
 

خطة مادة 

اسم المادة: مهارات التفكير العلمي

رقم المادة: 0106134 

تـعطى نـسخة واحـدة مـن خـطة املـادة لـكل طـالـب مسجـل فـي هـذه املـادة، ويـجب الـحفاظ عـليها 
واالحتفاظ بها لغايات استخدامها في املستقبل.

االدآب والعلومالكلیة 

العلوم االساسیة التخصص

الصیفيالفصل الدراسي

20202019-العام الجامعي
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1. معلومات المدرس 

: د. اماني محمود  1. اسم املدرس

: B-241   مركز االرشاد والخدمات النفسية  2. رقم املكتب

amahmoud@meu.edu.jo: 4. البريد االلكتروني

5. الساعات املكتبية

2. مكان وموعد المادة 

: 1. أيام املحاضرة ووقتها

: 2. مكان القاعة

اليوم
الوقت

إلىمن

112السبت

1112األحد

112اإلثنني

112الثالثاء

112األربعاء

3:30-2:00ن،رB133شعبة2 مهارات التفكير العلمي 

9:30-11:00ح،ثB132 شعبة 1مهارات التفكير العلمي 
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سياسة املادة .4
يـتم تـطبيق لـوائـح الـجامـعة عـلى هـذه املـادة، فـي مـا يـتعلق بـالـحضور، والـتقيد بـاملـواعـيد، 
واالمـــــــتحانـــــــات، واالمـــــــتحانـــــــات الـــــــتعويـــــــضية نـــــــظراً لـــــــلغياب بـــــــإذن؛ وعـــــــقوبـــــــات الـــــــغش؛ 
والــسياســات املــتعلقة بــالــواجــبات واملــشاريــع. ويــنبغي أن يــكون الــطالب عــلى عــلم بــتلك 

اللوائح، باإلضافة إلى القوانني واألنظمة األخرى.

املصادر واملراجع .5
الكتاب املقرر : 

عبيدات، ذوقان،الريماوي سهيلة .(2013).الدماغ التعلم والتفكير ،دار 
الفكر للنشر والتوزيع.

مراجع أخرى  : 
حميدي،دياال.(2015).تدريس 21 مهارة تفكير للقرن 21 (كتاب مترجم)،دار الفكر 

للنشر،عمان.
ذوقان،عبيدات،الريماوي،سهيلة .(2007).الدماغ والتعلم والتفكير ،دار 

الفكر للنشر والتوزيع.
السرور،ناديا.(2005).برنامج RISK لتعليم التفكير الناقد (الجزء1،2،3،4)، ديبونو للطباعة 

والنشر،عمان-األردن.
السرور،ناديا.(1998).تربية املرهوبني واملتميزين،دار الفكر للنشر والتوزيع،عمان-األردن.

قطامي،يوسف،محمد،اميمة.(2005).عادات العقل والتفكير،دار الفكر للنشر 
والتوزيع،عمان ،األردن.

غلب،مايكل.(2008).كيف تفكر على طريقة ليوناردو دايفينشي،دار الخيال للطباعة 
والنشر،بيروت.

نول ،محمد.(2008).تطبيقات عملية في تنمية التفكير باستخدام عادات العقل،داراملسيرة،عمان 
–األردن.

ابو جادو،صالح،نوفل،محمد.(2013). تعليم التفكير النظرية والتطبيق ،ط 4،دار املسيرة ،عمان-
األردن.

