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 1. اعى انًبدح انحذَشفُىٌ انُضش 

 2. سلى انًبدح 2301719

 (خ،ػًهُخانغبػبد انًؼزًذح )َظشَ 3
.3 

 (خ، ػًهُخانغبػبد انفؼهُخ )َظشَ -

 4. انًزضايُخ بدانًزطهج/خانغبثم بدانًزطهّج -

 5. اعى انجشَبيظ فٍ انهغخ انؼشثُخ وآداثهب يبعغزُش

 6. سلى انجشَبيظ 

 7. نغبيؼخاعى ا األسدَُخ

 8. انكهُخ اِداة

 9. انمغى انهغخ انؼشثُخ وآداثهب

 10. يغزىي انًبدح 

 11. انؼبو انغبيؼٍ/ انفصم انذساعٍ انفصم األول 1010 /1029

 12. انذسعخ انؼهًُخ نهجشَبيظ انًبعغزُش

 13. األلغبو األخشي انًؾزشكخ فٍ رذسَظ انًبدح -

 14. نغخ انزذسَظ انهغخ انؼشثُخ

ربسَخ / يخطظ انًبدح انذساعُخربسَخ اعزحذاس  2/9/1029

 يشاعؼخ يخطظ انًبدح انذساعُخ
.15 

 

 يُّغك انًبدح .21

 .: سلى انًكزت، انغبػبد انًكزجُخ، سلى انهبرف، انجشَذ اإلنكزشوٍَيب َهٍ انشعبء إدساط

 د َىعف حًذاٌ

 ( 102سلى انًكزت )

 3 - 2 انخًُظ - انضالصبء –األحذ انغبػبد انًكزجُخ: 

 12712سلى انهبرف: فشػٍ انًكزت: 

         y.hamdan@ju.edu.joانجشَذ اإلنكزشوٍَ: 

 

 

 

 مدرسى المادة .71

 .: سلى انًكزت، انغبػبد انًكزجُخ، سلى انهبرف، انجشَذ اإلنكزشوٍَيب َهٍ انشعبء إدساط

----------- 

 

 

 وصف المادة .71

 .يزكىس فٍ انخطخ انذساعُخ انًؼزًذح هى كًب

نهًؼبسف األعبعُخ انالصيخ ، يغ رفصُم وانفهغفُخ وانغًبنُخثأثؼبدهب االعزًبػُخ فُىٌ انُضش األدثٍ انحذَش ورُبلؼ َؾأرهب ورحىالرهب رزُبول انًبدح 
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 انزحهُهُخ نفُىٌ انُضش األدثٍ نحذَش. . ورشكض انًبدح ػهً االرغبهبددساعزهب ورحهُههب  فٍ

 

 ث تعلمهاالمادة ونتاجاتدريس أهداف  19.

 :األهذاف -أ

 .شانحذَ انُضش األدثٍاألعبعُّخ فٍ  االرغبهبد إنً أٌ َزؼشف انطهجخ -2

 .انزبسَخُخ وانفهغفُخانُظشَبد األعبعُّخ فٍ رفغُش انفُىٌ األدثُخ انُضشَخ ويشعؼُبرهب  َزؼشف انطهجخ إنًأٌ  -1

 .خانحذَض انخصبئـ انًخزهفخ نهفُىٌ انُضشَّخًَُض انطهجخ ثٍُ أٌ   -3

 .ًَبرط يٍ انفُىٌ انُضشَخ انًخزهفخانطهجخ  َحهمأٌ  -2

 

 أٌ: ػهً ا  َكىٌ لبدس أٌانًبدح  إَهبءَزبعبد انزؼهّى: َزىلغ يٍ انطبنت ػُذ  -ة

 .انفُىٌ انُضشَخ انغذَضخ ورطىسهبَؾأح رفغش انزٍ  انُظشَبد انًخزهفخ يؼشفخ  -2

 .حهُم انفُىٌ انُضشَخ انحذَضخفز انًخزهفخ رغبهبدااليؼشفخ انفشوق ثٍُ انًُبهظ و -1

 .يخزهفخ يٍ فُىٌ انُضش انحذَش أػًبلرحهُم  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسيت محتىي .02
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 انًحزىي األعجىع َزبعبد انزؼهّى انًزحممخ أعبنُت انزمُُى انًشاعغ

