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  مخطط املادة الدراسيت

 1. اظم اإلاادة 

 2. سكم اإلاادة 

ت،عملُت(   العاعاث اإلاعخمذة )هظٍش
.3 

ت، عملُت(   العاعاث الفعلُت )هظٍش

باث العابلت/اإلاخطلباث اإلاتزامىت 
ّ
 4. اإلاخطل

 5. اظم البرهامج 

 6. سكم البرهامج 

 7. اظم الجامعت 

 8. اليلُت 

 9. اللعم 

 10. معخوى اإلاادة 

 11. الجامعي/ الفصل الذساس يالعام  

 12. الذسحت العلمُت للبرهامج 

غ اإلاادة   13. ألاكعام ألاخشى اإلاؽترهت في جذَس

 14. لغت الخذَسغ 

خ   خ اظخحذار مخطط اإلاادة الذساظُت/ جاٍس جاٍس

 مشاحعت مخطط اإلاادة الذساظُت
.15 

 1. اظم اإلاادة مهاساث الخواصل و الخفاعل ؤلاًجابي  

 2. سكم اإلاادة 3237132 

ت،عملُت( ظاعاث هظشي  2   العاعاث اإلاعخمذة )هظٍش
.3 

ت، عملُت( ظاعاث هظشي  2  العاعاث الفعلُت )هظٍش

باث العابلت/اإلاخطلباث اإلاتزامىت ال ًوحذ  
ّ
 4. اإلاخطل

 5. اظم البرهامج ط و بيالوسٍ

 6. سكم البرهامج 2

 7. اظم الجامعت الجامعت ألاسدهُت 

 8. اليلُت آلاداب  

 9. اللعم علم الىفغ  

 10. معخوى اإلاادة بيالوسٍوط  

 11. العام الجامعي/ الفصل الذساس ي الفصل الذساس ي الثاوي   3312/3312

 12. الذسحت العلمُت للبرهامج بيالوسٍوط  

غ اإلاادة ال ًوحذ   13. ألاكعام ألاخشى اإلاؽترهت في جذَس

 14. الخذَسغلغت  اللغت العشبُت  

خ   خ اظخحذار مخطط اإلاادة الذساظُت/ جاٍس جاٍس

 مشاحعت مخطط اإلاادة الذساظُت
.15 
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 منّسق املادة .61

ذ ؤلالىترووي  .الشحاء إدساج ما ًلي: سكم اإلاىخب، العاعاث اإلاىخبُت، سكم الهاجف، البًر

 

 مدرسو املادة .61

ذ ؤلالىتروويالشحاء إدساج ما ًلي: سكم   .اإلاىخب، العاعاث اإلاىخبُت، سكم الهاجف، البًر

/     3777172722العىود محمذ خلف  الذباًبت  /     Anoudmohammad4@gmail.com 

 

 

 وصف املادة .61

 .هما َو مزووس في الخطت الذساظُت اإلاعخمذة

ب و طشق الخعامل مع ألاظغ الىفعُت للخفاعالث ؤلاحخماعُت و أخالكُاث الخفاعل و الخواصل الاًجابي و العالكاث بين الشاؼذًً و ظلون اإلاعاعذة و إداسة الغظ 

 .  ً ً و أخالكُاث الخفاعل الاحخماعي مع آلاخٍش  آلاخٍش
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 أهداف جدريس املادة ونخاجاث حعلمها 19.

 ألاَذاف: -أ

 و طشق الخفاعالث الاحخماعُت الاًجابُت . الخعشف على مُذان علم الىفغ الاحخماعي و اإلاهاساث الاحخماعُت  -1