 .De Bono,Edward.(1990).SIX THINKING HATS,Pinguin Group,England
 .Buzan,Tony.(2005).Mind Maps,Thorsons,London
 .De Bono,Edward.(1990).LATERAL THINKING, Pinguin Group,England
 .De Bono,Edward.(1997).TEXTBOOK Of WISDOM ,Pinguin Group,England
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وصف املادة وأهدافها : .6
یھـدف مـساق مـھارات الـتفكیر الـعلمي إلـى تـدریـب الـطلبة عـلى أھـم مـھارات الـتفكیر مـثل:  مـھارة 
أسـلوب حـل الـمشكالت ،مـھارة اتـخاذ الـقرار،مـھارة الـتنبؤ ومـھارة الـتفكیر الـناقـد والـتفكیر اإلبـداعـي، 
مـھارات جـمع الـمعلومـات وتـنظیمھا.الـتعرف عـلى خـصائـص الـتفكیر وتـصنیفاتـھ،وعـلى أھـم بـرامـج 

التفكیر العالمیة،ومخططات المعرفة. 

  أهدافها :
تهدف هذه املادة الى تحقيق مايلي:

إدراك أهمية  التفكير العلمي.1.

التعرف على أنواع التفكير العلمي.2.

التمييز بني مهارات التفكير العلمي.3.

التعرف على تصنيفات التفكير العلمي.4.

التعرف على خصائص التفكير العلمي.5.

التعرف على برامج التفكير العلمي. 6.

التعرف على أنواع الذكاءات املتعددة 7.

إعداد وتوظيف خرائط املعرفة 8.

توظيف مهارات التفكير في الحياة .9.

نتائج تعلم املادة : .7

يتوقع من الطالب بعد االنتهاء من دراسة هذه املادة تحقيق مايلي:

أن یمیز العناصر األساسية لنمو الدماغ وعالقة الدماغ واالنفعاالت ومبادىء عمل الدماغ 1.

قادرا على تصميم الخرائط الذهنية ويربط اهميتها بالدماغ 2.

يميز مفهوم التفكير،ومهارات التفكير وانماط التفكير 3.

يميز التفكير الناقد واستراتيجياته والتفكير االبداعي 4.

يـــــتعرف عـــــلى بـــــرامـــــج الـــــتفكير واإلبـــــداع املـــــختلف مـــــثل:الـــــكورت ،الـــــقبعات الســـــتة،وبـــــرنـــــامـــــج ريـــــتز 5.
اإلبداعي 

طرق وأساليب تدريس املادة : .8
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املحاضرة املتوازنة.-
العروض املرئية من قبل املدرس  والعروض الشفوية من قبل الطالب.-
استثمار االنترنت في استخراج  البحوث العلمية .-
الحوار واملناقشة وتوزيع اإلجابات على الطلبة .-
تكليف بعض الطلبة بواجبات وعرضها أمام الزمالء .-
إنشاء مجموعات صغيرة وتوسيع دائرة الحوارات البناءة .-

أساليب التقويم .9

الوصفالوزنتقييم#

ثالث امتحانات رئيسة في الفصل 1
الدراسي

 اختيار من متعدد،صح وخطأ.70%

اختيار من متعدد، صح وخطأ.%15اختبار أول2

اختيار من متعدد، صح وخطأ.%15اختبار ثاني3

عرض أمام الطلبة.%20واجبات ومشاركة4

اختيار من متعدد، صح وخطأ.%50اختبار نهائي محوسب6

%100املجموع7
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االختبارات (أ)

االختبارات القصيرة (ب)

الواجبات (ج)

املشاركة (د)

الوزن%االختبار
رقم املخرج التعليمي 

التاريخللمقرر

التقويم الجامعي1، 2%15األول

التقويم الجامعي3،4،5%15الثاني

التقويم الجامعي1، 2، 3، 4، 5%50النهائي

رقم املخرج الوزن%النوع
التعليمي للمقرر

املحتوى ومجال 
التركيز

التاريخ

يترك للمدرسخطة البحث3،4%5اختبار قصير 

رقم املخرج الوزن%الواجب
التعليمي للمقرر

املحتوى ومجال 
التركيز

التاريخ

يترك للمدرس10%3،4،5

الوزنالنوع
%

رقم املخرج 
التعليمي للمقرر

التاريخاملحتوى ومجال التركيز

املــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــاركــــــــــــــــــة 
الصفية 