كزبة األعُبط األدثُخ، 

إَف عزبنىٍَ، رشعًخ 

 يحًذ انضكشاوٌ

لؾخ انًُب

وانحىاس 

 واألعئهخ

دثٍ األ انغُظ األدثٍيفهىو 

األَىاع األدثُخ انًخزهفخ 

 وانفشوق انشئُغخ ثُُهب

2 

1 

األعُبط 

انًخزهفخ فٍ 

 األدة انحذَش 

َظشَّخ انشواَخ كزبة 

 نغىسط نىكبرؼ

 

 

 

 

انًُبلؾخ وانحىاس 

اثؼخ ويزب  واألعئهخ

 انمشاءح 

نظهىس انشواَخ رفغُش هُغم 

رنك ويىلف نىكبرؼ يٍ 
 ورفغُشِ هى نُِؾأرهب

3 

 

2 

هُغم َظشَخ 

ونىكبرؼ فٍ 
 رفغُش َؾأح انشواَخ

 

 

انخطبة انشوائٍ، كزبة 

 نًُخبئُم ثبخزٍُ

 وانحىاس وانُمبػ 

يىلف يُخبئُم ثبخزٍُ  5 رفغُش ثبخزٍُ نُغأح انشواَخ 

يٍ َظشَخ هُغم وإػبدح 
 رفغُش َؾأح انشواَخ

 

 

كزبة انشواَخ انؼشثُخ 

 انُؾأح وانزحىل،
 يحغٍ عبعى انًىعىٌ

وكزبة َؾأح انشواَخ 

انؼشثُخ فٍ ثالد انؾبو، 
 إثشاهُى انغبػبفٍُ

 

 

انمشاءح يزبثؼخ 

 وانحىاس وانُمبػ
 والدح انشواَخ فٍ األدة انؼشثٍ

 

 

 

1 

 

 

َؾأح انشواَخ 

انؼشثُخ واألػًبل 
 انًجكشح

 

 

كزبة َغُت يحفىظ 

انشيض وانمًُخ، عبثش 

ػصفىس، وكزبة  هللا 

ت فٍ سحهخ َغُ

يحفىظ، عىسط 
 طشاثُؾٍ

انمشاءح يزبثؼخ 

 وانؼشض وانُمبػ
 رحىالد َغُت يحفىظ

 

 

 

7 

8 

 

 َغُت يحفىظ

 

 

سواَخ ثبة انؾًظ 

وكأَهب َبئًخ إلنُبط 

 خىسٌ

ػشض انطهجخ يزبثؼخ 

 نهًبدح ويُبلؾزهب
رحهُم انشواَزٍُ ورأوَم ثُُزهًب 

 انشيضَخ

9 

 

سواَخ ثبة انؾًظ 

وكأَهب َبئًخ 

  إلنُبط خىسٌ

سواَخ انشوائُىٌ نغبنت 

 ههغب 

ػشض انطهجخ يزبثؼخ 

نزحضُشارهى 

 ويُبلؾزهب

رفغُش انشواَخ ورحهُم 

 انًشعؼُخ األَذَىنىعُخ 

20 

 

 

سواَخ انشوائُىٌ 

  نغبنت ههغب

كزبة انمصخ انمصُشح 

كزبة نشؽبد سؽذٌ، 

االػزشاف ثبنمصخ 

، عىصاٌ انمصُشح
 نىهبفش

ػشض انطهجخ يزبثؼخ 

نزحضُشارهى 

 بويُبلؾزه

َؾأح انمصخ انمصُشح ورطىسهب 

 وخصبئصهب انًًُضح

22 

21 

 فٍ انمصخ انمصُشح

يغًىػخ ثُذ يٍ نحى 

نُىعف إدسَظ 

ويغًىػخ يصؼذ 

يضدحى فٍ ثُبَخ فبسغخ 

، نُجُم ػجذانكشَى

ويغًىػخ رشعًبٌ 

األوعبع نغىيجب 
 الهُشٌ

ػشض انطهجخ يزبثؼخ 

نزحضُشارهى 

 ويُبلؾزهب

 23 بد انضالسيُبلؾخ انًغًىػ

22 

15 

 

