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 1. اسم المادة التربٌة المهنٌة

 2. رقم المادة 8280080

 (ة،عملٌةالساعات المعتمدة )نظرٌ 3
.3 

 (ة، عملٌةالفعلٌة )نظرٌ الساعات 

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب -

 5. اسم البرنامج معلم الصف

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنٌة

 8. الكمية كلٌة العلوم التربوٌة

 9. القسم قسم المناهج والتدرٌس

 10. مستوى المادة بكالورٌوس

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي الفصل الدراسً األول 0825/0820

 12. الدرجة العممية لمبرنامج البكالورٌوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس اللغة العربٌة

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  3-3-0825
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 :  منّسق المادة .20

 ال ٌوجد

 

 مدرسو المادة .21

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبٌة، رقم الهاتف، البرٌد اإللكترونًما ٌلً الرجاء إدراج

              00581أحد،ثالثاء،خمٌس  ، 22-28،                 08رقم المكتب :

Sanaa_y_1963@yahoo.com 

 
 

 

 وصف المادة .22

تتناول هذه المادة مفهوم التربٌة المهنٌة ومراحل تعلٌمها وعناصر الثقافة المهنٌة:المهن،العائالت المهنٌة،التوصٌف والتصنٌف المهنً 
المرحلة األساسٌة األولى مع التركٌز على المهارات التدرٌسٌة الالزمة لتعلٌم الموضوعات التً ٌتضمنها منهاج ب ،واقع سوق العمل،اكسا
 بعض الجوانب العملٌة.

mailto:Sanaa_y_1963@yahoo.com
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 المادة ونتائجهاتدرٌس أهداف  19.

 ٌتوقع من الطالب فً نهاٌة المساق أن ٌحقق النتاجات التالٌة:

 أوال  : النتاجات المعرفٌة:

 التعرف على مفهوم  التربٌة المهنٌة  ومجاالتها.  -       

 أهمٌة التربٌة المهنٌة للفرد والمجتمع.التعرف على  -       

 التعرف الى أهداف تدرٌس التربٌة المهنٌة.-       

 التعرف على عناصر الثقافة المهنٌة. -       

 طرق التدرٌس الحدٌثة المناسبة لمنهاج التربٌة المهنٌة.التعرف على -       

 مهنٌة.التعرف على المشكالت التً تواجه تدرٌس التربٌة ال -      

 التعرف على مواضٌع التربٌة المهنٌة المتضمنة فً مناهج الصفوف الثالثة األولى فً األردن.-      

 التعرف على نماذج عالمٌة فً التربٌة المهنٌة.-       

 التعرف على أسالٌب تقوٌم تعلم الطلبة فً التربٌة المهنٌة.-       

 النتاجات الوجدانٌة: : ثانٌا

 تكوٌن اتجاهات اٌجابٌة نحو التربٌة المهنٌة.-         

 تقدٌر أهمٌة التربٌة المهنٌة.-        

 تبنً استراتٌجٌات تدرٌس مالئمة لتدرٌس التربٌة المهنٌة لطلبة الصفوف الثالث األولى.-       

 ة المهنٌة.تبنً استراتٌجٌات تقوٌم مالئمة لتقوٌم تعلم طلبة الصفوف الثالث األولى فً التربٌ-       

 ثالثا : النتاجات المهارٌة :

 .فً مادة التربٌة المهنٌة صفٌة تنفٌذ حصص

 نقد وتحلٌل حصص صفٌة فً مادة التربٌة المهنٌة. -     

 اختٌار وسائل تعلٌمٌة مناسٌة فً تنفٌذ حصص التربٌة المهنٌة.-     

 المهارات الخاصة بالموضوع :     

 مهارة التخطٌط.

 جزء من محتوى تعلٌمً محدد فً مادة التربٌة المهنٌة لطلبة الصفوف الثالث األولى.مهارة تنفٌذ 

 .مهارة الحوار والتواصل الجٌد مع المدرس والزمالء

 مهارة تقٌٌم أداء غٌره من الزمالء .

 

 

 

 
 
 

 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
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 أساليب المراجع         
 التقييم

التعّمم نتاجات 
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

 (.0882؛أحمد؛)عاٌش

التربٌة المهنٌة وأسالٌب 
 تدرٌسها.دار 

  المسٌرة للنشر والتوزٌع

اختبارات 
وواجبات 

 فصلٌة

مفهوم التربٌة  -
 المهنٌة  ومجاالتها.

أهمٌة التربٌة -  
المهنٌة للفرد 

 والمجتمع.

