Teacher Education Professional Diploma (Pre-Service) Requirements
Scholarship Opportunity (2018/2019 Academic Year)
متطلّباتّالدبلومّالمهنيّإلعدادّوتأهيلّالمعلّمينّقبلّالخدمة
ّ )2019/2018ّفرصةّلمنحةّدراسيّةّ(السّنةّالدّراسية
Diploma Overview
The Teacher Education Professional Diploma (TEPD) is a 24
credit hour, nine-month accredited diploma offered by the
Queen Rania Teacher Academy QRTA, and awarded by the
University of Jordan. The Diploma combines theory and an
extensive practicum experience for future teachers of grades
4 and above or Early Grades (1 – 3).

نظرة عامة للدّبلوم
ّ
 ساعة24 يتكون الدّبلوم المهني إلعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة من
ّ
 مقدّمة من أكاديمية الملكة رانيا لتدريب، لمدة تسعة أشهر،معتمدة
 إذ يجمع الدّبلوم ما بين. وممنوحة من قبل الجامعة األردنيّة،المعلّمين
ّ النّظريّة والتّدريب العملي ال
الرابع
ّ صفوف من
ّ شامل لمعلّمي المستقبل لل
.)الصف الثالث
الصف األول إلى
فما فوق و الصفوف األولى (من
ّ
ّ

Diploma Program
The Diploma comprises face-to-face teaching at the Academy
linked to elements of online learning, as well as practical
training related to professional practice in schools where
they will be placed. The diploma is made up of 3 modules:

برنامج الدّبلوم المهني
يشمل الدّبلوم المهني على محاضرات في أكاديمية الملكة رانيا لتدريب
 بتدريس مباشر (وج ًها لوجه) إضافة إلى ممارسات مرتبطة،المعلّمين
 وتدريب عملي مرتبط بالممارسات المهنيّة في،بالتّعلّم اإللكتروني
: وحدات رئيسة3  ويتكون الدّبلوم من.المدارس التي يطبّقون عمليًّا بها

Module 1: Pedagogies for Learning and Teaching.
Understanding of the concepts of learning objectives,
learning outcomes, aims for learning, appropriate activities
and their sequencing as well as links to assessment.
Module 2: Subject Didactics
Examine and analyze examples from other jurisdictions and
contexts particularly in relation to planning in their subject
area or in Early Grades curriculum, and design teaching
materials and resources for use within the classroom.
Module 3: School Experience
Students are expected to plan episodes of learning with the
school mentor and gradually build up to teaching and
evaluating their classroom practice as they take on more
lessons.

 بيداغوجيا التعلّم والتعلّيم:الوحدة الرئيسة األولى
استيعاب مفاهيم وأهداف عملية التعلّم ونتائجها والغايات منها واألنشطة
. فضالً عن عالقتها مع إجراءات التّقييم،المناسبة لها

Language of Instruction
Arabic and English
Subjects Offered
• Arabic
• English
• Math
• Biology
• Chemistry
• Physics
• Early Grades (1-3) (Females Only)

 علم تعلّم المباحث:الوحدة الرئيسة الثانية
دراسة وتحليل أمثلة مستنبطة من مختلف االختصاصات والسّياقات
 فيما يتعلّق بالتّخطيط ضمن مجال،والمنهاج الدراسي للصفوف المبكرة
 وتصميم المواد التّعليمية والموارد الستخدامها في الغرف،مبحثهم
.الصفيّة
 الت ّدريب الميداني: الخبرة المدرسية:الرئيسة الثالثة
ّ الوحدة
ّ
ّ يتوقّع من المعلّمين
يخططوا ألجزاء من الحصص الصفيّة
الطلبة أن
 وتدريجيًا سيتم ّكنون من بناء مهاراتهم،بإشراف المعلّمين الموجّهين
صفيّة كلّما ارتفعت نسبة مشاركتهم في
ّ التّدريسية وتقييم ممارساتهم ال
.التّدريس
لغة التدريس
اللغتان العربية واإلنجليزية
المواد المطروحة
• اللغة العربية
• اللغة اإلنجليزية
• الرياضيات
• األحياء
• الكيمياء
• الفيزياء
)) (لإلناث فقط3-1( • الصفوف األولى

