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 1. اسم المادة    انتؼهى ٔانًؼشفح 

 2. رقم المادة 2307231

 (ح،ػًهٛحانضاػاخ انًؼتًذج )َظشٚ صاػاخ يؼتًذج  3
.3 

 (ح، ػًهٛحانضاػاخ انفؼهٛح )َظشٚ صاػاخ  3
 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب 

 5. اسم البرنامج تكانٕسٕٚس ػهى انُفش انؼاو 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة األسدَٛح 

 8. الكمية اٜداب 

 9. القسم ػهى انُفش 

 10. مستوى المادة ثانثح

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 1010/ 1029

 12. الدرجة العممية لمبرنامج انثكانٕسٕٚس 

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال ٕٚخذ 

 14. لغة التدريس انؼشتٛح 

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث   1022أٚهٕل 
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 يُّضك انًادج .21

 .: سلى انًكتة، انضاػاخ انًكتثٛح، سلى انٓاتف، انثشٚذ اإلنكتشَٔٙيا ٚهٙ انشخاء إدساج
 a.alsheikh@ju.edu.joد. أحًذ انشٛخ ػهٙ، يختثش ػهى انُفش، 

 مدرسو المادة .71

 .: سلى انًكتة، انضاػاخ انًكتثٛح، سلى انٓاتف، انثشٚذ اإلنكتشَٔٙيا ٚهٙ انشخاء إدساج
 ال ٕٚخذ يذسصٌٕ اخشٌٔ نهًادج 

 

 وصف المادة .71
ٗ انتؼهى تذساصح انتغٛرشاخ انترٙ تأرشأ ػهرٗ انضرهٕن ٔانخثرشج . ٚمرذو ُٚؼُٗ ػهى انُفش انًؼشفٙ تفٓى انؼمم اإلَضاَٙ ٔػًهٛاتّ ٔٔظائفّ انًتؼذدج ُٔٚؼُ

ى ْزا انًضاق انًؼهٕياخ انُظشٚح انًختهفح انتٙ يٍ صأَٓا أٌ تضٓى فٙ يحأنح انتؼشف ػهٗ خصائص انضهٕن ٔأصثاتّ ٔػٕايهرّ ٔيتغٛشاترّ ٔيرٍ ثر

اط انًؼشفرٙ ننَضراٌ ٔانؼًهٛراخ انًشتثأرح ترّ باالَتثراِ ٔانتحهٛرم تفضٛش صهٕن اإلَضاٌ ٔضثأّ ٔانتُثر  فٛرّ. ٚضرهذ ْرزا انًضراق انلرٕء ػهرٗ انُشر

  ٔغٛشْا، ٔانُظشٚاخ انًختهفح انتٙ تفضش ػًهٛتٙ انتؼهى ٔاإلدسان. ٔانتشيٛز
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 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.

 :األْذاف -أ

 اإلنًاو تًٛذاٌ ػهى َفش انتؼهى ٔػهى انُفش انًؼشفٙ، ٔيُاْدّ، ٔأًْٛتّ. .2
 شف ػهٗ انًذاخم انُظشٚح انتٙ تفضش ػًهٛتٙ انتؼهى ٔاإلدسانانتؼ  .1
 .اصتخذاو انًُاْح انُظشٚح فٙ تفضٛش تؼهى اإلَضاٌ ٔإدسابّ .3

 
 أٌ: ػهٗ ا  ٚكٌٕ لادس أٌانًادج  إَٓاءَتاخاخ انتؼهّى: ٚتٕلغ يٍ انأانة ػُذ  -ب

 اصتخذاو َظشٚاخ انتؼهى فٙ تفضٛش انضهٕن االَضاَٙانمذسج ػهٗ  .2

 تأثٛك انًُارج انُظشٚح فٙ ٔصف طثٛؼح تإٔس االضأشاب انُفضٙانمذسج ػهٗ  .1
 انمذسج ػهٗ تفضٛش بٛفٛح اإلدسان ٔانًؼاندح نهًؼهٕياخ .3

 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
 

 أصانٛة انًشاخغ

 انتمٛٛى
َتاخاخ 

انتؼهّى 
 انًتحممح

 انًحتٕٖ األصثٕع انًذّسس

أحًذ  3، 2 اخااليتحاَ 1001انزغٕل، 

 انشٛخ
 األٔل ٔانثاَٙ

  ٔانثانث
ًٛتّ ػهى َفش انتؼهى: يفٕٓيّ ٔأْ

خصائص ، تؼشٚف انتؼهى، ٔخصائصّ
 ، لٛاس انتؼهى.انتؼهى

يذخم ػاو نهُظشٚاخ انضهٕبٛح 

 ٔانًؼشفٛح

 

