
 
 

 

 

 

 

 

 

 الجامعة األردنية

 مركز االعتماد وضمان الجودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخطط المادة الدراسية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



الدراسية ةمخطط الماد                                مركز االعتماد وضمان الجودة   الجامعة األردنية                         

 

1 
 

  
 1. اصى انًادة  غشائك انزذسٚظ نهصفٕف انضالصخ األٔنٗ

 2. رقى انًادة 0802205

 3. )نظريت،ػًهيت(انضاػاث انًؼتًذة  3

   انضاػاث انفؼهيت )نظريت، ػًهيت( 48

 4. انًتطهّباث انضابقت/انًتطهباث انًتزاينت -

 5. اصى انبرنايج يؼهى صف

 6. رقى انبرنايج -

 7. اصى انجايؼت انغبيؼخ األسدَٛخ

 8. انكهيت كهٛــخ انؼهٕو انزشثٕٚـخ

 9. انقضى لغى انًُبْظ ٔانزذسٚظ

 10. يضتىي انًادة ثكبنٕسٕٚط

 11. انؼاو انجايؼي/ انفصم انذراصي األٔلانفصم انذساعٙ  2015/2016

 12. انذرجت انؼهًيت نهبرنايج انجكبنٕسٕٚط

 13. األقضاو األخري انًشتركت في تذريش انًادة ال ٕٚعذ

 14. نغت انتذريش انهغخ انؼشثٛخ

تاريخ اصتحذاث يخطط انًادة انذراصيت/  30-4-2015

 تاريخ يراجؼت يخطط انًادة انذراصيت

.15 

  

 . ينّضق انًادة16

 ال ٕٚعذ

 

 . يذرصى انًادة17 

 أحذ، صالصبء،خًٛظ(. 12-11)انغبػبد انًكزجٛخ:

 24407سلى انًكزت انفشػٙ:

i.shara@ju.edu.jo  

  
 . وصف انًادة18 

ٔانًٓبساد انزؼهًٛٛخ انالصيخ نهًؼهى فٙ انصفٕف األعبعٛخ األٔنٗ : رزُبٔل ْزِ انًبدح يكَٕبد انًٕلف انزؼهًٛٙ انصفٙ ٔانكفبٚبد 

انزخطٛػ نهزذسٚظ ٔيشاػبح انخصبئص انًُبئٛخ نهزاليٛز ْٔٓبساد انزذسٚظ ) انزٓٛئخ انحبفضح، رٕظٛف األعئهخ، انزٕاصم، رُٕٚغ 

عزشارٛغٛبد انًالئًخ، يٍ يضم انزؼهٛى انًجشيظ ، انًضٛشاد( انًُحٗ انزكبيهٙ فٙ رُظٛى ػًهٛخ انزؼهى ٔانزؼهٛى غجش رٕظٛف انًُبرط ٔاال

 ٔانزفكٛش االعزمشائٙ، ٔانزفكٛش انُبلذ، ٔحم انًشكالد، ٔاكزغبة انًفٕٓو، ٔانزؼهى انزؼبَٔٙ، ٔنؼت األدٔاس، انزٕاصم انصفٙ.
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 أهذاف تذريش انًادة ونتائجها 19 

 انًبدح أٌ ٚكٌٕ لبدساً ػهٗ... األْذاف َٔزبعبد انزؼهّى: ٚزٕلغ يٍ انطبنت ػُذ إَٓبء -أ

 أٔال: األْذاف انًؼشفٛخ:

أٌ ٚزؼشف إنٗ ػُبصش انخطخ انفصهٛخ ) انغُٕٚخ( ، ٔانخطخ انٕٛيٛخ. -  

(.3-1أٌ ٚزؼشف إألٖ خصبئص غالة انًشحهخ األعبعٛخ األٔنٗ )  -  

(3-1أٌ ٚزؼشف ٔٚزًضم يٓبساد انزذسٚظ نهصفٕف انضالس األعبعٛخ األٔنٗ ) -  

يٍ رٕظٛف انًُحٗ انزكبيهٙ فٙ رذسٚظ انصٕف األعبعٛخ األٔنٗ. أٌ ٚزًكٍ -  

أٌ ٚزؼشف إنٗ ثؼط اعزشرٛغٛبد انزذسٚظ يضم : حم انًشكالد، انُؼهٛى انزؼبَٔٙ، ...،  -  

 نؼت األٔاس.    