Application Eligibility Requirements for the
2018/2019 Academic Year
• Must have a subject specific undergraduate degree in
English, Arabic, Mathematics, Biology, Chemistry,
Physics, Early Grades Education degree or a related field
with a minimum grade of "Good" or equivalent.
• Must have a good command of both written and spoken
Arabic.
• Must have a good command of English.
• For applicants who have not yet graduated with a
Bachelor’s degree at the time the application is
submitted, s/he should maintain a grade of "Good" upon
graduation.
Equivalent Subjects
The equivalent subjects accredited by the Ministry of
Education for Early Grades are as follow:
•
•
•
•
•
•

Education
Educational Psychology
Education/ Technical / Instructional Technology
Educational Science
Primary School Education/elementary school
Education/Classroom Teacher
Classroom Teacher: Educational Computer Science

2019/2018 سنة الدّراسية
ّ المتطلّبات للتق ّدم لل
صصات
ّ الحصول على الدّرجة الجامعية األولى في واح ٍد من التّخ
، اللغة اإلنجليزية،الرياضيات
ّ ، (اللغة العربية:اآلتيّة
الفيزياء واالحياء) أو شهادة دراسية للصفوف األولى أو،الكيمياء
.المجاالت ذات الصلة بتقدير ال يق ّل عن جيّد أو ما يعادله
.إجادة اللغة العربيّة كتابة ومحادثة
.اإللمام بشكل جيد باللغة اإلنجليزيّة
في حال لم يكن الطالب متخر ًجا بعد من الجامعة لنيل شهادة
 يجب أن يكون،البكالوريوس حين تسليم طلب االلتحاق بالدّبلوم
ً محاف
.ظا على معدل "جيّد" أو ما يعادله وقت التّخرج

•

•
•
•

صصات البديلة
ّ التخ
التّخصصات البديلة المعتمدة من قبل وزارة التّربية والتّعليم عند ترشيح
التّعيينات الجديدة في حال عدم توفر التّخصص الرئيسي لمرحلة الصفوف
:األولى
• تربية وتعليم
• تربية وعلم نفس
 تعليم تقني تكنولوجيا التعليم/ • تربية
)• تربية (علوم تربوية
 تعليم ابتدائي أساسي/ صف
 معلّم/ • تربية ابتدائية
ّ
صف حاسوب تعليمي
• معلم
ّ

For Arabic: Education Degree / Specialized in Arabic
For English: Education Degree/ Specialized in English
For Mathematics: Education Degree/ Specialized in Math

التّخصصات البديلة المعتمدة من قبل وزارة التّربية والتّعليم عند ترشيح
التّعيينات الجديدة في حال عدم توفر التّخصص الرئيسي لمرحلة الصفوف
:من الرابع وحتى الثاني عشر
 مجال اللغة العربية- • اللغة العربية
 مجال اللغة اإلنجليزية- • اللغة اإلنجليزية
 مجال رياضيّات- • الرياضيّات

Additional Requirements (Criteria for Selection)
• Must have the will and passion to further enhance the
quality of education in Jordan.
• Must have a passion for the teaching profession.
• High level of subject knowledge and the ability to use
technology within their subject area.
• Enthusiasm and interest in teaching their subject to
students in grades 4 and above or Early Grades (1-3).
• Ability to reflect creatively and critically.
• A positive attitude to, and involvement with young
people, and an understanding of the importance of
establishing respectful, supportive and constructive
relationships with students.
• High expectations of children and young people, and a
commitment to their achievement.
• A sense of the scope of a teacher's professional skills and
responsibilities.

)متطلبات إضافية (معايير االختيار
.• الرغبة والشغف بتحسين وتعزيز جودة التّعليم في األردن
ّ • ال
.شغف لمهنة التّدريس
• مستوى عا ٍل من المعرفة بالتّخصص والقدرة على استخدام
.التكنولوجيا في مجال التّخصص
صفوف من
ّ • الحماس واالهتمام في تدريس الموضوع للطلبة من ال
الصف
الصف األول إلى
الرابع فما فوق أو الصفوف األولى (من
ّ
ّ
ّ
.)الثالث
.• القدرة على التّأ ّمل اإلبداعي والنّقدي
ّ  والتّفاعل مع،• الموقف اإليجابي
 وفهم أه ّمية إقامة عالقات،الطلبة
.داعمة وبنّاءة ومبنيّة على االحترام معهم
ّ • رسم توقّعات عالية من األطفال وال
.شباب وااللتزام بتحقيقها
.• إدراك المهارات والمسؤوليات المهنيّة للمعلّم
.• القدرة على العمل تحت الضّغط وتحقيق المتطلّبات بشكل جيّد