 

د.سناء 
 مجدالوٌة

 اناألسبوع 
 والثانً األول

 الوحدة ألولى:

ماهٌة التربٌة  
 المهنٌة

 

 

 (.0882عاٌش؛أحمد؛)

التربٌة المهنٌة وأسالٌب 
تدرٌسها.دار المسٌرة للنشر 

 والتوزٌع

اختبارات 
وواجبات 

 فصلٌة

أهداف التربٌة 
المهنٌة العامة 

 والخاصة

ان األسبوع نفسها
الثالث 
 والرابع

 لثانٌة:االوحدة 
الدور الوظٌفً 
 للتربٌة المهنٌة

 
 

(9002الطىيسي،أحمد)

التربيت    ث في أساسيا

،دار الشروق المهنيت

زيعللنشر والتى  

اختبارات 
وواجبات 

 فصلٌة

تقدٌر التربٌة 
المهنٌة وتحسٌن 
 االتجاهات نحوها

األسبوعان  نفسها
الخامس 
 والسادس

 الوحدة الثالثة:

نماذج عالمٌة فً 
تدرٌس التربٌة 

 المهنٌة

(أساس0883لطوٌسً،أحمد)ا
فً التربٌة المهنٌة،دار  تٌا 

 الشروق للنشر والتوزٌع

اختبارات 
وواجبات 

 فصلٌة

تعمٌق المعرفة 
بواقع تدرٌس 
 التربٌة المهنٌة

األسبوع  نفسها
 السابع

 الوحدة الرابعة:
صعوبات تطبٌق 
برنامج التربٌة 

 المهنٌة

 

التربيييييييييية  .(9002السييييييييييد  ميييييييييريم  
المهنييييييةد مباداهيييييا واسيييييتراتيجيات 
 التدريس والتقويم

 

اختباراث 

وواجباث 

 فصليت

مجاالت التربية -
ومستويات المهنية 
 تدريسها

 نفسها
 

الثامن  اناألسبوع
 والتاسع

 الوحدة الخامسة
:مناهج التربية 

 المهنية ومستوياتها

(أساس0883لطوٌسً،أحمد)ا
فً التربٌة المهنٌة،دار  تٌا 

 الشروق للنشر والتوزٌع

اختبارات 
وواجبات 

 فصلٌة

أهمٌة التخطٌط -
وعناصر الخطة 

 الٌومٌة

األسبوع  نفسها
 العاشرا

 لوحدة السادسة ا
:التخطٌط لتدرٌس 
 التربٌة المهنٌة

(أساس0883لطوٌسً،أحمد)ا
فً التربٌة المهنٌة،دار  تٌا 

 الشروق للنشر والتوزٌع

اختبارات 
وواجبات 

 فصلٌة

استراتٌجٌات 
 التدرٌس المالئمة 

األسبوع  نفسها
 الحادي عشر

الوحدة 
السابعة:االستراتٌجٌ

 ات األكثر 

فاعلٌة فً تدرٌس 
 التربٌة المهنٌة

 (.0882عاٌش؛أحمد؛)

التربٌة المهنٌة وأسالٌب 
تدرٌسها.دار المسٌرة للنشر 

 والتوزٌع

اختبارات 
وواجبات 

 فصلٌة

استراتٌجٌات 
 التقوٌم المالئمة

األسبوع  نفسها
 الثانً عشر

الوحدة 
الثامنة:االستراتٌجٌا
ت األكثر فاعلٌة فً 

تقوٌم تعلم الطلبة 
 فً التربٌة المهنٌة
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 التالٌة: النشاطات واالستراتٌجٌات التدرٌسٌةتطوٌر نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  ٌتم

المحاضرة-  

المناقشت والحىار-  

عروض عمليت من الطلبت.-  

حضىر حصص في التربيت المهنيت ونقدها.-  

 واجبات بٌتٌة.-

 

 

 

 

 التقٌٌم ومتطلبات المادة أسالٌب .00

 التقٌٌم والمتطلبات التالٌة: أسالٌبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  ٌتم

  05امتحان منتصف الفصل   -

 5                     المشاركة-

 28عرض خطة دراسٌة         -

 28حضور حصة وتقدٌم نقد لها   -

 58االمتحان النهائً               -

           288المجموع                        -

 

 السٌاسات المتبعة بالمادة .03

 .اللتزام بأوقات الحضور والمغادرةا -أ

 بآداب الحوار. لتزامالا -ب

 االلتزام بتنفيذ الواجبات المطلوبة في مواعيدها. -ج

 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 (.Data Showوجهاز العرض) مبيوتركتتم االستعانة بمختبر الوسائل لتنفيذ بعض العروض .باستخدام ال

 
 

 المراجع .05

 
 

واستراتيجيات التدريس والتقويم   عماند دار واال(   التربية المهنيةد مباداها 9002السيد   مريم     - 
  - دار الشروق  د(   أساسيات في التربية المهنية   عمان:900الطويسي   أحمد     

دار جرير دعمان  األولى (   التربية المهنيةد مناهج وطرااق تدريس  الطبعة9002بدرخان  سوسن      -    
0دار المسيرة د  عمانالطبعة األولى  وأساليب تدريسها التربية المهنية( 8221الحيمة  محمود    - 

0د دار واالونظرياته  الطبعة األولى   عمان (  سيكولوجية التوجيه المهني9002الداهري   صالح    - 
Al-Saydeh. Monim (2002) Pre-vocational Education in Jordan: Implications for Teacher preparation and In-service Training . Unpublishd ph.D dissertation, 

university of Huddersfield, UK. 
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