ً في مواكع مخخلفت .   -3  اهعاب الطالب بعع اإلاهاساث في الخفاعل مع الاخٍش

 فهم جأزير الثلافت و الاخالكُاث العامت لإلوعان على العلون الاحخماعي لألفشاد . -2

ت و هخائج البحور بالخطبُم .   -7  محاولت سبط الىظٍش

 على أن: -ب
ً
م: ًخوكع مً الطالب عىذ إنهاء اإلاادة أن ًيون كادسا

ّ
 هخاحاث الخعل

 جحعين مهاسة الاصغاء   -1

 اللذسة على اظخىمال حواس اًجابي طمً موطوع معين  -3

ً و  إعطاء الىصائح   -2  جحعين مهاسة الخعاطف مع آلاخٍش

ً و هعب محبُتهم الخحعين مً لغت  -7  الجعذ طمً اطاس  حزب الاخٍش

 اللذسة على إًجاد بذائل و حلول للمؽىالث  -5

 

 

 املادة الدراسيت والجدول الزمني لها محخوى  .02

 أظالُب الخلُُم اإلاشاحع
م 

ّ
هخاحاث الخعل

 اإلاخحللت
 اإلاحخوى  ألاظبوع اإلاذّسط

مهاساث الخواصل و الخفاعل 

/ د مشوان الضعبي ،  ؤلاًجابي

أ د ًوظف أبو حمُذان، أ . 

  د محمذ بني ًووغ 

الخعشف على اإلاادة و   -----         

 أعمال الفصل و غيٍر 

 جلذًم عام  ألاول  العىود محمذ 

مهاساث الخواصل و الخفاعل 

ؤلاًجابي / د مشوان الضعبي ، 

أ د ًوظف أبو حمُذان، أ . 

 د محمذ بني ًووغ  

اإلاؽاسهت و الىلاػ 

داخل كاعت 

 اإلاحاطشة 

أن ًخعشف الطلبت 

فاث  على الخعٍش

العامت للمادة و 

 أَمُتها 

مفهوم و أَمُت  الثاوي  العىود محمذ 

الخواصل الخواصل و 

 الخفاعل ؤلاًجابي 

مهاساث الخواصل و الخفاعل 

ؤلاًجابي / د مشوان الضعبي ، 

أ د ًوظف أبو حمُذان، أ . 

 د محمذ بني ًووغ  

اإلاؽاسهت و الىلاػ 

داخل كاعت 

 اإلاحاطشة

جزهش و مشاحعت آداب 

 الخواصل العامت 

أخالكُاث و آداب  الثالث    العىود محمذ  

 الخفاعل ؤلاحخماعي 

مهاساث الخواصل و الخفاعل 

ؤلاًجابي / د مشوان الضعبي ، 

أ د ًوظف أبو حمُذان، أ . 

 د محمذ بني ًووغ  

اإلاؽاسهت و الىلاػ 

داخل كاعت 

 اإلاحاطشة

ش مهاسة ؤلاصغاء   جطٍو

هلاعذة أظاظُت في 

 َشم اإلاهاساث .

مهاسة ؤلاصغاء إلى  الشابع   العىود محمذ  

 ً  آلاخٍش

مهاساث الخواصل و الخفاعل 

ؤلاًجابي / د مشوان الضعبي ، 

أ د ًوظف أبو حمُذان، أ . 

 د محمذ بني ًووغ  

اإلاؽاسهت و الىلاػ 

داخل كاعت 

 اإلاحاطشة

ش مهاسة  جطٍو

 ً  الخعاطف مع آلاخٍش

مهاسة الخعاطف مع  الخامغ   العىود محمذ  

 ً  آلاخٍش

مهاساث الخواصل و الخفاعل 

ؤلاًجابي / د مشوان الضعبي ، 

أ د ًوظف أبو حمُذان، أ . 

 د محمذ بني ًووغ  

اإلاؽاسهت و الىلاػ 

داخل كاعت 

 اإلاحاطشة

ش مهاسة  جطٍو

 حشخُص الزاث . 

مهاسة جأهُذ الزاث و  و العابع  العادط   العىود محمذ 

 ً  الخأزير في آلاخٍش
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 و  ًظاف إلى اإلاشاحع ألاوؽطت و  جفاعل الطلبت خالل اإلاحاطشة .    

مهاساث الخواصل و الخفاعل 

ؤلاًجابي / د مشوان الضعبي ، 

أ د ًوظف أبو حمُذان، أ . 