The equivalent subjects accredited by the Ministry of
Education for grades 4 to 12 are as follow:
•
•
•

•
•
•
•
•

The ability to cope well in a highly pressurized and
demanding context.
A commitment to collaboration and co-operative work
with colleagues.
A commitment to teaching and to the pre-service
diploma.
Willingness to work adopt their planning and teaching
with special needs students and cater to their learning
needs.
A commitment to equity in education and inclusive
learning.

Queen Rania Teacher Academy offers, in coordination with
the Ministry of Education and Civil Service Bureau, a
scholarship for the Teacher Education Professional Diploma.
Applicants who are interested are encouraged to apply.
Scholarship Details
Successful applicants who pass enrolment requirements and
are interested in working with government schools will have
their tuition and fees covered by a governmental scholarship
and will be committed to working in government schools for
a certain period in accordance with Ministry of Education
regulations.

ّ االلتزام بالعمل والتّعاون الفعّال مع
.الزمالء
ّ
االلتزام بالتدريس والدبلوم المهني إلعداد وتأهيل المعلمين قبل
.الخدمة
صة وتلبية
ّ االستعداد للعمل مع الطلبة ذوي االحتياجات الخا
.احتياجاتهم التّعليميّة
ّ االلتزام بتحقيق العدالة في التّعليم والتّعلم ال
.شامل

•
•
•
•

تعلن أكاديميّة الملكة رانيا لتدريب وتأهيل المع ّلمين قبل الخدمة
وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنيّة عن منحة
 نش ّجع.دراسية للدبلوم المهني إلعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة
.المهت ّمين التّقدّم لهذه المنحة
تفاصيل المنحة
ّ
الرغبة
ّ في حال نجاح المتقدّمين باستيفاء متطلبات القبول ولديهم
 سيحصلون على منحة،باالنضمام للعمل مع المدارس الحكومية
الخريج الناجح بالعمل مع المدارس
 إذ يلتزم.الرسوم
ّ
ّ حكومية لتغطية
تنص عليه األنظمة لدى وزارة
الحكومية لفترة زمنيّة محدّدة حسب ما
ّ
.التّربية والتّعليم

Scholarship Requirements
• Must be Jordanian.
• Must not be over 35 years of age.
• Must have at least an undergraduate degree with a
minimum grade of "Good" or equivalent.
• Must not be a civil or military retiree or a current public
servant or serving in the military.
• Must have a good command of both written and spoken
Arabic.
• Must have a good command of English.
• Eligible candidates will go through an admission exam
administered by the Ministry of Education followed by an
Arabic test conducted by the Jordan Academy of Arabic.
• Successful candidates who pas both exams mentioned
above will be invited to QRTA for selection day that
includes a personal interview, subject and group tasks.

متطلّبات المنحة
.• أن يكون أردني الجنسية
.) عا ًما35( • أن ال يتجاوز عمر المتقدّم عن
ً
حاصال على شهادة البكالوريوس الجامعيّة كحد أدنى
• أن يكون
ّ
.بمعدّ ٍل ال يقل عن جيّد أو ما يعادله
• أن ال يكون من المتقاعدين المدنيين أوالعسكريين أو القائمين على
.رأس عملهم بوظائف في القطاع العام المدني أوالعسكري
.• إجادة اللغة العربيّة كتابة ومحادثة
.• اإللمام بشكل جيد باللغة اإلنجليزيّة
• سيخضع المتقدّمون المتحان القبول الذي ستجريه وزارة التّربية
والتّعليم ويتبعه إمتحان الكفاية باللغة العربية الذي سيجريه مجمع
.اللغة العربية األردني
• سيخضع من يجتاز اإلمتحانين أعاله للمقابلة في مقر أكاديمية
الملكة رانيا لتدريب المعلمين للقبول و تتضمن مهام تتعلق بمادة
.التخصص وأنشطة جماعية تعكس مهارات التواصل

