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 1. اسم المادة 1تزبيت عًهيت 

 2. رقم المادة 0102310

 (ت،عًهيتانساعاث انًعتًذة )َظزي ساعاث َظزيت 3
.3 

 (ت، عًهيتانساعاث انفعهيت )َظزي ساعاث َظزيت 3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب -

 5. اسم البرنامج يعهى انصف

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة انجايعت األردَيت

 8. الكمية انعهىو انتزبىيت

 9. القسم انًُاهج وانتذريس

 10. مستوى المادة 4

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2015/2016 االولانفصم انذراسي 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج انبكانىريىس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس انعزبيت

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

 

 يُّسق انًادة .16

 .: رقى انًكتب، انساعاث انًكتبيت، رقى انهاتف، انبزيذ اإلنكتزوَييا يهي انزجاء إدراج
 

 

 مدرسو المادة .71

 .: رقى انًكتب، انساعاث انًكتبيت، رقى انهاتف، انبزيذ اإلنكتزوَييا يهي انزجاء إدراج
المكتبرقم  الساعاث المكتبيت رقم الهاتف البريد االلكتروني  االسم 

mmoed1978@yahoo.com 0777468400  73.21-77ن ر  مؤيد أحمد مقبل الخىالدة 41 
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 وصف المادة .71

 .يذكىر في انخطت انذراسيت انًعتًذة هى كًا
الطالب  تمثل هذه المادة حلقة ربط بٌن النظرٌة والتطبٌق فً التدرٌس، حٌث ٌتم تعمٌق الربط وتأصٌله من خالل رفع مستوى قدرة

فً إصدار األحكام على أدائه وتقوٌمه وفق نظرٌات ومبادئ التعلم والتعلٌم الصفً فً مجاالت التخطٌط والتنفٌذ والتقوٌم، ومن ثم 

 العمل على رفع مستوى األداء والتطبٌق استنادا إلى تلك المبادئ والنظرٌات.

 

 
 

 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

تكوٌن فهم سلٌم لدى الدارسٌن والممارسٌن لمهنة التعلٌم لتطبٌق نظرٌات التعلم )التدرٌس( باعتبار العملٌة تهدف هذه المادة إلى 

التعلٌمٌة ركنا هاما فً العملٌة التربوٌة. كما تهدف إلى إكساب الطلبة القدرة على تحلٌل بعض المواقف التدرٌسٌة ونقدها بقصد 

 تجوٌدها.

األهداف التعلٌمٌة التالٌة: كما تهدف هذه المادة إلى تحقٌق  

 تطوٌر كفاٌة الدارسٌن على تحلٌل المواقف الصفٌة وشرح مضامٌنها وأبعادها. -1

 تحلٌل ونقد بعض المواقف الصفٌة فً ضوء معاٌٌر أداء وتوقعات ذات مستوى متمٌز. -2

 أن ٌعً الدارس األبعاد التً ٌتم بناء علٌها تحلٌل األداء الصفً -3

 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

 أوال: شرح بعض المواد النظرٌة ذات العالقة بالتدرٌس والتً لم تطرح فً المواد األخرى مثل:

 التعلٌم كمهنة )أسبوع( -

 صفات المعلم )أسبوع( -

 التربٌة العملٌة مفاهٌمها طرقها )أسبوع( -

 مسؤولٌات المشاركٌن فً التربٌة العملٌة )أسبوعان( -

 التربٌة العملٌة )أسبوعان( مراحل -

 الكفاٌات التحضٌرٌة )أسبوع( -

 نقد الحصة الصفٌة وعناصره )أسبوع( -

 تصمٌم الوسائل التعلٌمٌة )أسبوعان( -

 سٌتم شرح المادة النظرٌة فً األسابٌع من) األول حتى الحادي عشر(. 

 ثانٌا: ٌقوم الطلبة بعرض حصص أمام زمالئهم فً الصف وتناقش هذه الحصص من حٌث أداء المدرس واألسالٌب المستخدمة

ثالثا: ٌقٌم الطلبة فً مدارس سواء أولئك الممارسون للتعلٌم أو غٌرهم حٌث ٌحدد مدارس لغٌر الممارسٌن لاللتحاق بهما ٌومٌن أسبوعٌا 

 لحضور حصص صفٌة حٌث ٌقدم تقارٌر لنقد حصص حضرها لدى معلمٌن آخرٌن .
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 التدريسيةالنشاطات واالستراتيجيات  .02

 انتانيت: انُشاطاث واالستزاتيجياث انتذريسيتتطىيز َتاجاث انتعهى انًستهذفت يٍ خالل  يتى
a. المحاضرات الصفية 
b. األنشطة الصفية 

c. التمرينات العممية لممهارات 
d. انًُاقشت وانحىار 

 
 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .33

 انتقييى وانًتطهباث انتانيت: أسانيبخالل يٍ  انًستهذفت َتاجاث انتعهى تحققإثباث  يتى

 يتى إعذاد يهف يٍ قبم انطانب يعزض فيه 

عالياث( 5خطت يىييت وفصهيت )  -  

 عالمات( 5مشاهدات مدرسٌة ) -

 عالمات( 5مشاهدات صفٌة ) -

 عالمات(5حصص صفٌة)  -

عالمة22واجبات                                                 -  

 عاليت 30     ايتحاٌ َظزي -

 

 السياسات المتبعة بالمادة .32

 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

 تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 السبورة البيضاء

 اللوح التفاعلي

 

 المراجع .32

 
 

 دنيم انتزبيت انعًهيت )يعهى صف ( د. بساو انقضاة  -
1.  
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 :انًزجع انًساَذ

 يقاالث تزبىيت   -

 
 

 معمومات إضافية .02
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 --------------------------------- وقيعالت -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 

  
 

    :نسخة إلى                                                                                   
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     مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                                    

 المادةممف                                                                                 