 صبَٛب : األْذاف انٕعذاَٛخ:

خهك ارغبْبد إٚغبثٛخ ػُذ يؼهًٙ انصفٕف انضالس األعبعٛخ األٔنٗ َحٕ انزذسٚظ -  

رجُٙ اعزشرٛغٛبد انزذسٚظ انًالئًخ نطالة انصفٕف األعبعٛخ األٔنٗ -  

رمجم غالة انصفٕف انضالس األعبعٛخ األٔنٗ ٔحغٍ انزٕاصم يؼٓى  -  

  

 انًادة انذراصيت وانجذول انزيني نها يحتىي. 20 
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 انًراجغ أصانيب انتقييى نتاجاث انتؼهّى انًتحققت انًذّرس األصبىع انًحتىي 

 األونً:انىحذة 
فهغفخ انزذسٚظ 

 ٔيٓبسارّ

 

 

 

 

(2  )

 اعجٕػبٌ 

د. إثشاْٛى 

 انششع
                                                      يفٕٓو انزذسٚظ 

 يفٕٓو انزؼهٛى،  ٔانزؼهى 

  ٔ يفٕٓو اعزشارٛغٛبد انزذسٚظ

 غشق انزذسٚظ

  ػُبصش انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ

)انطبنت، انًؼهى ، انًُٓبط، 

 انزغٓٛالد، ٔاإلداسح(

اخزجبساد 

 ٔأػًبل فصهٛخ

أثٕ صُٚخ، فشٚذ كبيم،  -

ٔ ػجبثُخ، ػجذهللا ٕٚعف 

(. يُبْظ 2007،) 

رذسٚظ انشٚبظٛبد 

نهصفٕف األٔنٗ. داس 

انًغٛشح نهُشش ٔانزٕصٚغ 

ٔانطجبػخ، انطجؼخ 

 األٔنٗ، ػًبٌ ،األسدٌ.

انىحذة انثانيت: 

كفبٚبد انًؼهى 

 انغٛذ                                                   

د. إثشاْٛى  ( اعبثٛغ3)

 انششع
                                          كفبٚبد يؼشفٛخ 

  كفبٚبد اإلداسح انصفٛخ انًبدٚخ

 ٔانًؼُٕٚخ

 كفبٚبد انزخطٛػ 

  كفبٚبد رُفٛز انزذسٚظ ) رًُٛخ

خ انزؼهى انفؼبنخ، انزفكٛش، رٕفٛش ثٛئ

 رغٓٛم ػًهٛخ انزذسٚظ(

 كفبٚبد رمٕٚى رحصٛم انطالة 

  كفبٚبد انزؼبيم يغ انطالة

 )كفبٚبد َفغٛخ(

اخزجبساد 

 ٔأػًبل فصهٛخ

يشػٙ، رٕفٛك ،ٔ  -

(. 2005انحٛهخ، يحًٕد )

غشائك انزذسٚظ انؼبيخ. 

داس انًغٛشح نهُشش 

ٔانزٕصٚغ ٔانطجبع، ػًبٌ 

 .، األسدٌ

 

 انىحذة انثانثت:
يٓبساد انزخطٛػ 

 نهزذسٚظ                                

 

د. إثشاْٛى  ( اعبثٛغ3)

 انششع
 يفٕٓو انزخطٛػ نهزذسٚظ 

  يغزٕٚبد انزخطٛػ نهزذسٚظ

 )عُٕٚخ أٔ فصهٛخ ، ٔ ٕٚيٛخ(

  ٖػُبصش انخطخ غٕٚهخ انًذ

)انغُٕٚخ( ، ٔلصٛشح انًذٖ 

 )انٕٛيٛخ(

  ، رصُٛف األْذاف ) يؼشفٛخ

نٛخ( ، يٓبسٚخ ٔعذاَٛخ )اَفؼب

 )حشكٛخ(

  األْذاف انزشثٕٚخ يٍ حٛش دسعخ

انؼًٕيٛخ ) غبٚبد ، ػبيخ، 

 عهٕكٛخ(

  يصبدس اشزمبق األْذاف انزشثٕٚخ

 ٔ انزؼهًٛٛخ ) انغهٕكٛخ(

  ،يكَٕبد انٓذف انغهٕكٙ ) األداء

انًؼٛبس )انًحك(، انششٔغ 

 )انًؼطٛبد ٔ انًًُٕػبد(،...(

اخزجبساد 

 ٔأػًبل فصهٛخ

فشٚذ كبيم، أثٕ صُٚخ،  -

ٔ ػجبثُخ، ػجذهللا ٕٚعف 

(. يُبْظ 2007،) 

رذسٚظ انشٚبظٛبد 

نهصفٕف األٔنٗ. داس 

انًغٛشح نهُشش ٔانزٕصٚغ 

ٔانطجبػخ، انطجؼخ 

 األٔنٗ، ػًبٌ ،األسدٌ.