التفاعل داخل الغرفة الصفية مع 3، 4، 10%5
املحاضر واالحترام ، والحضور 

والغياب 

يــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــرك 
للمدرس

 F112-3-1, Rev. c
 :Date ,14 :.Decision No ,(2018-2019/03) Council Session 'Deans :.Ref

  2018/09/15
-8 13



10- الجدول الزمني للمادة 
تاريخ املوضوعاألسبوع

استحقاق 
الواجبات/
االختبارات

املرجع في الكتاب 
املقرر

رقم 
املخرج 
التعلي
مي 
للمقرر

األول
الــــــــــــدمــــــــــــاغ 
مـــــعلومـــــات 

أساسية  

-الـــــعناصـــــر األســـــاســـــية لـــــنمو 
الدماغ

-الدماغ واالنفعاالت
-تركيب الدماغ
-التعلم والدماغ

عــــــــــبــــــــــــيــــــــــــدات،ابــــــــــو 
السميد،2013

ص(33-11).

1

الثاني 
الدماغ 

معلومات 
أساسية  

مبادئ أساسية في عمل 
الدماغ

عــــــــــبــــــــــــيــــــــــــدات،ابــــــــــو 
السميد،2013

ص(33-11).

1

الثالث
 Mind
Maps

الدماغ والخرائط الذهنية 
Mind Maps

عــــــــــبــــــــــــيــــــــــــدات،ابــــــــــو 
السميد،2013

ص(45-33).
Bozan,Tony,2011

2

الرابع
التفكير

التفكير،املفهوم -
والخصائص 

مهارات التفكير -
عند بلوم 

مهارات التفكير -
األساسية 

عــــــــــبــــــــــــيــــــــــــدات،ابــــــــــو 
السميد،2013

ص(57-45).

3

الخامس
التفكير

-خصائص املفكر املنطقي
- تعليم التفكير

- صعوبات تعليم التفكير
- أخطاء في التفكير

عــــــــــبــــــــــــيــــــــــــدات،ابــــــــــو 
السميد،2013

ص(57-45).

3

 F112-3-1, Rev. c
 :Date ,14 :.Decision No ,(2018-2019/03) Council Session 'Deans :.Ref

  2018/09/15
-9 13



السادس
التفكير 
الناقد

أشكال التفكير -
الناقد 

أنماط التفكير -
الناقد 

االستقراء -
والقياس وإصدار 

األحكام

عــــــــــبــــــــــــيــــــــــــدات،ابــــــــــو 
السميد،2013

ص(57-45).

4

السابع
برامج 
التفكير

برنامج الكورت -
CoRT لتعليم 

التفكير 
مكونات البرنامج-

عــــــــــبــــــــــــيــــــــــــدات،ابــــــــــو 
السميد،2013

ص(57-45).

5

الثامن
بـــــــــــــرامـــــــــــــج 

التفكير

تطبيقات على -
برنامج الكورت 
CoRT لتعليم 

التفكير 

عــــــــــبــــــــــــيــــــــــــدات،ابــــــــــو 
السميد،2013

.(117-58)

5

التاسع 
برامج التفكیر 

برنامج القبعات الستة
 Six Thinking Hats

عــــــــــبــــــــــــيــــــــــــدات،ابــــــــــو 
السميد،2013

ص(129-117).

5

العاشر 
نظریة 

الـــــذكـــــاءات 
المتعددة

نظرية الذكاءات -
املتعددة

 Mul1ple
 Intelligences

عــــــــــبــــــــــــيــــــــــــدات،ابــــــــــو 
السميد،2013

ص(165-139).

1

أنماط التفكيرالحادي عشر
Thinking Styles

عــــــــــبــــــــــــيــــــــــــدات،ابــــــــــو 
السميد،2013

ص(191-165).

