
 

خطة مادة 

اسم المادة:المھارات الحیاتیة 
رقم المادة: 0106130 

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

االداب والعلوم الكلیة 

العلوم االساسیةالتخصص

الصیفيالفصل الدراسي

2019-2020العام الجامعي
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معلومات املدرس .2

: د. اماني محمود 1. املدرس

B-241: 2. املكتب

 : 3. الهاتف

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

5. الساعات املكتبية

اليوم
الوقت

إلىمن

112السبت

1112األحد

112اإلثنني

112الثالثاء

112األربعاء
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مكان وموعد املادة .3

 : 1. أيام املحاضرة ووقتها

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 : 

ابو حماد،ناصر الدين .(2016).املهارات الحياتية الشخصية-
االجتماعية-املعرفية  ،دار املسيرة  للنشر والتوزيع.

مراجع أخرى  : 
يوسف،سليمان.(2015).املهارات الحياتية ، دار املسيرة  للنشر والتوزيع.

النعيمي ،لطيفة،الخزرجي ،ابراهيم .(2014) املهارات الحيتية لدى طلبة 
الجامعة ،جامعة ديالي :مجلة ديالي ،ص 468-467.

املنظمة الدولية للشباب،تعزيز املهارات الحياتية لدى الشباب.

11-9:30ن،رB132 شعبة 1مهارات حياتية  

3:30-2:00ح،ثB133 شعبة 2مهارات حياتية  
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حميدي،دياال.(2015).تدريس 21 مهارة تفكير للقرن 21 (كتاب مترجم)،دار الفكر 
للنشر،عمان.

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).LATERAL THINKING, Pinguin Group,England
.De Bono,Edward.(1997).TEXTBOOK Of WISDOM ,Pinguin Group,England

وصف املادة وأهدافها : .6
یھـدف مـساق مـھارات حـیاتـیة  إلـى تـزویـد الـطلبة الـجامـعیین بـالسـلوكـیات والـمھارات الـشخصیة 
واالجـتماعـیة الـالزمـة لـلتعامـل بـثقة مـع انـفسھم واالخـریـن والـمجتمع الـمحیط ، مـن خـالل الـقدرة عـلى 
الـتفاوض،اتـخاذ الـقرار ،التحـلي بـالـقیم،الـتمتع بـمھارات الـتواصـل الـلفظیة وغـیر الـلفظیة ،تـطویـر 

الیات لتحمل المسؤولیة وتكوین عالقات تتصف بالصحة النفسیة.  

  أهدافها :
تهدف هذه املادة الى تحقيق مايلي:

إدراك أهمية  املهارات الحياتية .1.

التعرف على أنواع املهارت الشخصية .2.

التمييز بني املهارات االجتماعية والتواصل.3.

التعرف على املهارات املعرفية وخصائص التفكير وتوظيفها في الحياة .4.

نتائج تعلم املادة : .7

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

یمیز خصائص املهارات الحياتية،تصنيفها،العوامل املؤثرة في تنميتها.  1.

قادرا على التمتع باملرونة والصالبة النفسية 2.

يميز مفهوم الثقة واالعتزاز بالنفس وتوكيد الذات 3.

يـــــتمتع بـــــاملـــــهارات والـــــكفاءة االجـــــتماعـــــية وقـــــادرا عـــــلى الـــــتفاعـــــل والـــــتواصـــــل االجـــــتماعـــــي ويتحـــــلى 4.
بالضمير االجتماعي   
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يــــتعرف عــــلى بــــرامــــج الــــتفكير واإلبــــداع املــــختلف مــــثل الــــتفكير الــــتأمــــلي والــــناقــــد قــــادرا عــــلى حــــل 5.
املشكالت ويتحلى بالتنظيم الذاتي  

طرق وأساليب تدريس املادة : .8

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
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تاريخ املوضوعاألسبوع
استحقاق 
الواجبات/
االختبارات

املرجع في الكتاب 
املقرر

رقم 
املخرج 
التعلي
مي 
للمقرر

1ابو حماد،2016 .املهارات الحياتية األول

الثاني 
والثالث

الـــــمـــھـــارات 
الشخصیة  

2ابو حماد،2016 .املرونة والصالبة النفسية 

الرابع 
والخامس 

الـــــمـــھـــارات 
الشخصیة  

الثقة بالنفس 
والكفاءة الذاتية  

3ابو حماد،2016 .

السادس
الـــــمـــھـــارات 

الشخصیة  

الضبط الذاتي 
والسيطرة على 

الشخصية 

3ابو حماد،2016 .

السابع 
والثامن 

الـــــمـــھـــارات 
االجتماعیة  

التكيف 
االجتماعي ،التف
اعل االجتماعي 

التواصل 
االجتماعي 

والضمير 
االجتماعي

4ابو حماد،2016 .
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الـــــتــــــاســـــع 
والعاشر 

الـــــمـــھـــارات 
االجتماعیة  

الضبط االجتماعي 
والكفاءة 

االجتماعية ، القيادة 
الناجحة

4ابو حماد،2016 .

الحادي عشر 
الـــــمـــھـــارات 

المعرفیة

الذكاء املتعدد والذكاء 
االنفعالي والتفكير 

االبداعي 

5ابو حماد،2016 .

الثاني عشر 
المھارات 
المعرفیة

التفكير التاملي 
والتفكير الناقد

5ابو حماد،2016 .

الثالث عشر 
الـــــمـــھـــارات 

المعرفیة 

حل املشكالت 
والتنظيم الذاتي 

5ابو حماد،2016 .

أبحاث الطلبةالخامس عشر

أبحاث الطلبةالسادس عشر

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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