 د محمذ بني ًووغ  

اإلاؽاسهت و الىلاػ  

داخل كاعت 

 اإلاحاطشة

لت  جحعين طٍش

ً و  الحواس  مع الاخٍش

الخوصل لحواس  

 اًجابي 

ً  و الخاظع  الثامً   العىود محمذ    مهاسة الحواس مع آلاخٍش

لخواصل و الخفاعل مهاساث ا

ؤلاًجابي / د مشوان الضعبي ، 

أ د ًوظف أبو حمُذان، أ . 

 د محمذ بني ًووغ  

اإلاؽاسهت و الىلاػ 

داخل كاعت 

 اإلاحاطشة

أن ًىدعب الطلبت 

ً و  محبت آلاخٍش

ٌعشفون هُف 

ًجزبون جفاعل 

ً هحوَم   آلاخٍش

العاؼش  و الحادي  العىود محمذ 

 عؽش 

ً و  مهاسة حزب الاخٍش

 هعب محبتهم 

مهاساث الخواصل و الخفاعل 

ؤلاًجابي / د مشوان الضعبي ، 

أ د ًوظف أبو حمُذان، أ . 

 د محمذ بني ًووغ  

اإلاؽاسهت و الىلاػ 

داخل كاعت 

 اإلاحاطشة

أن ًجشب الطلبت 

مهاساث مخخلفت 

 ً  إلاعاعذة الاخٍش

الثاوي عؽش  و الثالث  العىود محمذ 

 عؽش

مهاسة جلذًم اإلاعاعذة 

  ً  لآلخٍش

مهاساث الخواصل و الخفاعل 

ؤلاًجابي / د مشوان الضعبي ، 

أ د ًوظف أبو حمُذان، أ . 

 د محمذ بني ًووغ  

اإلاؽاسهت و الىلاػ 

داخل كاعت 

 اإلاحاطشة

ب الطلبت على  جذٍس

 طشق حل الخالف 

الشابع عؽش و  العىود محمذ 

 الخامغ عؽش 

مهاسة إداسة الغظب و 

 حل اإلاؽىالث 

 . النشاطاث والاستراجيجياث الخدريسيت06

عُت الخالُت: ش هخاحاث الخعلم اإلاعتهذفت مً خالل اليؽاطاث والاظتراجُجُاث الخذَس  ًخم جطٍو

 اإلاحاطشاث     

 عشوض الطلبت الخلذًمُت    

 هلاػ الطلبت داخل الغشفت الصفُت     

 

 . أساليب الخقييم ومخطلباث املادة00

 ًخم إزباث جحلم هخاحاث الخعلم اإلاعتهذفت مً خالل أظالُب الخلُُم واإلاخطلباث الخالُت:

 الامخحاهاث     

 البحور اإلالذمت مً الطلبت      

 عشوض الطلبت الخلذًمُت و هلاؼهم داخل الغشفت الصفُت      

 

 

 

 السياساث املخبعت باملادة .02

ذ عً  ظُاظت الحظوس والغُاب -أ  % مً عذد اإلاحاطشاث .  15ال ًٍض

 الغُاب عً الامخحاهاث وحعلُم الواحباث في الوكذ اإلاحذدعذم  -ب

  إحشاءاث العالمت والصحت -ج
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 : وفًلا لخعلُماث هظام الجامعت ألاسدهُت  الىظام الصفيالغؾ والخشوج عً  -د

 وفًلا لخعلُماث هظام العالماث في الجامعت ألاسدهُت إعطاء الذسحاث -ٌ

 : مىخبت الجامعت ألاسدهُت  الخذماث اإلاخوفشة بالجامعت والتي حعهم في دساظت اإلاادة -و

م والخعليم  .02
ّ
ب( )اإلاشافم، اإلاعذاث، ألاحهضة،مصادر الخعل  البرمجُاث، اإلاخخبراث، اإلاؽاغل، اماهً الخذٍس

 اإلاحاطشاث 

 جفاعل الطلبت و هلاؼهم داخل الغشفت الصفُت 

 

  

 املراجع .02

 

     

، إزشاء لليؽش و الخوصَع ، عمان / 3312مهاساث الخواصل و الخفاعل ؤلاًجابي / د مشوان الضعبي ، أ د ًوظف أبو حمُذان، أ . د محمذ بني ًووغ     

 ألاسدن 

 معلوماث إضافيت 26.

