
 
            مركز االعتماد وضمان الجودة                            مخطط المادة الدراسية                         الجامعة األردنية

 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 الجامعة األردنية

 مركز االعتماد وضمان الجودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهارات التعلم والبحث العلمي

 

 

 مخطط المادة الدراسية

 



 
            مركز االعتماد وضمان الجودة                            مخطط المادة الدراسية                               الجامعة األردنية

 

 

2 
 

 1. اسم المادة مهارات التعلم والبحث العلمي

 2. رقم المادة 3400101

 (ة،عمليةالساعات المعتمدة )نظري  ساعات 3
.3 

 (ة، عمليةالساعات الفعلية )نظري ساعات 3

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب ال يوجد

 5. اسم البرنامج متطلب جامعة إجباري 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكلية جميع الكليات

 9. القسم الجامعةمتطلبات 

 10. مستوى المادة سنة أولى

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي الثانيالفصل  2018/2019

 12. الدرجة العلمية للبرنامج البكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة جميع االقسام

 14. لغة التدريس واإلنجليزيةالعربية 

 15. مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2017آب، 

 

 منّسق المادة .16

 .الرجاء إدراج ما يلي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني
 الدكتورة فريال أبو عواد

 البريد اإللكتروني: 

 

 مرتبين حسب ترقيم الشعب: مدرسو المادة .17

 .المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيالرجاء إدراج ما يلي: رقم 
ا د. ساااامي عبا،نة، د. منى محي د، د. فرياب أ،و عواد، د. ءااافاء الفقيم، د. محمد عبد المجيد، د. عيساااى المنصاااور، د. أماني العساااا ، د. مه

 أحمد، د. خلود أ،و تايم، د. ماجد الزعبي.
 

 

 وصف المادة .18

هذه المادة التعلم ومهاراتم، مثل: مهارات االسااااااااتذكار والدافعية للتعلم ومعالجة المعلومات، والتلخيا، والقراءة والكتابة، تتناوب        
وتدوين الم ظات. كما تهدفإلى تعريف الطالب بمهارات البحث العلمي وخصااااااااااااااااأصااااااااااااااام، ومراحلم، وأهميتم، وتطبيقاتم في الحياة 

 .تخدام المصادر الورقية واإللكترونية، والتوثيقاألكاديمية واليومية، ومهارات اس
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 :أهداف تدريس المادة ونتاجات تعلمها 19.

 :األهدا  -أ
دوين المالحظات، وعدد إكساب الطالب مهارات االستذكار والدافعية للتعلم، ومعالجة المعلومات، والتلخيص، وتالمادة إلى  هذه تهدف

 .من مهارات البحث العلمي المختلفة

 

 المادة أد يكود قادرًا على أد: إنهاء: يتوقع من الطالب عند نتاجات التعّلم -ب
 .يتعرف مهارات التعلم التي تساعده في تحقيق النتاجات المتوفعة منه. 1
 .يستخدم استراتيجيات التعلم الجامعي، وقيادة المجموعات، وكتابة المالحظات الصفية. 2
 .والكتابة بمهارةيمارس استراتيجيات القراءة . 3
 .واالستعداد لالختبارات ويوظفهايتعرف المهرات الخصة بالمذاكرة . 4
 .يتعرف مهارات البحث العلمي وإجراءاته.5
 .يستخدم مصادر المكتبة للبحث عن معلومات ذات عالقة بموضوعه أو بحثه. 6
 .يستخدم مصادر المعلومات الورقية واإللكترونية. 7
 .حث العلمي ويمارسهايحدد أخالقيات الب. 8
 .يقدم مقترحاً إلجراء بحث علميحول مشكلة من مجال اختصاصه. 9

 .يوثق المراجع العلمية في الكتابة األكاديمية. 10
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 :لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى  .20

 المراجع والمصادر أساليب التقويم نتاجات التعلم المتحققة وظيفة يوم األحد اليوم والصفحات األسبوع المحتوى 