 : رابؼتانىحذة ان

يٓبساد رُفٛز 

 انزذسٚظ                        

(2  )

 اعجٕػبٌ

د. إثشاْٛى 

 انششع
    يفٕٓو انًٓبسح                                         

 ) أعجٕػبٌ (

  يٓبساد ُٚجغٙ أ ٌ ٚشاػٛٓب انًؼهى

 فٙ أصُبء انزذسٚظ:

 أ( إصبسح انذافؼٛخ 

 ة( انًشَٔخ ٔعؼخ االغالع 

  ط( إػذاد األعئهخ ٔ األَشطخ

 انصفٛخ ٔرٕعٛٓٓب

 د( انٕعٛهخ انزؼهًٛٛخ 

  ْـ( انزٕاصم يغ انطالة)اعزخذاو

، انحبعٕة انًصبدس : انكزبة 

 ٔاالَزشَذ(

اخزجبساد 

 ٔأػًبل فصهٛخ

يشػٙ، رٕفٛك ،ٔ  -

(. 2005انحٛهخ، يحًٕد )

غشائك انزذسٚظ انؼبيخ. 

داس انًغٛشح نهُشش 

ٔانزٕصٚغ ٔانطجبع، ػًبٌ 

 .، األسدٌ

 

يشػٙ، رٕفٛك ،ٔ  -اخزجبساد  يفٕٓو غشٚمخ انزذسٚظ د. إثشاْٛى  ( اعبثٛغ4) :خايضتانىحذة ان
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انزذسٚظ يؼبٚٛش اخزٛبس غشٚك   انششع غشق انزذسٚظ  

 ٔيٛضاد انطشٚمخ انغٛذح:

 أ( األْذاف انزؼهًٛٛخ 

 ة( غجٛؼخ انطبنت 

 ٖٕط( غجٛؼخ انًبدح ٔ انًحز 

  د ( خجشح انًؼهى 

 -  ٔ إَٔاع غشق انزذسٚظ

 إٚغبثٛزٓب ٔعهجٛبرٓب: 

 1- انًحبظشح 

 2- انًُبلشخ ٔ انحٕاس 

 3- انًشبْذح انزٕظٛحٛخ 

 4- )انطشلخ انمصصٛخ ) انشٔاٚخ 

 5- حم انًشكالد 

 6- انًششٔػبد 

 7-  َٙٔغشٚمخ انزؼهٛى انزؼب

 انًغًٕػبد انصغٛشح()

 8- انضٚبساد انًٛذاَٛخ 

 9-  نؼت األدٔاس ٔانزؼهى يٍ خالل

 انهؼت

 10- انزؼهٛى انًجشيظ 

 11- ّاالكزشبف انًٕع 

 12- غشٚمخ االعزُجبغ ٔاالعزُزبط 

 13-  انزكبيم ثٍٛ انًجبحش

)انشٚبظٛبد ٔانؼهٕو( ٔثٍٛ) انهغخ 

 غهٛضٚخ(      انؼشثٛخ ٔاإلَ

        االعزًبػٛبد ٔانزشثٛخ(

 (اإلعاليٛخ

(. 2005انحٛهخ، يحًٕد ) ٔأػًبل فصهٛخ

غشائك انزذسٚظ انؼبيخ. 

داس انًغٛشح نهُشش 

ٔانزٕصٚغ ٔانطجبع، ػًبٌ 

 .، األسدٌ

 

 :ضادصتانىحذة ان

 يٓبساد انزمٕٚى     

(2  )

 اعجٕػبٌ

د. إثشاْٛى 

 انششع
 يفٕٓو انزمٕٚى 

 إَٔاع انزمٕٚى 

 ٔعبئم انزمٕٚى 

  إَٔاع االخزجبساد ) ٔػٕٛثٓب

 ٔإٚغبثٛبرٓب(

  إػذاد االخزجبساد ٔرُفٛزْب

 ٔرصحٛحٓب

اخزجبساد 

 ٔأػًبل فصهٛخ

يشػٙ، رٕفٛك ،ٔ  -

(. 2005انحٛهخ، يحًٕد )

غشائك انزذسٚظ انؼبيخ. 