3

الثاني عشر 
اإلبداع

استراتيجيات إنتاج 
أفكار إبداعية

عــــــــــبــــــــــــيــــــــــــدات،ابــــــــــو 
السميد،2013

ص(217-191).

4

برنامج حل املشكالت الثالث عشر
TRIZ بطريقة إبداعية

عــــــــــبــــــــــــيــــــــــــدات،ابــــــــــو 
السميد،2013

ص(231-217).

5
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أبحاث الطلبةالخامس عشر

الـــــســــــادس 
عشر

أبحاث الطلبة

االمتحان النهائي
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 سياسات املادة :11.

أوال : الــــحضور؛ ضــــرورة حــــضور الــــطالــــب لــــلمحاضــــرات جــــميعها ، ويــــسمح لــــه 
غـياب مـا ال يـزيـد عـن سـت مـحاضـرات مـرفـقة بـعذر وإال سـيعتبر الـطالـب محـرومـا 

من التقدم لالمتحان النهائي .

ثــانــيا : الـــتأخـــر ؛ إذا تـــأخـــر الـــطالـــب عـــن املـــحاضـــرة ملـــدة عشـــر دقـــائـــق يسجـــل 
بـــجانـــب اســـمه ( مـــتأخـــر ) وتـــعادل اربـــعة تـــأخـــيرات غـــياب مـــحاضـــرة كـــامـــلة،وإذا 
تـأخـر نـصف سـاعـة يـسمح لـه بـالـحضور بـيد أنـها يسجـل غـائـبا ، والـطالـب الـذي 
يـــتجاوز غـــيابـــه مـــا نســـبته 15% يـــعد محـــرومـــا ، ويـــرصـــد لـــه صـــفر الـــجامـــعة فـــي 

املساق .

ثــالــثا: االمـــتحانـــات؛ يـــقدم الـــطالـــب خـــالل الـــفصل ثـــالثـــة أمـــتحانـــات، أول وثـــانـــي 
ونــهائــي، وإذا تــغيّب عــن امــتحان فــيجب احــضار عــذر لــلغياب خــالل  48 ســاعــة 

ليصار الى تقديمه ولكيال يحسب له غير مكتمل .

رابــــعا : الـــــــواجـــــــبات واملـــــــشاركـــــــات؛ إذ يـــــــطلب مـــــــن الـــــــطالـــــــب بـــــــعض الـــــــواجـــــــبات 
واملشاركات عند الحاجة لذلك ، شريطة أال تكون من إنجاز اآلخرين .

خـــامـــسا : الــــغش وعــــقوبــــته ؛ ضــــرورة االطــــالع عــــلى تــــعليمات مجــــلس الــــنوعــــية 
وضمان الجودة املتعلقة بالغش .

سادسا : قواعد إضافية :
يـــجب إغـــالق األجهـــزة الخـــليويـــة أثـــناء املـــحاضـــرة ، وعـــدم اســـتعمالـــها ا.

البتة.
عـــلى الـــطلبة اســـتخدام املـــراجـــع الـــعلمية ، والـــقيام بـــقراءات إضـــافـــية ب.

مساندة للمادة.
على الطلبة تسليم الواجبات املوكولة إليهم في مواعيدها .ت.
يتحــمل الــطلبة مــسؤولــية مــتابــعة املــادة الــتي تــضيع عــليهم كــفاء عــدم ث.

حضورهم أو تأخرهم في التسجيل للمادة .
يـنصح الـطلبة بـضرورة االحـتفاظ بـنسخ مـن الـواجـبات لـتكون سـجال ج.

ومرجعا أكاديميا له .
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تـتم عـملية االعـتراض عـلى عـالمـة االمـتحان الـنهائـي وفـق آلـية محـددة ح.
ومــــــتبعة مــــــن قــــــبل الــــــجامــــــعة ، وعــــــلى الــــــطلبة مــــــراجــــــعة دائــــــرة الــــــقبول 

والتسجيل .
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