الوحدة االولى: مفهوم 
 عمليتي التعلم والتعليم

 األسبوع األوب
 
 
 
 
 

 األسبوع الثاني

 (22/1يوم الث ثاء )
 
 (24/1)يوم الخميس 
 5-3الصفحات 
 
 
 
 (29/1)يوم الث ثاء 
 8-6الصفحات 
 
 (31/1)يوم الخميس 
 12-9الصفحات 

 مشاهدة فيديو
https://www.youtube.com/watch?v=HscvHOc8E14 

 
 10ة اإلجابة عن االسئلة صفحو 

 .التمييز ،ين التعلم والتعليم 
  التعليم التقلياااادي التمييز ،ين

 والتعليم المعاصر.
  البااادء بااااالعتمااااد على التعلم

أكااثاار ماان الااتااعاالااياام،  اتااياااااااًا 
 وجماعيًا.

  لباااااة على الطأداء
االنشااااااااااااطة الواردة 

 في الوحدة.
  تااناافااياااااااد مااهااماااااااات

 األحد.
 

  فصااااااااال من كتاب او
مقااااالااااة أو بحااااث أو 
دراساااااااااااااااااة )أو أكثر( 
والتعليم وبين التعلم 
العصاااااااااااااري والتعليم 

 التقليدي.
  فيااديو )أو كثر( حاال

موضاااااااوع  ي صااااااالة 
 بالتعلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HscvHOc8E14
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: مهرات ةالوحدة الثاني
المذاكرة والدافعية 
 ومعالجة المعلومات

 األسبوع الرابع
 
 
 
 
 

 األسبوع الخامس

 (5/2)يوم الث ثاء 
 16-13الصفحات 
 

 (7/2)يوم الخميس
 5-3الصفحات 
 
 
 
 (12/2)يوم الث ثاء 
 27-22الصفحات 
 

 (14/2الخميس )يوم 
 30-28الصفحات 

 مشاهدة فيديو
https://www.youtube.com/watch?v=d57wtCem_VU 

 
 

 16واإلجابة عن االسئلة صفحىة 
 

 مشاهدة فيديو
Https://www.youtube.com/watch?v=9pMW0Ib42Fc 

 
 27واإلجابة عن األسئلة صفحة 

  الاااااااتاااااااعااااااار  باااااااماااااااهاااااااارات
االساااااااااااااتااااذكااااار ومعااااالجااااة 

 المعلومات.
  الفاااااعلااااة  المااااذاكرةتطبيق

 في حياتك الجامعية.
  تعريف المقصااود بالدافعية

 .للتعلم
  توظيف اساااااااااااااتراتيجياااااااات

الااااااادافااعااياااااااة فااي الااحاايااااااااة 
 الجامعية.

  لباااااة على الطأداء
االنشااااااااااااطة الواردة 

 في الوحدة.
  تااناافااياااااااد مااهااماااااااات

 األحد.
 

  فصاااااااااااااااال من كتااااب او
مقالة أو بحث أو دراساة 

حوب مهاارات )أو أكثر( 
الااماااااااذاكاارة ومااعاااااااالااجاااااااة 

 .المعلومات
  فيااااااديو )أو كثر( حاااااال

موضاااااااااااااوع  ي صااااااااااااالة 
 .بقضايا المذاكرة

الوحدة الثالثة: 
 استراتيجيات القراءة.

 األسبوع السادس
 
 
 
 
 

 األسبوع السابع

 (19/2)يوم الث ثاء 
 35-31الصفحات 
 
 (21/2)يوم الخميس 
 40-36الصفحات 

 
 (26/2)يوم الث ثاء 
 48-41الصفحات 
 
 (28/2)يوم الخميس 
 52-49الصفحات 

 مشاهدة فيديو
Https://www.youtube.com/watch?v=WDI_JS7RlkkQ 

 
 33واإلجابة عن األسئلة صفحة 

  التعر  على اتستراتيجيات
القراءة التي تسااااااااااعد على 
فااااهاااام مااااحااااتااااوى الاااانااااا 

 المقروء.
  تااطااباايااق مااجاامااوعاااااااة ماان

السااااااااااااناريوهات والتدريبات 
واألنشاااااااااااااطاااااة الملياااااة في 

 الدراسة الجامعية.
 مواد تعلمياااة  التعر  على

ومراجع إضاااااااااااااية للتدريب 
 على استراتيجيات القراءة.

