جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
دائرة االعتماد وضمان الجودة

مخطط المادة الدراسية
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مخطط المادة الدراسية
وضمان الجودة

اسم المادة
رقم المادة
الساعات المعتمدة (نظرية وعملية)
الساعات الفعلية (نظرية وعملية)
المتطلبات السابقة  /المتطلبات المتزامنة
اسم البرنامج
رقم البرنامج
اسم الجامعة
الكلية
القسم
مستوى المادة
العام الجامعي  /الفصل الدراسي
الدرجة العلمية للبرنامج
األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة
لغة التدريس
تااااريس اساااتخدا ممطاااا الماااادة الدراساااية /
تاريس مراجعة ممطا المادة الدراسية

دائرة االعتماد

اإلدارة الصفية
1401161
3
3
ال يوجد
البكالوريوس
جامعة العلوم االسالمية العالمية
العلوم التربوية
المناهج واالصول التربوية
سنه 3
– 2116/2115الفصل الثاني
البكالوريوس
العربية
2111

 .16منسق المادة:
الرجاء إدراج ما يلي :رقم المكتب ،الساعات المكتبية ،رقم الهاتف ،البريد اإللكتروني
االسم:
رقم المكتب:
الساعات المكتبية:
رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:
 .17مدرسو المادة:
الرجاء إدراج ما يلي :رقم المكتب ،الساعات المكتبية ،رقم الهاتف ،البريد اإللكتروني
االسم :أدب مبارك صالح السعود –  - 18الساعات المكتبية (2-9:ح خ )( 21:31-11،،،
ر)
رقم الهاتف1797758875 :
البريد اإللكترونيalsaud.2008@yahoo.com :
.18

وصف المادة:

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالمعلومات الضرورية حول االدارة الصفية ،والتعريف
باساسيات االدارة ،وادارة العالقات البشرية والوقت ،والتعرف على اهم المشكالت التي تواجه

علية االدارة الصفية وطرق معالجتها ،كما يهدف الى التعريف بادارة المناخ النفسي والبيئة
الصفية المادية ،اضافة الى مهارات االتصال وتحقيق االنضباط الصفي ،
جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
وضمان الجودة
.19

مخطط المادة الدراسية

دائرة االعتماد

أهداف تدريس المادة ونتائجها:
 -1أن يتعرف الطالب على مفهزم االدارة الصفية واهم محاورها،وان يميز بينها وبين
االدراة التعليمية .
 -2أن يتعرف إلى الى السلوكات غير المقبواة داخل الصفية ،ويحلل اسبابها،واهم طرق
معالجتها .
 -3ان يبين اهم عوامل الصراع داخل الغرفة الصفية ،واهم االستراتيجيات االيجابية لحفز
الطلبة على االلتزام بالتعليمات

 -4أن يطبق الطالب بعض االستراتيجيات المتعلقة في ادارة المناخ النفسي للغرفة الصفية
من خالل تطبيق استراتيجيات االنتباه واالتصال باشكاله .
يتوقع بعد المساق أن يكون لدى الطالب معرفة شاملة بمفهوم االدراة الصفية ومحاورها وماهم
موضوعاتها ،واستراتيجياتها التي تؤدي في النهاية الى ايجاد الظروف البيئية "المادية
والمعنوية " المالئمة لعمليتي التعليم والتعلم .
يتوقع أن يلم الطالب بأهم األساليب التقليدية والحديثة في االدارة الصفية للوصول الى نموذج
فعال في االدارة .

