جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
دائرة االعتماد وضمان الجودة

مخطط المادة الدراسية

جامعة العلوم اإلسالمية العاملية
.1
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مخطط املادة الدراسية

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 مخطاااا الماااادة الدراساااية /
تاريس مراجعة مخطا المادة الدراسية

دائرة االعتماد وضمان الجودة

طرائق التعلم و التعليم
07002773
3
المناهج و التدريس
07
جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
العلوم التربوية
المناهج والتدريس
اجباري
 2016/2015الفصل األول
دكتوراة
التربية الخاصة
العربية

 .16منسق المادة:
الرجاء إدراج ما يلي :رقم المكتب ،الساعات المكتبية ،رقم الهاتف ،البريد اإللكتروني
االسم :د .احمد مخي الدين الكيالني
رقم المكتب106 :
الساعات المكتبية :ح خ 2-12
رقم الهاتف:
البريد اإللكترونيdr_akilani@yahoo.com :
 .17مدرسو المادة:
الرجاء إدراج ما يلي :رقم المكتب ،الساعات المكتبية ،رقم الهاتف ،البريد اإللكتروني
االسم :د .طه الدليمي
 .18وصف المادة:
تتناول االسس النظرية لعملييت التعلم و التعليم  ،وادارة البيئة املادية للتعلم  ،وتنفيذه وفقا لطرائق التعليم والتعلم املختلفة سواء املتمركزة
حول املعلم و املتعلم
دائرة االعتماد وضمان الجودة
مخطط املادة الدراسية
معة العلوم اإلسالمية العاملية
.19

أهداف تدريس المادة ونتائجها:

يتوقع من الطالب بعد دراسة املادة أن:
 تعرف األسس النظرية لعمليتي التعلم والتعليم
 تعرف طرائق التعلم والتعليم واستراتيجيتهما
 معرف العوامل التي تحكم طرائق التعلم والتعليم
 اإللمام بآليات تنفيذ التعلم والتعليم ومهارتها
 معرفة أساليب تقويم طرائق التعلم والتعليم
 التخطيط الشمولي لطرائق التعلم والتعليم
 اإللمام بمهارات إدارة البيئة المادية للتعلم والتعليم
 .20محتوى المادة الدراسية والجدول الزمني:
أساليب التقييم
نتاجات التعلم
المدرس
األسبوع
المحتوى
المتحققة
فة
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ف
األول  -د .احمااااااااااااااااااااااد تعريف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف الطلب ف ف
مقدمة يف املفاهيم
مشاركة وأنشطة
باملفاهيم األساسفية يف وواجبات
الكيالني
االساسية لطرائق
التعلم و التعليم

المراجع
طرائق التدريس العامة،توفيق
مرعي و حممد احليلة

طرائق التعلم و التعليم

املوق التعليمي،
كفايات املعلم الفعال
،اعوامل اختيار طريقة
التدريس  ،حتليل سلوك
التدريس

الثاني–
الثالث

طرائق التعلم املتمركزة
حول املعلم( احملاضرة،
املناقشة)

الرابع  -د .احمااااااااااااااااااااااد
الخامس الكيالني

د . .احماااااااااااااااااد
الكيالني

التع ف ف ف ف ف ف ففر ا املوقف ف ف ف ف ف ف ف
التعليمفي ماهيتفو و عناهففره
ومقوماتة ،االداء التدريسي

مشاركة وأنشطة
وواجبات

فن التدريس ،فورست باركي
وبيفريل ستانفورد ،ترمجة ميسون
عبداهلل،دار الكتاب اجلامعي :
غزه

مشاركة وأنشطة
وواجبات

مدخل ا طرائق التدريس،عبد
الوهاب كويران ،دار الكتاب
اجلامعي ،العني

مشاركة وأنشطة
وواجبات

منهج املرحلة األبتدائية :،عبد
اللطي حسني فرج

وتقوميو
التعف ف ف ف ففر ع ف ف ف ف فا ط ف ف ف ف ففر
الت ف ففدريس املتمرك ف ففزة حف ف ففول
املعلففم كاحملاضففرة و املناقشففة
وخطواهتما

طر التدريس احلديثة
يف املرحلة األساسية:
(اسرتاتيجية (كورت)
للتعليم املبنية على
التفكري .