  على أداء الطلباااااة
االنشااااااااااااطة الواردة 

 في الوحدة.
  تااناافااياااااااد مااهااماااااااات

 األحد.
 

  فصاااااااااااااااال من كتااااب او
مقالة أو بحث أو دراساة 
)أو أكثر( حوب مفهوم 
 القراءة واستراتيجياتها.

  فيااااااديو )أو كثر( حاااااال
 موضوع  ي صلة.

https://www.youtube.com/watch?v=d57wtCem_VU
https://www.youtube.com/watch?v=9pMW0Ib42Fc
https://www.youtube.com/watch?v=WDI_JS7RlkkQ
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الوحدة الرابعة: تدوين 
 الم حظات الصفية.

 األسبوع الثامن
 
 
 
 
 

 األسبوع التاسع

 (5/3)يوم الث ثاء 
 56-53الصفحات 
 

 (7/3)يوم الخميس 
 60-57الصفحات 

 
 (12/3)يوم الث ثاء 
 63-61الصفحات 
 
 (14/3)يوم الخميس 
 66-64الصفحات 

 مشاهدة فيديو
Https://www.youtube.com/watch?v=2prQsohoqMI 

 
 

 55واإلجابة عن األسئلة صفحة 

  فهوم تااادوين التعر  على
الم حظااااااات الصااااااااااااافيااااااة 

 .وع قتها باإلصغاء
  التعر  على كيفياة تدوين

الم حظات بشااااااااااكل فعاب 
 .وتفاعلي

  تااوظاايااف األساااااااااااااااااااالااياااااااب
واألستراتيجيات الفعالة في 
عااامااالاااياااااااة الاااتاااحضاااااااااااااااايااار 

 .والمشاركة والدراسة

  أداء الطلباااااة على
االنشااااااااااااطة الواردة 

 في الوحدة.
  تااناافااياااااااد مااهااماااااااات

 األحد.
 

  فصاااااااااااااااال من كتااااب او
مقالة أو بحث أو دراساة 

مفهوم )أو أكثر( حوب 
مهارة تدوين الم حظات 
الصااااااااااااافياااااااة الفااااااااعلياااااااة 

 .واستراتيجياتم
  فيااااااديو )أو كثر( حاااااال

تااااااادوياااااان مااااااوضاااااااااااااااااااوع 
 .الم حظات الصفية

https://www.youtube.com/watch?v=2prQsohoqMI
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: الخامسة الوحدة
مهارات الكتابة 
 والتلخيا.

 األسبوع العاءر
 
 
 
 
 
 

 (19/3)يوم الث ثاء 
 80-67الصفحات 
 
 (21/3)يوم الخميس 
 87-81الصفحات 

 
 

 

 مشاهدة فيديو
Dal-Https://www.youtube.com/watch?v=t3oeiBA 

 
 
 

 80واإلجابة عن األسئلة صفحة 

  توضاااااااااايت مهارة التلخيا
 .وأهميتها

  اسااااااااتخدام مهارة التلخيا
لالاتافارياق ،ايان الاماعالاوماااااااة 
الهااااماااة واألفكاااار الثاااانوياااة 

 .للنا
  ربط األفكار الرأيسااااااية مع

بعضاااااااااها ألكرا  التذكر 
والدراساااااااااة والكتابة في أي 

 .مجاب دراسي
  توظيف اساااااااااااااتراتيجياااااااات

التلخيا الختصاااااااااااااااااااار 
الوقت والمساااحة المساامو  

 ،ها للتلخيا.

  أداء الطلباااااة على
االنشااااااااااااطة الواردة 

 في الوحدة.
 تااناافااياااااااد مااهااماااااااات 

 األحد.
 