 انٕاخثاخ 1001انزغٕل، 

 اخااليتحاَ
أحًذ  3، 2

 انشٛخ
انشاتغ 

ٔانخايش 

ٔانضادس 
 ٔانضاتغ  

 َظشٚاخ انتؼهى

 اإلششاط انكالصٛكٙ  َظشٚح
َظشٚاخ انتؼهى اإلخشائٙ ٔخذأل 

 انتؼزٚز 
 َظشٚح ْم فٙ انتؼهى 

 َظشٚح انتؼهى االختًاػٙ 
 َظشٚح تٛاخّٛ فٙ انًُٕ انًؼشفٙ

 اخااليتحاَ 1002انؼتٕو، 

 انٕاخثاخ

 

أحًذ  3، 1، 2

 انشٛخ
انخايش 

 ٔانضادس

ٔانضاتغ 

ٔانثايٍ 
 ٔانتاصغ

ًٛتّ ػهى انُفش انًؼشفٙ ، يفٕٓيّ ٔأْ

 ٔخصائصّ

 تؼشٚف ػهى انُفش انًؼشفٙ 
 نًارا َذسس ػهى انُفش انًؼشفٙ 

 انتإٔس انتاسٚخٙ نؼهى انُفش انًؼشفٙ
 يٕضٕػاخ ػهى انُفش انًؼشفٙ

 يُاْح انثحث فٙ انظٕاْش انًؼشفٛح
 

 اخاليتحاَا 1002انؼتٕو، 

 انٕاخثاخ
أحًذ  3، 1، 2

 انشٛخ
انؼاشش 

ٔانحاد٘ 

ػشش 

ٔانثاَٙ 

ػشش 

ٔانثانث 
  ش ػش

 يٕضٕػاخ فٙ ػهى انُفش انًؼشفٙ   

 االَتثاِ
 اإلدسان
 انزابشج

 يؼاندح انًؼهٕياخ ًَٔارج انزابشج
 تًثٛم انًؼهٕياخ فٙ انُظاو انًؼشفٙ

 انتفكٛش
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 انتانٛح: انُشاطاخ ٔاالصتشاتٛدٛاخ انتذسٚضٛحتإٔٚش َتاخاخ انتؼهى انًضتٓذفح يٍ خالل  ٚتى

 انًحاضشج .2
 انًُالشح اندًاػٛح .1
 انٕاخثاخ  .3
 نؼة انذٔس .2
 انفٛذٕٚ  .5

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 انتمٛٛى ٔانًتأهثاخ انتانٛح: أصانٛةخالل يٍ  انًضتٓذفح َتاخاخ انتؼهى تحمكإثثاخ  ٚتى
 االيتحاَاخ .2
 انٕاخثاخ .1

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 ابوالغي سياسة الحضور -أ
اب يتم تطبيق لوائح الجامعة عمى ىذه المادة، فيي ميا يتعميق بالحضيور، والتقييد بالمواعييد، واامتحانيات، واامتحانيات التعويضيية ن يرًا لمغيي

 بإذن؛ وعقوبات الغش؛ والسياسات المتعمقة بالواجبات والمشاريع. وينبغي أن يكون الطيبب عميى عميم بتميك الميوائح، با ضيافة قليى القيوانين
 واألن مة األخرى.

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن اامتحان -ب
اب يتم تطبيق لوائح الجامعة عمى ىذه المادة، فيي ميا يتعميق بالحضيور، والتقييد بالمواعييد، واامتحانيات، واامتحانيات التعويضيية ن يرًا لمغيي

اريع. وينبغي أن يكون الطيبب عميى عميم بتميك الميوائح، با ضيافة قليى القيوانين بإذن؛ وعقوبات الغش؛ والسياسات المتعمقة بالواجبات والمش
 واألن مة األخرى.

 والصحة قجراءات السبمة -ج

المادة  ا يجوز القيام بأي زيارة ميدانية أو تطبيق أي اختبار دون مراعاة المعايير األخبقية المتعمقة بالحصول عمى الموافقة وبإشمراف مدرس
 شربشكل مبا

 الغش والخروج عن الن ام الصفي -د

 يتم تطبيق لوائح الجامعة المعمنة عمى موقع الجامعة الرسمي تحت عنوان " تعميمات منح درجة البكالوريوس" 

 قعطاء الدرجات -ه

 اختبار منتصف الفصلدرجة  03

 لمواجباتدرجة  03

 درجات لممشاركة 03

 درجة لبمتحان النيائي 03

 تسيم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب رةالمتوف الخدمات -و
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 )المرافق، المعدات، األجيزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .02

 . مخمبر ضغرفة مع    جلمقدبالت اجنفسية1

 

 المراجع .22

 

 ة:المخصص السمعية والبصريةالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء  -أ
 
 . التعميمية الورقية وا لكترونية الكتب الموصى بيا، وغيرىا من المواد  -ب

 (. عمم النفس المعرفي. دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عمان، األردن0330العتوم، عدنان) .0
 (. ن ريات التعمم. دار الشروق لمنشر والتوزيع، عمان، األردن0332الزغول، عماد ) .0
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2. Barker, L ( 2001). Learning Behaior. Third Edition. Prentice – Hall, Inc 
  

 معمومات إضافية 26.
 ال ٕٚخذ
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