داس انًغٛشح نهُشش 

ٔانزٕصٚغ ٔانطجبع، ػًبٌ 

 .، األسدٌ

 

 

. اننشاطاث واالصتراتيجياث انتذريضيت21   

 ٚزى رطٕٚش َزبعبد انزؼهى انًغزٓذفخ يٍ خالل انُشبغبد ٔاالعزشارٛغٛبد انزذسٚغٛخ انزبنٛخ:

  أعهٕة انحٕاس ٔانًُبلشخ 

 انؼًم فٙ يغًٕػبد 

 

 . أصانيب انتقييى ويتطهباث انًادة22 

 انزمٛٛى ٔانًزطهجبد انزبنٛخ:ٚزى إصجبد رحمك َزبعبد انزؼهى انًغزٓذفخ يٍ خالل أعبنٛت 

 % 30االيزحبٌ األٔل                   -أ 

 % 20أػًبل انفصم                  -ة 

 يٕصػخ ػهٗ انُحٕ اٜرٙ: 

 %5يُبلشخ فبػهخ ٔحعٕس ........ -1

 %5رحعٛش يبدح ٔرمذًٚٓب.......... -2

 %10ثحش فٙ يٕظٕع يب.......... -3

 % 50        االيزحبٌ انُٓبئٙ       -ط 
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 . انضياصاث انًتبؼت بانًادة23

 .ًٍُٛٚغ اعزؼًبل انخهٕ٘ فٙ أصُبء انًحبظشح أل٘ عجت إالّ ثإرٌ يغجك نغجت يؼ 

 .)انحعٕس انًجكش نهًحبظشح ٔػذو انزأخش ػٍ يٕػذْب ) ُٔٚظش ثكم حبنخ نٕحذْب 

 .ػذو انخٕض فٙ حذٚش عبَجٙ خبسط انًٕظٕع فٙ أصُبء انًحبظشح  

 

 واألجهزة انًطهىبت . انًؼذاث24

 رُفز انًحبظشاد فٙ انمبػخ انذساعٛخ ٔيشغم انٕعبئم 

 

 . انًراجغ25 

  (، يُبْظ رذسٚظ انشٚبظٛبد نهصفٕف األٔنٗ. داس انًغٛشح نهُشش 2007أثٕ صُٚخ، فشٚذ كبيم، ٔ ػجبثُخ، ػجذهللا ٕٚعف .)

 ٔانزٕصٚغ ٔانطجبػخ، انطجؼخ األٔنٗ، ػًبٌ ،األسدٌ.

  ٔ، (. غشائك انزذسٚظ انؼبيخ. داس انًغٛشح نهُشش ٔانزٕصٚغ ٔانطجبع، ػًبٌ ، األسدٌ.2005انحٛهخ، يحًٕد ) يشػٙ، رٕفٛك 

 

 :يراجغ ثانىيت 

  (،ٙأعبنٛت انزذسٚظ انؼبيخ، داس انفالػ نهُشش ٔانزٕصٚغ،ػًبٌ، األسدٌ.2000انخٕنٙ ، يحًذ ػه .) 

 (غشق انزذسٚظ فٙ انمشٌ انٕاحذ 2005فشط، ػجذ انهطٛف .).ٌٔانؼششٍٚ، داس انًغٛشح نهُشش ٔانزٕصٚغ، ػًبٌ ، األسد 

 (.رؼهٛى انشٚبظٛبد نغًٛغ األغفبل: فٙ ظٕء يزطهجبد انًؼبٚٛش ٔصمبفخ انزفكٛش،داس انًغٛشح، انطجؼخ 2004ػجٛذ، ٔنٛى .)

 األٔنٗ، ػًبٌ ، األسدٌ.

 . انشعبئم انغبيؼٛخ فٙ اعزشارٛغٛبد انزذسٚظ انحذٚضخ 

 

*Glasgow and Hichks ( 2009).What Successful teachers do? 2ed ed.Corwin Press. 

*Magna. ( 2010). Faculty Focus Teaching Mistakes From the College Classroom. Special Report, 

Magna publication 

 

  

 . يؼهٕيبد إظبفٛخ26

 

 

 

 

  

 انزبسٚخ:                                انزٕلٛغ:            اعى يُغك انًبدح:                                         

 

 انزٕلٛغ:                                   انزبسٚخ:           د. اثشاْٛى انششعيمشس نغُخ انخطخ/ انمغى: :    

   

 انزبسٚخ:                       انزٕلٛغ:                                          د. اثشاْٛى انششعسئٛظ انمغى: :    

 

 انزٕلٛغ:                                    انزبسٚخ:                  د. حٛذس ظبظبيمشس نغُخ انخطخ/ انكهٛخ: :  

 

 انزٕلٛغ:                                    انزبسٚخ:                                        أ.د. َبٚم انششػخانؼًٛذ:  

  

 

 

 

 :َغخخ إنٗ

 سئٛظ انمغى

 يغبػذ انؼًٛذ نعًبٌ انغٕدح

 يهف انًبدح

 