 .20محتوى المادة الدراسية والجدول الزمني:
أساليب
األسبوع المدرس نتاجات التعلم
التقييم
المتحققة
التعاااارى علاااا
طبيعاااااااة مهناااااااة طرح االسئلة
مقدمة عامة فيي
التعلااااايم ،واهااااام المالحظة
االدارة الصفية األول
الموضاااااااااوعات
التااااي تتااااامنها
،ياالضاااافة الاااا
اهم االفتراضات
المتعلقاااة الغرفاااة
الصفية
معرفة اهم
االفتراضاااااااااااات
ادارة سااااااااااااالوك الثاني

المراجع
"هارون"
41-14

الطلبااااااة داخاااااال والثالث
الغرفة الصفية
والرابع

بنييييياو القواعيييييد المامس
الصيييييييييييييييييييييييفية
والتعليمييييييييييييييات
المدرسية

المتعلقة بالسلوك
البشري ومعايير
الساالوك المقبااول
واساااباب حدو اااه
فااااااااي الصااااااااف
وكيفياااة معالجاااة
بعض السالوكات
غيااااار المقبولاااااة
لدى الطلبة
التعاااارى علاااا
عواماال الصاارا
داخااال الصاااف و
الطر االيجابياة
لخفااااااز الطلبااااااة
علااااا االلتااااازام
بالتعليمات

هارون

تقيااااااايم اورا
العمااااااااااااااااااااال
واالعمااااااااااااال 131-42
الكتابياااة التاااي
يكلاااااااف بهاااااااا
الطلبة
طرح االسئلة
المالحظااااااااااااة 191-131
والتغذياااااااااااااااة
الراجعة

يتعاارى الطالااب
علاااااااا طاااااااار
وخصااااااااااااااا
التدريس

االسااااااتراتيجيات السادس
االيجابياااة لخفاااز
الطلباااااااة علااااااا
االلتااااااااااااااااااااااازام
بالتعليمات
االمتخان االول

ادرة المنييييييييييييياخ
والعالقيييييييييييييييييات السابع
االجتماعيييية فيييي
غرفة الصف

يصااااف الطالااااب
190-183
الطر االيجابياة تقياااايم اعمااااال هارون
لاللتاااااااااااااااااااااازام الطلبة
()232-193
طرح االسئلة
بالتعليمات
التعاااااارى الاااااا
االسااااااتراتيجيات
المناساابة لاللتاازم
بالتعليمات
يعااارى الطالاااب
المناخ المدرسي
يتعاااااارى علاااااا طرح االسئلة
العالقاااااااة باااااااي تقيااااااااااااايم اداء
المناااخ االيجااابي الطلبااااة ا ناااااء
والساااااااااااااااااااالوك تنفيذ الوحدة
االكاديمي
ان ياادرك اهميااة
العالقااااااااااااااااااااات
الطالبية

(311-264
) هارون

الثام
االنتباه الصفي

االتصال
التاسع

ادارة المواقاااااااف
العاشر
التعليمية
+الخادي
عشر

يتعااارى الطالاااب
علااااااا مفهاااااااوم
االنتباه
واهميتاااااااه فاااااااي
التدريس
يبااااااي حااااااااالت
التشتت والعالقاة
باااااااي االنتباااااااااه
والتخصااااااااااااااايل
االكاديمي
يتعااارى الطالاااب
علااااااا مفهاااااااوم
االتصااااااااااااااااااااال
والرسالة
ان يوضااااااااااااااااح
خطاااوات عملياااة
االتصااااااااااااااااااااال
واشااااااااااااااااااااااكاله
وصوره ومباد ه
ان ياادرك اهميااة
االتصااااااال فااااااي
عملياااااة التعلااااايم
والتعلم
يتمك م تخدياد
صعوبات عملياة
التعليم
يتعااااااارى الااااااا
بعااض المهااارات
الالزمااااااة الدارة
الموقف التعليمي
بخاالت ممتلفة

طاارح االساائلة هاااارون " -316
)337
السابرة
المالحظة

ماااااا خااااااالل
االسئلة
تطبيااب بعااض ()376-342
صااااااااااااااااااااور هارون
االتصال

()409 -380
هارون
عمااااااااااااااااااااااال
مجموعاااااااااات
لتطبيااااب ادراة
المواقاااااااااااااااف
التعليمية
المالحظة

ادارة البيئة
المادية للصف

الثاني
عشر
+الثالث
عشر

ان يعاارى البيئااة
المادية
يخاادد التهدياادات
المتوقعااااااااااااااااااااة
للغرفة الصفة
يااااادرك العالقاااااة
باااااااااي البيئاااااااااة
الصفية ومستوى