 

 

 

 

خ:  - ---------------------الخوكُع:  العىود محمذ الذباًبت مذسط أو ميعم اإلاادة:   ------------------الخاٍس

 -------------------------------------- الخوكُع --------------------------ملشس لجىت الخطت/ اللعم: 

 -----------------------------------------------الخوكُع ألاظخار الذهخوس محمذ بني ًووغ  سئِغ اللعم: 

 -------------------------------------- الخوكُع -------------------------ملشس لجىت الخطت/ اليلُت: 

 --------------------------------الخوكُع  -------------------------------------------العمُذ: 
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 منّسق املادة .61

ذ ؤلالىتروويالشحاء إدساج ما ًلي: سكم اإلاىخب، العاعاث   .اإلاىخبُت، سكم الهاجف، البًر

 

 مدرسو املادة .61

ذ ؤلالىترووي  .الشحاء إدساج ما ًلي: سكم اإلاىخب، العاعاث اإلاىخبُت، سكم الهاجف، البًر

 

 

 وصف املادة .61

 .هما َو مزووس في الخطت الذساظُت اإلاعخمذة
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 أهداف جدريس املادة ونخاجاث حعلمها 19.

 ألاَذاف: -أ

 

 

 على أن: -ب
ً
م: ًخوكع مً الطالب عىذ إنهاء اإلاادة أن ًيون كادسا

ّ
 هخاحاث الخعل

 

 

 

 

 

 

 املادة الدراسيت والجدول الزمني لها محخوى  .02

 

 

 أظالُب الخلُُم اإلاشاحع
م 

ّ
هخاحاث الخعل

 اإلاخحللت
 اإلاحخوى  ألاظبوع اإلاذّسط

      

      

      

      

 والاستراجيجياث الخدريسيت. النشاطاث 06

عُت الخالُت: ش هخاحاث الخعلم اإلاعتهذفت مً خالل اليؽاطاث والاظتراجُجُاث الخذَس  ًخم جطٍو

 

 . أساليب الخقييم ومخطلباث املادة00

 ًخم إزباث جحلم هخاحاث الخعلم اإلاعتهذفت مً خالل أظالُب الخلُُم واإلاخطلباث الخالُت:

 

 

 

 

 السياساث املخبعت باملادة .02

 ظُاظت الحظوس والغُاب -أ

 الغُاب عً الامخحاهاث وحعلُم الواحباث في الوكذ اإلاحذد -ب

 إحشاءاث العالمت والصحت -ج
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 الغؾ والخشوج عً الىظام الصفي -د

 إعطاء الذسحاث -ٌ

 الخذماث اإلاخوفشة بالجامعت والتي حعهم في دساظت اإلاادة -و

م والخعليم  .02
ّ
ب(مصادر الخعل  )اإلاشافم، اإلاعذاث، ألاحهضة، البرمجُاث، اإلاخخبراث، اإلاؽاغل، اماهً الخذٍس

 

 

 املراجع .02

 

ت اإلاخصصت:  -أ  الىخب اإلاطلوبت، واللشاءاث واإلاواد العمعُت والبصٍش

 

ا مً اإلاواد الخعلُمُت الوسكُت وؤلالىتروهُت.   -ب  الىخب اإلاوص ى بها، وغيَر

 
 

 

 معلوماث إضافيت 26.

 

 

 

 

خ:  - ---------------------الخوكُع:  -------------------مذسط أو ميعم اإلاادة:   ------------------الخاٍس

 -------------------------------------- الخوكُع --------------------------ملشس لجىت الخطت/ اللعم: 

 -----------------------------------------------الخوكُع -------------------------سئِغ اللعم: 

 -------------------------------------- الخوكُع -------------------------ملشس لجىت الخطت/ اليلُت: 

 --------------------------------الخوكُع -------------------------------------------العمُذ: 

 