Program conditions, specifications and advantages

شروط ومواصفات ومزايا البرنامج
.• مدّة الدبلوم تسعة أشهر
 وسيترت ّب على الموفد مدّة،• سيت ّم توقيع عقد إيفاد لمن يت ّم اختياره
،التزام عند التّعيين ال تق ّل عن ثالثة أضعاف فترة الدّبلوم
وسيترتّب على الموفد الذي ال يتمكن من اجتياز الدّبلوم دفع كلفة
.البرنامج
• سيت ّم ومن خالل ديوان الخدمة المدنية وحال االنتهاء من فترة
التّدريب إصدار قرار بالتّعيين في وزارة التّربية والتّعليم حسب
حاجات الوزارة لك ّل من اجتاز الدّبلوم بنجاح سواء في منطقته أو
.بالتّجيير لمناطق أخرى

•
•

Diploma period is for 9 months
A dispatch contract will be signed with successful applicants
and will commit for three times the diploma period when
appointed for employment. Applicants who fail to obtain
the diploma shall pay back the cost of this Diploma.

•

Student teachers who successfully obtain the diploma will
be employed at the Ministry of Education through the Civil
Service Bureau according to the ministry needs in their area
or any area being referred to.

Candidates are free to apply to the diploma at their own
expense if they do not wish to commit to employment at
Ministry of Education governmental schools.
Self-Pay Requirements
• Must have an undergraduate degree with a minimum
grade of "Good" or equivalent.
• Must have a good command of both written and spoken
Arabic.
• Must have a good command of English.
• Eligible candidates will go through an admission exam
administered by the Ministry of Education followed by an
Arabic test conducted by the Jordan Academy of Arabic.
• Successful candidates who pas both exams mentioned
above will be invited to QRTA for selection day that
includes a personal interview, subject and group tasks.
Tuition Details
• Total tuition and fees for Jordanian citizens is 3,000
Jordanian Dinars.
• Total tuition and fees for Non-Jordanians 6,400 USD.
Payment Terms
1st Payment: 50% by September 30, 2018
2rd Payment: 50% by February 3, 2019
* Closing date to receive applications April 15, 2018

If you believe you meet these requirements and the criteria
outlined for Student Teachers, please register at
www.qrta.edu.jo
For more information please contact us:
Email: tepdadmissions@qrta.edu.jo
Contact number: +9626 550 7988

يمكن للمرشّح التّقدّم للدّبلوم على نفقتة الخاصة في حال لم يرغب
.بااللتزام في العمل في المدارس الحكومية لدى وزارة التّربية والتّعليم
متطلبات النفقة الخاصة
ً
حاصال على شهادة البكالوريوس الجامعيّة بمعدّ ٍل ال يق ّل
• أن يكون
.عن جيّد أو ما يعادله
.• إجادة اللغة العربيّة كتابة ومحادثة
.• اإللمام بشكل جيد باللغة اإلنجليزيّة
ّ
• سيخضع المتقدّمون المتحان القبول الذي ستجريه وزارة التربية
والتّعليم ويتبعه إمتحان الكفاية باللغة العربية الذي سيجريه مجمع
.اللغة العربية األردني
• سيخضع من يجتاز اإلمتحانين أعاله للمقابلة في مقر أكاديمية
الملكة رانيا لتدريب المعلمين للقبول و تتضمن مهام تتعلق بمادة
.التخصص وأنشطة جماعية تعكس مهارات التواصل

الرسوم الدّراسية
ّ
. دينار أردني3,000 الرسوم الدّراسية لألردني
•
ّ
. دوالر أمريكي6,400 الرسوم الدّراسية لغير األردني
•
ّ

الرسوم الدّراسية
ّ دفعات
2018  أيلول30  في%50 :الدّفعة األولى
2019  فبراير3  في%50 :الدّفعة الثانية

2018  نيسان15 * آخر موعد الستالم الطلبات

ّ إذا كنت تحقّق هذه المتطلّبات والمعايير المبيّنة للمعلّمين ال
طلبة يرجى
الت ّسجيل على موقع األكاديمية
www.qrta.edu.jo

:لمزيد من الت ّفاصيل يرجى الت ّواصل معنا
tepdadmissions@qrta.edu.jo :البريد االلكتروني
+9626 550 7988 :رقم الهاتف