  فصاااااااااااااااال من كتااااب او
مقالة أو بحث أو دراساة 
)أو أكثر( حوب مفهوم 
التلخيا وتطبيقااااااااتااااااام 
بشاااااكل ساااااليم على كافة 

 .أنواع النصوص
  ناااااماااااااا ج تاااااطاااااباااااياااااقاااااياااااااة

 الستراتيجيات التلخيا.
  )عان فايااااااادياو )أو كاثاار

 .مهارة التلخيا

: السادسة الوحدة
استراتيجيات التعلم 
الجماعي، وقيادة 
 المجموعات.

الحادي  األسبوع
 عشر
 
 
 
 
 
 

 (26/3)يوم الث ثاء 
 90-88الصفحات 
 
 (28/3)يوم الخميس 
 94-91الصفحات 

 
 

 

 مشاهدة فيديو
Https://www.youtube.com/watch?v=goUljowsNK0 

 
 

 91واإلجابة عن األسئلة صفحة 

  اسااتراتيجيات التعر  على
 التعلم الجماعي.

  اسااااااااااتخدام اسااااااااااتراتيجيات
 التعلم الجماعي.

  قاااااياااااااادة الاااااماااااجاااااماااااوعاااااااات
 الدراسية.

  أداء الطلباااااة على
االنشااااااااااااطة الواردة 

 في الوحدة.
  تااناافااياااااااد واجااباااااااات

 األحد.
 

  فصاااااااااااااااال من كتااااب او
مقالة أو بحث أو دراساة 
)أو أكثر( حوب التعلم 

 الجماعي.
  فياااااااديو )أو كثر( حوب

موضاااااااااااااوع  ي صااااااااااااالة 
باااااامااااااهاااااااارات الااااااعاااااامااااااال 
الاااااجااااامااااااااعاااااي وقاااااياااااااادة 

 المجموعات.

https://www.youtube.com/watch?v=t3oeiBA-Dal
https://www.youtube.com/watch?v=goUljowsNK0
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: مفهوم السابعة الوحدة
البحث العلمي 

 وخصاأصم وأهميتم.

األسبوع الثاني 
 عشر
 
 
 
 
 
 

 (2/4)يوم الث ثاء 
 98-95الصفحات 
 

 (4/4)يوم الخميس 
 101-99الصفحات 

 
 

 

 مشاهدة فيديو
Https://www.youtube.com/watch?v=7EWZeKvjhXw 

 
 
 
 

 97واإلجابة عن األسئلة صفحة 

  الاااتاااعااار  عااالاااى مااافاااهاااوم
 البحث العلمي.

  تمييز خصااااااااااااأا البحث
 العلمي وتوضيحها.

  لباحاااااااث تقااااااادير أهماياااااااة ا
العلمي في الحياااة العلميااة 

 والعملية.

  أداء الطلباااااة على
االنشااااااااااااطة الواردة 

 في الوحدة.
  تااناافااياااااااد واجااباااااااات

 األحد.
 

  مااااااادخااااااال إلااى ماانااااااااهااج
البحااث في التربيااة وعلم 

 النفس.
  أسااااااااااااااااسااااااااااااايااات البحااث

العلمي. عمر الخرابشة. 
2012 

  أسااااااااااااااااسااااااااااااايااات البحااث
العلمي. منذر الضااامن. 

2006 
 

: مراحل الثامنة الوحدة
البحث العلمي 
 وخطواتم وأنواعم.

الثالث األسبوع 
 عشر
 
 
 
 
 
 

 (9/4)يوم الث ثاء 
 110-102الصفحات 

 
 (11/4)يوم الخميس 

 118-111الصفحات 
 
 

 

 مشاهدة فيديو
Https://www.youtube.com/watch?v=ShJKszZ3_OT4 

 
 

 109وتلخيصم صفحة 

  القدرة على طر  أسااااااااااااائلة
بحثيااااة في مجاااااب علميااااة 

التخصاااااااااااااا ومجااااااااالت 
 الحياة اليومية.