432-409
هارون
تنفيااااذ انشااااطة
صفية
تقياايم االعمااال
حاااااااااااااااااااااااول
الموضو

المنخ الشمولي
فاااااااااااااااي االدارة
الصااااااااااااااااااااااافية
واالناااااااااااااااباط
المدرسي

الرابع
عشر
+
المامس
عشر

السادس
تقيااااااايم اعماااااااال عشر
الفصل للطلبة
ضاااااااااااااااااااااااااام
مجموعات
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التواصااااااااااااااااااال
االجتمااااااااااااااااعي
داخلهاا ومساتوى
اداء االنشااااااااااطة
التعليمية
يوضاااح الطالاااب
المصااااااااااااااا
الر يسااة لسيلسااة
االنااااااااااااااااااباط
المدرسي
يوضااااااااااااح دور
المسااايولي عااا
العمليااة التربويااة
في االناباط
ياااااادرك اهميااااااة
المشااااااركة فاااااي
وضاااااع سياساااااة
االناباط
ياااااادرك اهميااااااة
مشاااااارة ا ليااااااء
االمااااااااور فااااااااي
االناباط

455-434
هارون

يتمثااااال الطالاااااب مناقشة وتقيايم
صاااااااااااااااااااااااافات االعماااااااااااااااال
معلم واورا العمل
وخصا
التاااااي اعااااادها
التاريس
الطلباااة حااااول
الموضاااااوعت
الممتلفة

النشاطات واالستراتيجيات التدريسية:
 استمدام طر تدريس متنوعاة ( المخاضارة ،المناقشاة  ،المجموعاات  ،العصاف الاذهني.وغيرها )
 استمدام بعض وسا ل االيااح(استمارات  ,صور ...،الس ) -استمدام جهاز العرض ان توفر
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أساليب التقييم ومتطلبات المادة:

 اختبارات ( االول ( %21، %21الثاني %51 ،النها ي ) تقييم االبخا والتقارير واوسا ل التي يعدها الطلبة ()%11 تقييم تفاعل الطلبة واالناباط حسب تعليمات الجامعةالسياسات المتبعة بالمادة:
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-

التاكيد عل االناباط
ضورة تامي المادة الدراسية المطلوبة للطلبة
توضيح التعليمات والتعريف بالمادة في اول مخاضرة بالفصل الدراسي
االلتزام بوقت المخاضرة وطر التقييم ومواعيد االمتخانات كما يقرها القسم
الخرص عل تنفيذ خطة المسا
التاكيد عل االحترام وديمقراطية التعليم ضم خطة المسا

 -24المعدات واألجهزة المطلوبة:
 السبورة ولوازمها( اقالم مناسبة .مخايات ) بنوعيات جيدة وصخيةجهاز العرض ( داتا شو )
خرا ا متنوعة
توفير موصالت ان تطلب االمر القيام بزيارات ميدانية
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المراجع:

 -هارون ،رمزي فتحي – االدارة الصفية -2011 -دار وائل للنشر –عمان االردن

.26

معلومات إضافية:

نسبة غياب الطالب المسموح بها بعذر ، %15وفي حالة تجاوز الطالب الحد المسموح به
للغياب يتم حرمانه من المساق.
يمك الطالب التقدم بامتخان غير مكتمل اذا غاب ع االمتخان النها ي بعد قبول السبب
يمنع استمدام الملوي أ ناء المخاضرة بشكل قاطع م قبل الكلية

جامعة العلوم اإلسالمية العالمية

اسم منسب المادة:
التاريس:

مخطط المادة الدراسية
وضمان الجودة
التوقيع:

مقرر لجنة المطة:
ر يس القســـم:

التوقيع:
التوقيع:

مقرر لجنة المطة  /الكلية:

التوقيع:

العميد:

التوقيع:

نسمة إل :
ر يس القسم
مساعد العميد لامان الجودة
ملف المادة
-

دائرة االعتماد

