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 1. اسم المادة   1مفاىيم عممية واساليب  تدريسيا 

 2. رقم المادة 0102214

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري ساعات  3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري ساعات  3
 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب -

 5. اسم البرنامج بكالوريوس معمم الصف

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية العموم التربوية

 9. القسم المناىج والتدريس

 10. مستوى المادة بكالوريوس

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2015/2016 االولالفصل الدراسي 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس العربية

/ الدراسيةمخطط المادة تاريخ استحداث  2015-2016
 15. تاريخ مراجعة مخطط المادة الدراسية

 منّسق المادة .61

 ال يوجد  .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج

 مدرسو المادة .61

 االسم رقم المكتب الساعات المكتبية رقم الهاتف البريد االلكتروني

adnan_doulat@yahoo.com 0772414400 
ح 13.30- 12:30

  خ ث
311 

عدنان سالم فالح 

 الدوالت
 

 

 وصف المادة .61

والفضاء , من حيث تصنيف الكائنات الحية وخصائصيا وحاجاتيا والعالقات  األرضالعموم الحياتية  وعموم  مبادئتتناول ىذه المادة 
, كاليندسة األحياءوصحتو , النباتات وخصائصيا ,المستجدات في عمم  اإلنسان, وجسم  واألجيزة واألعضاء واألنسجة,والخمية  بينيا

والشمس والقمر, العمميات  األرض,  ونشأتوكون وخصائصو الميندسة وراثيا ,مكونات ال واألغذيةالوراثية واالستنساخ وخارطة الجينات 
برازالموضوعات , ىذه طرق تدريس  إلى باإلضافة. اإلنسانيةالجوية ودورىا في الحياة  األرصادالجيولوجية ,  المنحى البنائي وطرائق  وا 

والمشروعات العممية. واستخدام المجير في تدريس موضوعات العموم  التدريس القائمة عميو, كالتعمم التعاوني والخرائط المفاىيمية
.الحياتية, واالستعانة بالمختبر الجاف  

mailto:adnan_doulat@yahoo.com
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 أهداف تدريس المادة ونتائجها19.

 

األهداف  -أ  
المعرفة والفيم -أ  

 يتوقع من الطالب بعد االنتياء من ىذا المساق أن يتعرف عمى المعارف والميارات اآلتية:
الطمبة بماىية العمم وأىدافو وخصائصو وأنواع المعرفة العممية. تعريف  -1  
تنمية معرفة وفيم الطمبة لممفاىيم والمبادئ والنظريات والقضايا البيولوجية والبيئية   -2  

 –عمم الوراثة  –اإلنسان  –الخمية وأجيزة الجسم  –خصائص الكائنات الحية  –مثل: ) تصنيف الكائنات الحية 
(  عمم البيئة  

تعريف الطمبة باالستراتيجيات والطرق التدريسية المناسبة لتدريس المفاىيم البيولوجية والبيئية.   -3  
تعريف الطمبة بالتطبيقات العممية والتقنية لممعرفة البيولوجية كاالستنساخ واألغذية المعالجة بيولوجيًا.  -4  
حظة, القياس, التصنيف, التنب  , االستقراء, االستنباط, المال ميارات التفكير العممي ) الميارات العقمية (: -ب 

 االستدالل, والتجريب, وتفسير البيانات, وفرض الفروض ,.....(
 

المخرجات النهائية : -ب  
 أواًل: المهارات األكاديمية األساسية )المعرفة والفهم(:

واستقراء العالقات التي تربطيا لتطوير الخارطة المفاىيمية في عمم الحياة والبيئة المبادئ األساسية  استيعاب -1  
التدرب عمى تقويم المعرفة القبمية لمطالب والتعرف عمى لغتيم المستخدمة في التعبير عن أفكارىم  -2

البيو لوجية والكون.بخصوص المفاىيم   
بخصوص موضوع عمم الحياة تطوير مجتمع عممي صفي محمي لمتدرب عمى كيفية مناقشة األفكار العممية  -3

.وتقبميا أو دحضيا  

 

 ثانيًا: المهارات التحميمية واإلدراكية :
 1  التدرب عمى تخطيط استراتيجيات التعمم والتي تتالءم  مع الخطوط العريضة ليا في فمسفة العموم..

التفسير وذلك من خالل األنشطة العممية  –التنب   -التصنيف   –القدرة عمى التحميل والربط واالستنتاج  .2
 وتكميف الدارسين ببعض الميمات التي تحتاج البحث والتحميل والمقارنة.

