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اسم المادة  مهارات دراسية .1 

 2. رقم المادة 0802203

 (ة،عمميةنظري)الساعات المعتمدة  3
.3 

 (ة، عمميةنظري)الساعات الفعمية  ( أسبوع16 )3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب ال يوجد

اسم البرنامج  معمم الصف وتربية الطفل .5 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية العموم التربوية

 9. القسم المناهج والتدريس

 10. مستوى المادة بكالوريوس

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

 12. الدرجة العممية لمبرنامج الدرجة الجامعية األولى

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد

 14. لغة التدريس المغة العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2016/ 2015الفصل األول 
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .16

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: الرجاء إدراج ما يمي
 ال يوجد

 

  مدرسو المادة.17

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: الرجاء إدراج ما يمي
 كىثش انحذسب

kawtherf@yahoo.com 
0788676300 

 ح ز خ 11 – 10
 
 

 

  وصف المادة.18

mailto:kawtherf@yahoo.com
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 .كما هو مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة
 

ٌهدف المساق إلى معرفة مفهوم المهارات الدراسٌة وأهمٌتها للتعلم وأسالٌب الدراسة الفعالة، مهارات اإلصغاء والمشاركة 
كما ٌهدف المساق إلى إكساب الطلبة . وأخذ المالحظات واالستٌعاب القرائً والتمثٌل البصري للمعلومات وكتابة التقارٌر

 مهارات االستعداد لالختبارات والتعامل معها بأنواعها المختلفة

 
 

 
  أهداف تدريس المادة ونتائجها19.

 .األهداف المعرفية المتوقع تحقيقها من قبل الطالب المعمم ( أاألهداف- أ

 .أن ٌرعشف عهى انعاللح انمىجىدج تٍه انثصش ومٍكاوٍكٍح انمشاءج .1

 .أن ٌرمه انطانة ذمىٍاخ ذىظٍم انىلد واإلعذاد نهىجاح انذساسً .2

 .أن ٌرعشف عهى أسانٍة ذىمٍح االسرٍعاب انمشائً وعهى أوىاع انمشاءج انمخرهفح .3

 : نتاجات التعّمم- ب
.األهداف المعرفية المتوقع تحقيقها من قبل الطالب المعمم  

 .أن ٌرعشف عهى انعاللح انمىجىدج تٍه انثصش ومٍكاوٍكٍح انمشاءج .4

 .أن ٌرمه انطانة ذمىٍاخ ذىظٍم انىلد واإلعذاد نهىجاح انذساسً .5

 .أن ٌرعشف عهى أسانٍة ذىمٍح االسرٍعاب انمشائً وعهى أوىاع انمشاءج انمخرهفح .6

: انمهاساخ انرحهٍهٍح وانعمهٍح (ب  
 . أن ٌطىس مهاسذه فً اإلصغاء وأخز انمالحظاخ .1

 .أن ٌحهم ومارج مه انثحىز انرطثٍمٍح واإلجشائٍح وٌىمذها .2
 .أن ٌطىس مهاسذه فً انمزاكشج وانمشاجعح واالسرعذاد نالمرحان .3

:انمهاساخ انخاصح تانمىضىع  
 أن ٌعذ تشامج دساسٍح نحاالخ والعٍح وافرشاضٍح .1

 أن ٌىظم دساسره وفك اإلمكاواخ انمراحح وانعةء انذساسً .2

:انمهاساخ راخ األثش انمىمىل  

 .أن ٌرعشف إنى مصادس انمعهىماخ وأسانٍة جمعها وطشق االسرفادج مىها .1

 لمهارات الدراسٌةأن ٌعذ ذماسٌش خاصح تمىضىعاخ ذرعهك تا .2
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  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى .20

1.  
 

  

نتاجات التعّمم   التقييمأساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المتحققة

االخرثاساخ وانرمىٌم  الخثالن

 انثذٌم
التكيف مع الحياة  1 انىراجاخ انساتمح

 الجامعية
االخرثاساخ وانرمىٌم  انىهش وحمىسي

 انثذٌم
المهارات الدراسية مفهومها  2 انىراجاخ انساتمح

وأهميتها والعوامل المؤثرة في 
 تعممها

االخرثاساخ وانرمىٌم  الخثالن

 انثذٌم
 تحديد األهداف واالولويات 3 انىراجاخ انساتمح

االخرثاساخ وانرمىٌم  الخثالن

 انثذٌم
 التحفيز الذاتي 4 انىراجاخ انساتمح

االخرثاساخ وانرمىٌم  انىهش وحمىسي

 انثذٌم
 نحو نموذج لمدراسة 5 انىراجاخ انساتمح

االخرثاساخ وانرمىٌم  انىهش وحمىسي

 انثذٌم
 إدارة الذات 6،7 انىراجاخ انساتمح

االخرثاساخ وانرمىٌم  انىهش وحمىسي

 انثذٌم
االستماع والمشركة وأخذ   9،8 انىراجاخ انساتمح

 المالحظات
االخرثاساخ وانرمىٌم  انىهش وحمىسي

 انثذٌم
 القراءة 10،11 انىراجاخ انساتمح

االخرثاساخ وانرمىٌم  انىهش وحمىسي

 انثذٌم
 الكتابة 12،13 انىراجاخ انساتمح

االخرثاساخ وانرمىٌم  انىهش وحمىسي

 انثذٌم
 االستعدادلالمتحانات وتقويمها  14،15 انىراجاخ انساتمح

االخرثاساخ وانرمىٌم  

 انثذٌم
 االختبار النهائي 16 انىراجاخ انساتمح
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 :يتم تطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية
 المحاضرات الصفية -
 األنشطة الصفية -

 التمرينات العممية لممهارات -
 المناقشة والحوار -

 
 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 22

 :يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم المستهدفة من خالل أساليب التقييم والمتطمبات التالية
  عالمة30امتحان نصف الفصل                                                     - 

 عالمة20األنشطة والمشاركة                                                       - 
  عالمة50االمتحان النهائي                                                          - 

 

 

  السياسات المتبعة بالمادة.23

  والغياب سياسة الحضور- أ

 ، وااللتزام بموعد المحاضرةالوقت المحددت في  وتسميم الواجباات االمتحانااللتزام بموعد- ب

 عدم استخدام الموبايل أثناء المحاضرة- ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي- د

 إعطاء الدرجات ومناقشة أسئمة االختبار- ه

 عدم ادخال المأكوالت والمشروبات لقاعة الدرس - و

 عدم التجمع أمام القاعة - ح

  المعدات واألجهزة المطموبة.24

 السبورة
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