السادس
–
السابع-

د .احمااااااااااااااااااااااد
الكيالني

األلعاب التعليمية،
الدراما

الثامن-
التاسع

د .احمااااااااااااااااااااااد
الكيالني

التع ف ف ف ففر عل ف ف ف ففى مفه ف ف ف ففو
الطريق ففة  ،والعوام ففل املف ف رة
يف اختياره ف ف ف ف ف ففا  ،وبي ف ف ف ف ف ففان
خطوات اسفرتاتيجية كفورت
والتعلم التعاوين
التع ف ف ف ف ف ف ف ففر ا ال ف ف ف ف ف ف ف ففتعلم
بااللع ف ف ف ف ف ف ففاب التعليمي ف ف ف ف ف ف ففة
،وحطف ف ف ف ف ف فوات الت ف ف ف ف ف ففدريس

مشاركة وأنشطة
وواجبات

Teaching
today,betty,london

بالدراما

التعلم التعاوين و
التفاعل الصفي ،دورة
التعلم

حل المشكلة،

العاشر د . .احماااااااااااااااااد
–الخادي الكيالني
عشر_
الثاني
عشر
الثالث د . .احماااااااااااااااااد

التع ففر ا مفه ففو ال ففتعلم
التع ف ف ف ف ف ف ف ففاوين وا راءات ف ف ف ف ف ف ف ففو

وخطواتااه ومميزاتااة،
والتعاااااااااار علااااااااا
التفاعااااااااال الصااااااااافي
وانماطة
العف ف ففر علف ف ففى مفاهيمهف ف ففا

مشاركة وأنشطة
وواجبات

مشاركة وأنشطة

منهج املرحلة األبتدائية :،عبد
اللطي حسني فرج

Problem solvingin

االستقصاء،
المشروعات
التدريس التبادلي،
التعلم التشاركي

عشر_
الرابع
عشر
الخامس
عشر_
السادس
عشر

وخطواهتاومميزاهتف ف ففا وبع ف ف ف
تطبيقاهت ف ف ف ف ف ففا يف املوقف ف ف ف ف ف ف

الكيالني

التعليمي

د . .احماااااااااااااااااد
الكيالني

-

االت ففدريس االتب ففاديل وال ففتعلم
التش ف ففاركي وتطبيقاهتم ف ففا يف

مخطط املادة الدراسية

دائرة االعتماد وضمان الجودة

النشاطات واالستراتيجيات التدريسية:
حماضرات  .مناقشات مجاعية  .التفكري الناقد.
التعليم التعاوين (نظا اجملموعات)
حل املشكالت  .العص الذهين.
مشاهدة بع

.22

الدروس على الفيديو ومناقشتها يف الفصل.

أساليب التقييم ومتطلبات المادة:

االختبفار منتص الفصل

%30

البحوث

%20

التقدمي حملاضرة

%10

االختبار النهائي

%40

.23

التعف ف ف ف ف ف ف ففر ا مفهف ف ف ف ف ف ف ففو

مشاركة وأنشطة
وواجبات

Curriculum and
Methods,Barth,,I

املواق التعليمية

جامعة العلوم اإلسالمية العاملية
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وواجبات

instructional
design,Rowland,G

أحباث ،أورا عمل ،مشاركة

السياسات المتبعة بالمادة:

 -يرجى االلتزام بالدخول الى القاعة قبل دخول المدرس .وكل من يدخل بعد اخذ الغياب يعتبر متاخ ار

-اذا غاب الطالب أكثر من ( ) %15من مجموع الساعات المقررة للمساق دون عذر قهري يقبل به مدرس المساق أو عذر مرضي ,يحرم

من التقدم لالمتحانات الالحقة .

 تحسب عالمة المشاركة على مدى المشاركة بالنقاش في القاعة والتحضير المسبق وااللتزام بالتعليمات واالنظمة في الجامعة -يغلق الخلوي اثناء املحاضرة.

 .24المعدات واألجهزة المطلوبة:
جهاز حاسوب ،داتا شو
.25

المراجع:

طرائق التدريس العامة،توفيق مرعي و حممد احليلة،دار المسيرة للنشر و التوزيع ،عمان2002 ،
فن التدريس ،فورست باركي وبيفريل ستانفورد ،ترمجة ميسون عبداهلل،دار الكتاب اجلامعي  :غزه2005 ،
مدخل ا طرائق التدريس،عبد الوهاب كويران ،دار الكتاب اجلامعي ،العني2001 ،

منهج املرحلة األبتدائية :،عبد اللطي

حسني فرج ،دار حامد ،عمان2007،

Petty,n.Teaching today. London:nelson thorn,1998
Rowland,G. problem solving in instructional Design. Bloomington ,in Indiana university,1991
Barth,I.African Social Studies. Curriclum and Methods, 1993

.26

معلومات إضافية:

تسلم التقارير والواجبات إلكترونيا إل البريد اإللكتروني للمدرس dr_akilani@yahoo.com
جامعة العلوم اإلسالمية العاملية
اسم منسق المادة:
التاريس:

مخطط املادة الدراسية

د .احمد الكيالني

التوقيع:

مقرر لجنة الخطة:
رئيس القســـم:

دائرة االعتماد وضمان الجودة

التوقيع:
التوقيع:

مقرر لجنة الخطة  /الكلية:

التوقيع:

العميد:

التوقيع:

نسخة إل :
رئيس القسم
مساعد العميد لضمان الجودة
ملف المادة
-

جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
دائرة االعتماد وضمان الجودة

مخطط المادة الدراسية

جامعة العلوم اإلسالمية العاملية

مخطط املادة الدراسية

.16

مناهج املرحلة األساسية األو

.17
.18

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 مخطاااا الماااادة الدراساااية /
تاريس مراجعة مخطا المادة الدراسية

.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30

دائرة االعتماد وضمان الجودة

مناهج املرحلة األساسية األو
0702145
3
طرائق التدريس العامة
معلم الصف
01
جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
العلوم التربوية
المناهج والتدريس
سنة ثانية
 2016/2015الفصل األول
بكالوريوس
العربية

 .16منسق المادة:
الرجاء إدراج ما يلي :رقم المكتب ،الساعات المكتبية ،رقم الهاتف ،البريد اإللكتروني
االسم :د .احمد مخي الدين الكيالني
رقم المكتب106 :
الساعات المكتبية :ح خ 2-12
رقم الهاتف:
البريد اإللكترونيdr_akilani@yahoo.com :
 .17مدرسو المادة:
الرجاء إدراج ما يلي :رقم المكتب ،الساعات المكتبية ،رقم الهاتف ،البريد اإللكتروني
االسم :د .ياسين المقوسي
 .18وصف المادة:
مفهو املنهاج ،أهدا منهاج املرحلة األساسية وأسس تنظيمو ،عناهر املنهاج يف املرحلة األساسية ،اختيار احملتوى واألنشطة
واألساليب وطرائق التقومي.
دائرة االعتماد وضمان الجودة
مخطط املادة الدراسية
معة العلوم اإلسالمية العاملية
.19

أهداف تدريس المادة ونتائجها:

يتوقع من الطالب بعد دراسة املادة أن:
 يتعر إ املنهج التعليمي للمرحلة األساسية.

 حُيدد خصائص طالب املرحلة األساسية.
 يستطيع قياس الفرو الفردية لدى طالب املرحلة األساسية.
 يتعر إ هفات وخصائص معلم املرحلة األساسية.

 أن يحطبق طر التدريس احلديثة يف املرحلة األساسية.
 أن يتمثل النشاط املدرسي للطالب يف املرحلة األساسية.

 أن يتعر على أنواع املناهج الدراسية اليت ميكن استخدامها يف املرحلة األساسية.
 .20محتوى المادة الدراسية والجدول الزمني:
أساليب التقييم
نتاجات التعلم
المدرس
األسبوع
المحتوى
المتحققة
فاهيم
ف
د .احماااااااااااااااااااااد تعري الطلبفة بامل
املناهج مفهومها ،
مشاركة وأنشطة
األول -
األساسف ف ف ففية يف املنف ف ف ففاهج وواجبات
الكيالني
الثاني
عناهرها ،اسسها

المراجع
منهج املرحلة األبتدائية:،
عبد اللطي حسني فرج

وعناهره واسسة

طالب املرحلة األساسية:
(اخلصائص والفرو
الفردية ,الثواب والعقاب
يف املرحلة األساسية).

الثالث –
الرابع

الوا بات املنزلية يف
املرحلة األساسية.

الخامس  -د .احماااااااااااااااااااااد
السادس الكيالني

طرق التدريس الحديثة
في المرحلة األساسية:
(استراتيجية (كورت)

السابع –
الثامن-
التاسع

د . .احمااااااااااااااااد
الكيالني

د .احماااااااااااااااااااااد
الكيالني

للتعليم المبنية على

التع ف ف ففر عل ف ف ففى خص ف ف ففائص

مشاركة وأنشطة
وواجبات

منهج املرحلة األبتدائية:،
عبد اللطي حسني فرج

االوا ف ف ففب البي ف ف ففيت وأ يت ف ف ففو،

مشاركة وأنشطة
وواجبات

منهج املرحلة األبتدائية:،
عبد اللطي حسني فرج

التعفر علففى مفهفو الطريقففة
 ،والعوام ف ف ف ف ف ف ففل املف ف ف ف ف ف ف ف رة يف

مشاركة وأنشطة
وواجبات

منهج املرحلة األبتدائية:،
عبد اللطي حسني فرج

املراحف ف ف ففل النمائيف ف ف ففة فاااااااااااي
مرحلتاااااااااي الطفولاااااااااة
المتوسااااااااااااااااااااااااااااااااااطة
والمتااااااااارخرة،والفرو
الفرديااااااااة ،والثااااااااواب
والعقاب
التع ف ف ف ف ففر عل ف ف ف ف فى مفه ف ف ف ف ففو
وانواعف ف ف ف ففو ،ودور املعلف ف ف ف ففم يف
متابعتو

