.

العمل في مجال التدريب المهين.
والمواد  الربمجيات  وإنتاج  تطوير  رشكات  في  العمل 

التعليمية.

الخاصة  والرتبية  اإلرشاد  مركز  عىل  الكلية  تحتوي 
والتصميم  والصحية  البدنية  للرتبية  ومختربات 
التقنيات والوسائل  بأحدث  الرقمي مجهزة  التعليمي 

واألجهزة وهي كاآلتي:

مخترب تصميم التعليم الرقمي:
المرافق  من  الرقمي  التعليم  تصميم  مخترب  يعد 
التعليمية المخصصة لدمج التكنولوجيا اإلبداعية مع 
التدريس والتعليم، حيث يحتوي المخترب عىل 26 جهازًا 
من أحدث األجهزة ذات المواصفات العالية باإلضافة 
بتصميم  المتخصصة  الربمجيات  من  مجموعة  إىل 
المخترب  استخدام  للطالب  ويمكن  الّرقمي.  التعليم 
الهيئة  ألعضاء  إتاحته  وكذلك  اإلبداعية،  للمشاريع 

التدريسية لغايات التدريس.

مخترب فيسيولوجيا الجهد البدني:
التعلمية  التعليمية  العملية  لتعزيز  المخترب  استحدث 
وللسماح  والصحية  البدنية  الرتبية  تخصص  لطالب 
ألعضاء الهيئة التدريسية لعمل الفحوصات المخربية 
عملية  لتعزيز  استخدامه  وإمكانية  الجامعة،  داخل 

إعداد البحوث العلمية.

المراكز:

مركز االرشاد والرتبية الخاصة:
حرم  في  عمله  الخاصة  والرتبية  اإلرشاد  مركز  بارش 
2015م، ومنذ  بدايات عام  جامعة عّمان االهلّية في 
ربحية،  غري  خدماتية  فلسفة  عىل  المركز  قام  نشأته 
كمبادرة رياديه منه ليشكل مع باقي المراكز العاملة 
نحو  مسريتها  في  مضيئة  محطات  الجامعة  في 
مساعدة طلبة الجامعة في مختلف مجاالت حياتهم 
واالجتماعية،  والنفسية،  االكاديمية،  الجامعية: 
وكذلك في خدمة أفراد المجتمع المحيل بما ينسجم 

مع رسالة جامعة عمان االهلية وأهدافها.

مجاالت سوق العمل
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رشوط القبول لدرجة الدبلوم العايل:
يشرتط لقبول الطالب في برنامج الدبلوم العايل ان يكون 
حاصال عىل درجة البكالوريوس من جامعة معرتف بها من 
وزارة التعليم العايل األردني بتقدير مقبول او اعىل في أي 

حقل من حقول المعرفة.

المختربات:


