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 1. اسم المادة اإلدارة الصفية

 2. رقم المادة 0002202

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري ساعات نظرية 3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري ساعات نظرية 3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب -

 5. اسم البرنامج م الصفمعم

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية العموم التربوية

 9. القسم المناهج والتدريس

 10. مستوى المادة السنة الثانية

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2016-2015ول الفصل الدراسي األ

 12. نامجالدرجة العممية لمبر  البكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس العربية

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

 

 منّسق المادة .61

 .ي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونما يمي الرجاء إدراج
 

 

 مدرسو المادة .61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 االسم رقم المكتب الساعاث المكتبيت رقم الهاتف البريد االلكتروني

M.dawairi@ju.edu.jo 0772053513 
ح ث                                

              6-61خ 
د ميسىن الدويري  56         
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 وصف المادة .61

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما
انزؼشٌف ثبنًجبدئ انؼبيخ فً اإلداسح انصفٍخ ٔأًٍْزٓب ٔطجٍؼخ انًشكالد انزً رٕاجّ انًؼهى ٔانًزؼهمخ فً إداسرّ نغهٕن انطهجخ 

ؤٔنخ ػٍ ظٕٓس انًشكالد انصفٍخ ٔصؼٕثبد اإلداسح انصفٍخ، ْٔزا ٌشًم: ٔنهُشبطبد انزؼهًٍٍخ انزؼهًٍخ. األعجبة انؼبيخ انًغ

خصبئص انطهجخ، طجٍؼخ ثٍئخ انزؼهى انًبدٌخ ٔانُفغٍخ، خصبئص انًؼهى. ارجبْبد يؼبصشح فً اإلداسح انصفٍخ ٔانًُٕرج انشبيم فً 

 انضجظ انًذسعً.
 

  المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 األْذاف  –أ 

 ف انًؼشفٍخ : األْذا أٔال

 انصفٍخ . اإلداسحانًجبدئ انؼبيخ لً  إنىانزؼشف  -1

 . انزؼهًٍخنغهٕن انطهجخ ٔنهُشبطبد انزؼهًٍٍخ  إداسرّانًؼهى ٔانًزؼهمخ فً  رٕاجّطجٍؼخ انًشكالد انزً  إنىانزؼشف  -2
 انصفٍخ . اإلداسحانؼبيخ انًغؤنخ ػٍ ظٕٓس انًشكالد انصفٍخ ٔصؼٕثبد  األعجبة إنىانزؼشف  -3
 انصفٍخ .      اإلداسح فًاالرجبْبد انحذٌثخ  إنىانزؼشف  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًبدح أٌ ٌكٌٕ لبدسا" ػهى ......... إَٓبءَزبجبد انزؼهى : ٌزٕلغ يٍ انطبنت ػُذ  –ة 

 انصفٍخ  اإلداسحاكزغبة يٓبساد  -1

 انصفٍخ . اإلداسحرطٌٕش لذسح انطبنت انًؼهى ػهى رطجٍك انًجبدئ ٔاالرجبْبد انحذٌثخ فً  -2
 حبنخ االَضجبط فً انًذسعخ األسدٍَخ . رمٍٍى -3
 انزٕفٍك ثٍٍ االرجبْبد انحذٌثخ فً اإلداسح انصفٍخ ٔانٕالغ انزشثٕي األسدًَ ) ظشٔف انًذسعخ األسدٍَخ ( -4
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

 
 المراجع اساليب التقييم نتاجات التعمم المتحققة المدرس االسبوع المحتوى

 د ميسون الدويري األول مهنة التعميمتعقد 

تعقيد التحميل الناقد ل
يم وأهمية مهنة التعم

 ااإلدارة الصفية، مفهومه
 ومحاورها

 الحوار والمناقشة
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية

ْبسٌٔ، سيضي. 

( اإلداسح 2003)

انصفٍخ. ػًبٌ، داس 

 ٔائم نهُشش.

 

االفتراضات الرئيسة 
المتعمقة بالسموك 

 سانياإلن
 الثاني

االفتراضات الرئيسة  د ميسون الدويري
المتعمقة بالسموك 

 اإلنساني

 الحوار والمناقشة
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية

ْبسٌٔ، سيضي. 

( اإلداسح 2003)

انصفٍخ. ػًبٌ، داس 

 ٔائم نهُشش.

 

معايير الحكم عمى 
 السموك

 د ميسون الدويري الثالث
معايير الحكم عمى 

 السموك

 والمناقشة الحوار
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية

ْبسٌٔ، سيضي. 

( اإلداسح 2003)

انصفٍخ. ػًبٌ، داس 

 ٔائم نهُشش.

 

أعجبة انغهٕن غٍش 

 الرابع انًمجٕل

أعجبة انغهٕن غٍش  د ميسون الدويري

 الحوار والمناقشة انًمجٕل
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية

، لطبيً، ٌٕعف. لطبيً

سح إدا( 2002. )َبٌفخ

انصفٕف، األعظ 

. دار انغٍكٕنٕجٍخ

 .انفكش.ػًبٌ

 

ػٕايم انصشاع 

 الخامس ٔانزؼهًٍبد انًذسعٍخ

ػٕايم انصشاع  د ميسون الدويري

 الحوار والمناقشة ٔانزؼهًٍبد انًذسعٍخ
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية

ْبسٌٔ، سيضي. 

( اإلداسح 2003)

انصفٍخ. ػًبٌ، داس 

 ٔائم نهُشش.

 

غخ نُظبو انًؼبنى انشئٍ

 انزؼهًٍبد انصفٍخ

 ٔانًذسعٍخ
انًؼبنى انشئٍغخ نُظبو  د ميسون الدويري السادس

 انزؼهًٍبد انصفٍخ

 الحوار والمناقشة
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية

ْبسٌٔ، سيضي. 

( اإلداسح 2003)

انصفٍخ. ػًبٌ، داس 

 ٔائم نهُشش.

 

إدساكبد انًؼهًٍٍ 

انخبطئخ انًشرجطخ 

د ثبنمٕاػذ ٔانزؼهًٍب

 انصفٍخ ٔانًذسعٍخ
 د ميسون الدويري السابع

إدساكبد انًؼهًٍٍ 

انخبطئخ انًشرجطخ 

ثبنمٕاػذ ٔانزؼهًٍبد 

 انصفٍخ ٔانًذسعٍخ

 الحوار والمناقشة
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية

ْبسٌٔ، سيضي. 

( اإلداسح 2003)

انصفٍخ. ػًبٌ، داس 

 ٔائم نهُشش.

 

رمذٌى انمٕاػذ ٔانزؼهًٍبد 

رمذٌى انمٕاػذ ٔانزؼهًٍبد  د ميسون الدويري الثامن سعٍخانصفٍخ ٔانًذ

 انصفٍخ ٔانًذسعٍخ

التعمم التعاوني والتفاعل 
والمشاركات الصفي 

 الطالبية

ْبسٌٔ، سيضي. 

( اإلداسح 2003)

انصفٍخ. ػًبٌ، داس 

 ٔائم نهُشش.

 

إجشاءاد انًحبعجخ 

انحذٔد ٔ ٔانًغبءنخ

 انحبصيخ
 د ميسون الدويري التاسع

نًحبعجخ إجشاءاد ا

انحذٔد ٔ ٔانًغبءنخ

 انحبصيخ

 الحوار والمناقشة
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية

ْبسٌٔ، سيضي. 

( اإلداسح 2003)

انصفٍخ. ػًبٌ، داس 

 ٔائم نهُشش.
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 إسشبداد اعزخذايٓب

طشق إٌجبثٍخ نحفض ٔ

انطهجخ ػهى االنزضاو 

 ثبنزؼهًٍبد
 د ميسون الدويري العاشر

 إسشبداد اعزخذايٓب

بثٍخ نحفض طشق إٌجٔ

انطهجخ ػهى االنزضاو 

 ثبنزؼهًٍبد

 الحوار والمناقشة
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية

، لطبيً، ٌٕعف. لطبيً

إداسح ( 2002. )َبٌفخ

انصفٕف، األعظ 

. دار انغٍكٕنٕجٍخ

 انفكش.ػًبٌ

. 

 
أًٍْخ اعزؼًبل رٕاثغ 

انزٕاثغ  ،انغهٕن.

انطجٍؼٍخ ٔأعظ 

انزٕاثغ ٔاعزؼًبنٓب.

 انًُطمٍخ ٔأعظ

 اعزؼًبنٓب

 د ميسون الدويري الحادي عشر

أًٍْخ اعزؼًبل رٕاثغ 

انزٕاثغ  ،انغهٕن.

انطجٍؼٍخ ٔأعظ 

انزٕاثغ ٔاعزؼًبنٓب.

انًُطمٍخ ٔأعظ 

 اعزؼًبنٓب

 الحوار والمناقشة
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية

ْبسٌٔ، سيضي. 

( اإلداسح 2003)

انصفٍخ. ػًبٌ، داس 

 ٔائم نهُشش.

 

ً ٔ يؼُى االَزجبِ انصف

يؼُى االَزجبِ انصفً ٔ  د ميسون الدويري الثاني عشر ّإَٔاػ

 ّإَٔاػ

 الحوار والمناقشة
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية

ْبسٌٔ، سيضي. 

( اإلداسح 2003)

انصفٍخ. ػًبٌ، داس 

 ٔائم نهُشش.

 

رشخٍص رشزذ االَزجبِ 

رشخٍص رشزذ االَزجبِ  د ميسون الدويري الثالث عشر أعجبةٔ

 أعجبةٔ
 تعمم التعاوني ,ال

 ا والمشاركات الطالبية

ْبسٌٔ، سيضي. 

( اإلداسح 2003)

انصفٍخ. ػًبٌ، داس 

 ٔائم نهُشش.

 

طشق انٕلبٌخ يٍ 

طشق انٕلبٌخ يٍ  د ميسون الدويري الرابع عشر احزًبالد رشزذ االَزجبِ

 احزًبالد رشزذ االَزجبِ

 الحوار والمناقشة
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية

ضي. ْبسٌٔ، سي

( اإلداسح 2003)

انصفٍخ. ػًبٌ، داس 

 ٔائم نهُشش.

 

انًؼبنى انشئٍغخ نُظبو 

 انزؼهًٍبد انصفٍخ

 ٔانًذسعٍخ
 د ميسون الدويري الخامس عشر

انًؼبنى انشئٍغخ نُظبو 

 انزؼهًٍبد انصفٍخ

 ٔانًذسعٍخ

 الحوار والمناقشة
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية

ْبسٌٔ، سيضي. 

( اإلداسح 2003)

. ػًبٌ، داس انصفٍخ

 ٔائم نهُشش.

 
    

 انغبدط ػشش                يشاجؼخ ػبيخ

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل  يتم
 العروض التقديمية -1
 المشاركات الطالبية -2

 ورشة عمل -3

 لمواضيع المادة ةيحيتقديم أوراق عمل توض -4

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .11

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 تقييم أول  -1
 تقييم ثاني -2
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 المشاركة الطالبية والتفاعل الصفي -3
 الواجبات المحددة -4

 

 السياسات المتبعة بالمادة .12

 والغياب رسياسة الحضو  -أ

 المعمول بها في الجامعة  األنظمةحسب 

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 المعمول بها في الجامعة األنظمةحسب 

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 المعمول بها في الجامعة األنظمةحسب 

 إعطاء الدرجات -ه

 %15اختبار أول   -1

 %15اختبار ثاني   -2

 %10الحضور والمشاركة   -3

 %10أجراء مقابمة مع معمم    -4

 %50نهائي            اختبار -5

 

 تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 مدرسة الجامعة األردنية -1

 مشغل الوسائل التعليمية  – 2

 غرفة الطفولة المبكرة   3

 

 

 

 ت واألجهزة المطموبةالمعدا .02

 السبورة البيضاء

  اللوح التفاعلي
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 المراجع .12

 
 

 المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادة.الكتب  -أ
 المرجع األساسي:

 .. عمان، دار وائل للنشراإلدارة الصفيت( 2002. )ْبسٌٔ، سيضي

 

 :انًشجغ انًغبَذ

 .عمان. دار الفكر.إداسح انصفٕف، األعظ انغٍكٕنٕجٍخ( 2002قطامي، نايفت. ) قطامي، يىسف. 

 
 
  .التعميمية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 

 معمومات إضافية .02
 

 يالحظبد ْبيخ :

 االلتزام بمواعيد المحاضرات.  -1
 عدم تخطي عدد الغياب المسموح به في قوانين الجامعة -2
 الئهم وألنفسهم وذلك بالتزامهم بآداب الصف.احترام الطالب لزم -3

                              إغالق أجهزة الخموي.  -4        

 

 
 
 

 
 

------------------اريخ: الت - ------------------------التوقيع:  -------------------اسم منسق المادة: 

 --------------------------------- التوقيع ---------- ---------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------رئيس القسم: 

 --------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

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

  
 

    :نسخة إلى                                                                                   
                  قسمالرئيس                                                                                   
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     مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                                    
 المادةممف                                                                                 