اختيارهف ففا  ،وبيف ففان خط ف فوات
اس ف فرتاتيجية ك ف ففورت وال ف ففتعلم
التعاوين

التفكير  .استراتيجية

التعليم التعاوني

األلعاب التعليمية .
طريقة املناقشة  .طريقة
احملاضرة  .طريقة احلوار .

النشاط املدرسي لطالب
املرحلة األساسية

العاشر-
الخادي
العاشر-
الثاني
عشر
الثالث
عشر –
الرابع

د .احماااااااااااااااااااااد
الكيالني

د . .احمااااااااااااااااد
الكيالني

التعففر ا الففتعلم بااللعففاب
التعليمي ففة  ،وطريق ففة احملاض ففرة

مشاركة وأنشطة
وواجبات

منهج املرحلة األبتدائية:،
عبد اللطي حسني فرج

التعر ا مفهو النشاط
وا يت ففو يف العملي ففة التعليمي ففة

مشاركة وأنشطة
وواجبات

منهج املرحلة األبتدائية:،
عبد اللطي حسني فرج

 ،وطريقة احلوار

 ،وان ف فواع االنشف ففطة ،ودورهف ففا

تطبيقات عملية

عشر
الخامس
عشر
_السادس
عشر

يف حتقيق االهدا

د . .احمااااااااااااااااد
الكيالني

.

توظي ف ف ف ف مف ف ف ففا تعلمف ف ف ففة يف
مواق ف تدريس ففية تففتم داخ ففل
غرفف ففة الص ف ف لف ففبع
التدريس

طف ففر

مشاركة وأنشطة
وواجبات

منهج املرحلة األبتدائية:،
عبد اللطي حسني فرج

جامعة العلوم اإلسالمية العاملية
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-

مخطط املادة الدراسية

دائرة االعتماد وضمان الجودة

النشاطات واالستراتيجيات التدريسية:
حماضرات  .مناقشات مجاعية  .التفكري الناقد.

-

التعليم التعاوين (نظا اجملموعات)
حل املشكالت  .العص الذهين.

-

مشاهدة بع

.22

الدروس على الفيديو ومناقشتها يف الفصل.

أساليب التقييم ومتطلبات المادة:

االختبفار األول

%20

االختبفار الثاين

%20

أعمال فصليفة

%10

االختبار النهائي

%50

.23

أحباث ،أورا عمل ،مشاركة

السياسات المتبعة بالمادة:

 -يرجى االلتزام بالدخول الى القاعة قبل دخول المدرس .وكل من يدخل بعد اخذ الغياب يعتبر متاخ ار

-اذا غاب الطالب أكثر من ( ) %15من مجموع الساعات المقررة للمساق دون عذر قهري يقبل به مدرس المساق أو عذر مرضي ,يحرم

من التقدم لالمتحانات الالحقة .

 تحسب عالمة المشاركة على مدى المشاركة بالنقاش في القاعة والتحضير المسبق وااللتزام بالتعليمات واالنظمة في الجامعة -يغلق الخلوي اثناء املحاضرة.

 .24المعدات واألجهزة المطلوبة:
جهاز حاسوب ،داتا شو
 .25المراجع:
منهج المرحلة االبتدائية ،عبد اللطيف حسين فرج ،دار حامد:عمان
المنهج وعناصرة،ابراهيم بسيوني عميرة،دار المعار  :القاهرة
اساسيات المنهج ،رالف تايلور،دار النهضة :القاهرة
التربية وطر التدريس ،صالح عبد العزيز ،دار المعار  :القاهرة
.26

معلومات إضافية:

تسلم التقارير والواجبات إلكترونيا إل البريد اإللكتروني للمدرس dr_akilani@yahoo.com
جامعة العلوم اإلسالمية العاملية
اسم منسق المادة:

مخطط املادة الدراسية
التوقيع:

دائرة االعتماد وضمان الجودة
التاريس:

مقرر لجنة الخطة:
رئيس القســـم:

التوقيع:
التوقيع:

مقرر لجنة الخطة  /الكلية:

التوقيع:

العميد:

التوقيع:

نسخة إل :
رئيس القسم
مساعد العميد لضمان الجودة
ملف المادة
-