  تحااادياااد الخطوات العملياااة
البحثيااااااة لعجااااااابااااااة على 
 األسئلة العلمية البحثية.

  توضااااااااااااايت أهمية الجوانب
األخ قياااااااة أثنااااااااء اجراء 

 األبحاث العلمية.

  أداء الطلباااااة على
االنشااااااااااااطة الواردة 

 في الوحدة.
  تااناافااياااااااد واجااباااااااات

 األحد.
 

  البحاااث العلمي: طبيعاااة
البحاااث العلمي والاااداللااة 
اإلحصاااااااااأية. عبدالقادر 

 .2012عباس 
 .أساااااليب البحث العلمي 

 2012الخرابشة. 
  اتجااااااهاااااات حاااااديثاااااة في

. الاااااباااااحاااااااث الاااااعااااالاااااماااااي
. عبااااادالعزيز المعاااااايطاااااة

2011 
  أسااااااااااااااااسااااااااااااايااات البحااث

الاااااااااااااااااعااااااااااااااااالاااااااااااااااااماااااااااااااااااي. 
 2006الضامن.

 

https://www.youtube.com/watch?v=7EWZeKvjhXw
https://www.youtube.com/watch?v=ShJKszZ3_OT4
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: التاسعة  الوحد
مصادر المعلومات 
 والخدمات المكتبية.

األسبوع الرابع 
 عشر
 
 
 
 
 
 

 (16/4)يوم الث ثاء 
 129-119الصفحات 

 
 (18/4)يوم الخميس 

 140-130الصفحات 
 
 

 

 مشاهدة فيديو
Https://www.youtube.com/watch?v=4gPFi2rH5w4 

 
 
 121صفحة 
 

 زيارة المكتبة والتقرير عنها 

  توضااااااايت مفهوم مصاااااااادر
المعلومااااات، والتمييز ،ين 

 األنواع المختلفة منها.
  تاااااااوظاااااااياااااااف مصاااااااااااااااااااادر

المعلوماااااات في عملياااااات 
 التعلم والبحث العلمي.

  اساااااااااااااتخدام فهرس المكتبة
في البحث عن مصاااااااااااادر 

 المعلومات.
  اساااااااااااااتخااااااادام الااااااادورياااااااات

اإللكترونيااااااة للبحااااااث عن 
مصاااااااااااااااااااادر المعلوماااااااات 

 اإللكترونية.

  أداء الطلباااااة على
االنشااااااااااااطة الواردة 

 الوحدة.في 
  تااناافااياااااااد واجااباااااااات

 األحد.
 

  البحاااث العلمي: طبيعاااة
البحاااث العلمي والاااداللااة 
اإلحصاااااااااأية. عبدالقادر 

 .2012عباس 
  .أساااااليب البحث العلمي

 2012عمر الخرابشة. 
  اتجااااااهاااااات حاااااديثاااااة في

الاااااباااااحاااااااث الاااااعااااالاااااماااااي. 
عبااااادالعزيز المعاااااايطاااااة. 

2011 
  أسااااااااااااااااسااااااااااااايااات البحااث

الاااااااعااااااالاااااااماااااااي. ماااااااناااااااذر 
 2006الضامن.

 

https://www.youtube.com/watch?v=4gPFi2rH5w4
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: العاءرة الوحدة
أخ قيات البحث 
العلمي ومهارات 

 التوثيق.

األسبوع الخامس 
 عشر
 
 
 
 
 
 

 (23/4)يوم الث ثاء 
 144-141الصفحات 

 
 (25/4)يوم الخميس 

 146-145الصفحات 
 
 

 

 إجراء بحث 
 148صفحة 

  تحااديااد اإلجراءات الواجاب
اتباعها عند إجراء البحوث 
العلمياااة لمراعااااة الجواناااب 

 األخ قية.
  األمثلة على إعطاء بعض

دراساااااااات تحقق الشااااااارو  
األخاااااا قااااااياااااااة وأخاااااارى ال 

 تحققها.
  توضااااااااااااايت أهمية الجوانب

األخ قياااااااة أثنااااااااء إجراء 
 .األبحاث العلمية

  اساااااااتخدام بعض أسااااااااليب
 توثيق المراجع.