 ثالثًا: المهارات الخاصة بالموضوع :
 وبيان كيفية توظيفيا في الميدان. منياج العموم لمصفوف الثالاثة االولىالقدرة عمى تحديد استراتيجيات تنفيذ  .1

 .منياج العموم لمصفوف الثالاثة االولىيل دراسات عالجت تنفيذ القدرة عمى تحم .2

 في الواقع. منياج العموم لمصفوف الثالاثة االولىالقدرة عمى إصدار أحكام حول تنفيذ  .3
 رابعًا: المهارات التحويمية :

 .منياج العموم لمصفوف الثالاثة االولىالقدرة عمى تقويم دراسات عالجت تنفيذ  .1

 .منياج العموم لمصفوف الثالاثة االولىالقدرة عمى التخطيط لتييئة البيئة المدرسية لتنفيذ  .2
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

نتاجات التعمم  المدرس االسبوع المحتوى
 المتحققة

 المراجع اساليب التقييم

 * تعريف العمم
 * أىداف العمم 

 * خصائص العمم

  عدنان الدوالت د. األول

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 
 الطالبية

8 

 الثاني  طبيعة العمم

 الحوار والمناقشة  
المحاضرة 
والمشاركات 
 الطالبية

10 

* أنواع المعرفة 
العممية ) الحقائق، 
المبادئ، التعميمات، 

...، النظريات 
 العممية(.

   الثالث

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 
 الطالبية

10 

   
 

  العممية المفاىيم  
 الرابع

 الحوار والمناقشة  
المحاضرة 
والمشاركات 
 الطالبية

8 

 الخامس اىداف تدريس العموم

 الحوار والمناقشة  
المحاضرة 
والمشاركات 
 الطالبية

11 

استراتيجيات حديثة في 
 تدريس العموم

   السادس

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 
 الطالبية

11 

 الكون
 شكل األرض
دوران األرض حول 

   السابع
 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 

11 
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الميل  –نفسيا 
 والنيار

 الطالبية

الشير  –دورة القمر 
 القمري

ميل محور  -
األرض أثناء دورانيا 
 –حول الشمس 

 الفصول 
السنة  –البروج 

 الشمسية 
  

 

   الثامن

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 
 الطالبية

11 

* مفيوم التصنيف: 
القبيمة  –) المممكة 

الجنس  –العائمة  –
 –البدائيات  –

... -الطالئعيات
المممكة النباتية 
 والحيوانية (
* خصائصيا: ) 

 –التكاثر  –النمو 
العمميات الحيوية ( 
      
 

   التاسع

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 
 الطالبية

1 

مستويات التنظيم في 
 جسم اإلنسان       

النسيج  –* الخمية 
الجياز  –العضو  –
التكامل الوظيفي  –

   العاشر

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 
 الطالبية

1 
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 لألجيزة وعمم الوراثة

مستويات التنظيم في 
 جسم اإلنسان       

النسيج  –* الخمية 
الجياز  – العضو –
التكامل الوظيفي  –

 لألجيزة وعمم الوراثة

   الحادي عشر

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 
 الطالبية

1 

مستويات التنظيم في 
 جسم اإلنسان       

النسيج  –* الخمية 
الجياز  –العضو  –
التكامل الوظيفي  –

 لألجيزة وعمم الوراثة

   الثاني عشر

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 
 الطالبية

1 

مستويات التنظيم في 
 جسم اإلنسان       

النسيج  –* الخمية 
الجياز  –العضو  –
التكامل الوظيفي  –

  لألجيزة وعمم الوراثة

   الثالث عشر

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 
 الطالبية

1 

البيئة والنظم البيئية 
 والمشكالت البيئية

   عشر الرابع

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 
 الطالبية

11 

المستجدات في عمم 
األحياء, كاليندسة الوراثية 
واالستنساخ وخارطة 
الجينات واألغذية 
 الميندسة وراثيا

 الخامس عشر
 

  

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 
 الطالبية

11 
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 التدريسيةالنشاطات واالستراتيجيات  .02

 يتم تطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية:
 العروض التقديمية -1
 المشاركات الطالبية -2

 ورشة عمل -3
 

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستيدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
  %30اختبار منتصف الفصل                                                            -1
 %30                                     المشاركة الطالبية والتفاعل الصفيو الواجبات  -2
 %    40النيائي                                                                  اإلختبار -3

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 تسيم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 اللوح التفاعلي,  السبورة البيضاء

 

 المراجع .22

 

وعموم األرض في مرحمة التعميم الثانوي الشامل. عمم الحياة المقررةالكتب  -أ  
مناىج األحياء في مرحمة التعميم الثانوي الشامل( 1991التربية والتعميم األردنية ) وزارة -3  
مناىج العموم وخطوطو العريضة في مرحمة التعميم األساسي.( 1991وزارة التربية والتعميم األردنية ) -4  
( األحياء لمصف الثاني ثانوي1998وزارة التربية والتعميم األردنية ) -5  
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األحياء لمصف األول ثانوي( 1998ربية والتعميم األردنية )وزارة الت -6  
  األحياء لمصف العاشر األساسي( 1998وزارة التربية والتعميم األردنية  ) -7
. دار الشروق، عمان.أساليب تدريس العموم( 1996زيتون، عايش ) -8  
، عمان.، دار الشروقعمم حياة اإلنسان، بيولوجيا اإلنسان( 1994زيتون، عايش ) -9  

. دار عمان، األردن. طبيعة العمم وبنية / تطبيقات في التربية العممية( 1999عايش، زيتون ) -11  
دوسية اساليب تدريس العموم لمدكتوره صفاء الكيالني. -11  

 

  
 

    :نسخة إلى                                                                                   
                  قسمالرئيس                                                                                   
     مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                                    

 المادةممف                                                                                 