يغًىػخ ثُذ يٍ 

نحى نُىعف 

إدسَظ 

ويغًىػخ 

يصؼذ 

يضدحى فٍ 

ثُبَخ فبسغخ 

نُجُم 
  ػجذانكشَى

ويغًىػخ رشعًبٌ 

األوعبع 

نغىيجب 

 الهُشٌ
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 النشاطاث واالستراتيجياث التدريسيت .07

 انزبنُخ: نزذسَغُخانُؾبطبد واالعزشارُغُبد ارطىَش َزبعبد انزؼهى انًغزهذفخ يٍ خالل  َزى

 رمذَى انؼشوض ويُبلؾزهب. -

 انزطجُك انؼًهٍ. -

 

 التقييم ومتطلباث المادة أساليب .00

 انزمُُى وانًزطهجبد انزبنُخ: أعبنُتخالل يٍ  انًغزهذفخ َزبعبد انزؼهى رحمكإصجبد  َزى

 انًُبلؾخ واألعئهخ. -

 يزبثؼخ انمشاءح وانؼشض. -

 .انىاعجبديُبلؾخ  -

 بدااليزحبَ -

 

 السياساث المتبعت بالمادة .02

 وانغُبة عُبعخ انحضىس -أ

 انىلذ انًحذدبد ورغهُى انىاعجبد فٍ انغُبة ػٍ االيزحبَ -ة

 وانصحخ إعشاءاد انغاليخ -ط

 انغؼ وانخشوط ػٍ انُظبو انصفٍ -د

 إػطبء انذسعبد -ِ

 رغهى فٍ دساعخ انًبدحانزٍ وبنغبيؼخ ث انًزىفشح انخذيبد -و

 )انًشافك، انًؼذاد، األعهضح، انجشيغُبد، انًخزجشاد، انًؾبغم، ايبكٍ انزذسَت(والتعليم مصادر التعلّم  .02

 

 

 المراجع .02

 

 األعُبط األدثُخ، إَف عزبنىٍَ، رشعًخ يحًذ انضكشاوٌ  .2

 َظشَّخ انشواَخ نغىسط نىكبرؼ .1

 انخطبة انشوائٍ، نًُخبئُم ثبخزٍُ                      .3

 واَخ انؼشثُخ انُؾأح وانزحىل، يحغٍ عبعى انًىعىٌانش                       .2

 َؾأح انشواَخ انؼشثُخ فٍ ثالد انؾبو، إثشاهُى انغبػبفٍُ .5

 َغُت يحفىظ انشيض وانمًُخ، عبثش ػصفىس .1

 هللا فٍ سحهخ َغُت يحفىظ، عىسط طشاثُؾٍ .7

 َصىؿ انؾكالٍَُُ انشوط، رش: حغبو انخطُت .8

 سواَخ ثبة انؾًظ إلنُبط خىسٌ .9

 َبئًخ إلنُبط خىسٌسواَخ كأَهب   .20

 آفبق انؼصش: عبثش ػصفىس .22

 سواَخ انشوائُىٌ نغبنت ههغب  .21

 انمصخ انمصُشح نشؽبد سؽذٌ .23
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 االػزشاف ثبنمصخ انمصُشح، عىصاٌ نىهبفش .22

 يغًىػخ ثُذ يٍ نحى نُىعف إدسَظ  .25

 يغًىػخ يصؼذ يضدحى فٍ ثُبَخ فبسغخ نُجُم ػجذانكشَى .21

 يغًىػخ رشعًبٌ األوعبع نغىيجب الهُشٌ .27
 

 

 علىماث إضافيتم 26.

 

 

 
 

--/ انمغى: يمشس نغُخ انخطخ------- 12/3/1029---بسَخ: انز - ---------------------انزىلُغ:  -------د. َىعف حًذاٌ-يُغك انًبدح: يذسط أو 

 -------------------------------------- انزىلُغ ------------------------

 -----------------------------------------------انزىلُغ -------------------------سئُظ انمغى: 

 -------------------------------------- انزىلُغ -------------------------انكهُخ:  يمشس نغُخ انخطخ/
 --------------------------------انزىلُغ -------------------------------------------انؼًُذ: 