  أداء الطلباااااة على
االنشااااااااااااطة الواردة 

 في الوحدة.
  تااناافااياااااااد واجااباااااااات

 األحد.
 

  مااااااادخااااااال إلااى ماانااااااااهااج
البحااث في التربيااة وعلم 

 النفس.
  أسااااااااااااااااسااااااااااااايااات البحااث

العلمي. عمر الخرابشة. 
2012 

  أسااااااااااااااااسااااااااااااايااات البحااث
العلمي. منذر الضااامن. 

2006 
 

 30/4/2019الثالثاء  امتحان نهاية الفصل الثاني
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 واالستراتيجيات التدريسية التالية:يتم تطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خ ب النشاطات 
والخميس، ،ينما يتم التواصاااااااااال معهم وتكليفهم بمهمات خارج الغرفة الصاااااااااافية يوم األحد،  ءالتعلم المدمج إ  يتم عقد لقاأين مع الطلبة يومي الث ثا

 في  لك الوقت. Onlineويبقى المدرس على اتصاب مع طلبتم 

 

 المادة. أساليب التقييم ومتطلبات 22

 يتم إثبات تحقق نتاجات التعلم المستهدفة من خ ب أساليب التقييم والمتطلبات التالية:
 .17/3/2017يوم األحد  %30االختبار نصف الفصلي ووزنم  -
 :%30أعماب الفصل، وتشمل التقارير والمشروعات والقراءات التي يكلف ،ها الطالب يوم األحد خارج الغر  الصفية، ،وزد  -

 .منها لمهمات ووظاأف يوم األحد( 20%)
 ( منها للعر  واألنشطة والتدريبات اليومية في المحاضرات.10%)

 ..30/4/2019يوم الث ثاء  %40اختبار نهاأي  -

 

 السياسات المتبعة بالمادة .23

 :تطبق تعليمات الجامعة األردنية النافذة في هذا الشأد، مع األخذ بعين األعبار أد الحد األقصى لعدد ساعات  سياسة الحضور والغياب
 التغيب دود الحرماد هو أربعة لقاءات صفية.

 تطبق تعليمات الجامعة األردنية النافذة في هذا الشأد. :الوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان 
  الس مة والصحةإجراءات. 
 :تطبق تعليمات الجامعة األردنية النافذة في هذا الشأد. الغش والخروج عن النظام الصفي 
 :تطبق تعليمات الجامعة األردنية النافذة في هذا الشأد. إعطاء الدرجات 
 تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة بالمتوفرة  الخدمات. 

 المعدات، األجهزة، البرمجيات، المختبرات، المشاكل، اماكن التدريب( )المرافق،مصادر التعّلم والتعليم  .24

 أجهزة حاسوب، أفالم فيديو، كتب ومراجع.
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 المراجع .25

المادة المرجعية المقررة من قبل الجامعة األردنية بعنواد "مهارات التعلم  صة:المخص السمعية والبصريةالمواد و ات الكتب المطلوبة، والقراء  -أ 
 والبحث العلمي" والمدرجة على موقع الجامعة.

  .التعليمية الورقية واإللكترونية موادالكتب الموصى ،ها، وكيرها من ال  -ب
 دد كبير من الكتب والقراءات يظهر واضحًا في المادة المقررة.ع -ج

 

 

 ------------------التاريخ:  - ---------------------التوقيع:  الدكتورة فرياب أ،و عواد   مدرس أو منسق المادة: 

 -----------------------------------التوقيع ------------------------: مساعد مدير مكتب متطلبات الجامعة

 -------------------------------------- التوقيع -------------------------: مدير مكتب متطلبات الجامعة

                                   :نسخة إلى
 رأيس القسم                 

 مساعد العميد لضماد الجودة    
 ملف المادة الدراسية

 

 


