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 جامعة الزرقاء
 

 : المتطلب السابق

 : اسم المدرس  العلوم التربوية: الكلية

 : موعد المحاضرة  معلم صف: القسم

 : الساعات المكتبية (0501107)مهارات الحياة : عنوان المقرر
  

 وصف المساق 
 :ٌتضمن انمقزر انمفزداث وانمحاور األساسٍت انتانٍت

المهارات وأهمية  المهارات الحياتية وأنواع المهارات يهدف هذا المساق إلى تعريف الطمبة بمفهوم 
ومهارة . ومهارة التخطيط. ومهارة إدارة الذات. الحياتية وتصنيف المهارات حسب طبيعتها ونوعها

ومهارة إدارة .ومهارة تنظيم الوقت. ومهارة القيادة. ومهارة اتخاذ القرار. حل المشكالت
قناع اآلخرين.االجتماعاتومهارة إدارة ضغوط العمل ومهارة التكيف .ومهارة إدارة الحوار وا 

 والقيام بنشاطات تطبيقيه.والمهارات التقنية.والتعاون
 

أهداف المساق  
 :ٌهذف هذا انمقزر إنى مساعذة انطانب عهى

 انخؼشف  ػهً يفهىو انًهاسة. 

 انخؼشف ػهً أهًُت  انًهاساث انحُاحُت  

 انخؼشف ػهً أَىاع انًهاساث انحُاحُت. 

 انخؼشف ػهً يهاسة إداسة انزاث. 

  انخؼشف ػهً يهاسة انخخطُط . 

 انخؼشف ػهً يهاساث حم انًشكالث . 

 انخؼشف ػهً  يهاسة احخار انمشاس. 
  انخؼشف ػهً يهاسة  انمُادة. 

 انخؼشف ػهً يهاسة حُظُى انىلج. 

 انخؼشف ػهً يهاسة إداسة االجخًاػاث. 

 انخؼشف ػهً يهاسة إداسة ضغىط انؼًم. 

 ٍَانخؼشف ػهً يهاسة أداسة انحىاس وإلُاع اِخش 

 ٌانخؼشف ػهً يهاسة انخكُف وانخؼاو. 

 انخؼشف ػهً انًهاساث انخمُُت. 
 

 :مخرجات التعلم

 

: عند االنتهاء من هذا المقرر، فإنه من المتوقع أن يكون الطالب قادرًا عمى
يهاسة انخخطُط، وإداسة انزاث ، وانمُادة، وحُظُى انىلج، وإداسة  )يًاسعت انًهاساث انحُاحُت 

 (االجخًاػاث ، واحخار انمشاس، ويهاسة إداسة انحىاس، ويهاسة انخكُف وانخؼاوٌ، و ويهاساث حمُُت

 .بفؼانُت فٍ حُاحه انؼًهُت

 

:   هيكل المقرر
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إجراءات  طرق التعليم
 التعلم

الساعة  نتاجات التعلم المواضيع
 المعتمدة

 األسبوع

 .أسموب المحاضرة التفاعمّية النشط

 

التحضير المسبق 
 لمدرس

 

التعريف باملادة وطرق 
 التقييم

إملام الطالب باملادة 
وتوصيفها واملراجع 

 وطرق التقييم

3 

 األول

المشاركة في  التعميم عن طريق حّل المشكالت
 مناقشات صفية

 مهارة إدارة الذات 
أمهيتها، مبادئها، )

 .(تقييم الذات

 إكساب الطلبة 
مفهوم مهارة إدارة 

أمهيتها، )الذات 
مبادئها، تقييم 

 .(الذات

3 

 انثانً

 العمل ضمن فريق التعميم التعاوني

مفهوم مهارة التخطيط 
اجيابيات التخطيط،  )

مراحل، مؤشرات 
 . (املهارة التخطيطية

إدراك وتطبيق 
الطالب ملهارة 

 التخطيط

3 

 انثانث

المشاركة في  الحوار والمناقشة
 مناقشات صفية

مفهوم مهارة املشكلة 
مفاهيم )واختاذ القرار 

وعالقات، مهارات 
اختاذ القرار، أنواع 

القرارات، مؤشرات 
 .(سلبية يف اختاذ القرار

تكوين القدرة لدى 
على حل املشكلة 

 واختاذ القرار 

3 

 انزابع

 االستقصاء التعميم عن طريق األنشطة

 ) مفهوم مهارة القيادة 
ماهية القيادة، مقومات 

 . (القيادة

 أن يكون الطالب 
قادرا على ممارسة 

 .مهارة القيادة

3 

 انخامس

ربط الطمبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، واإلنترنت : المختمفة، مثل

 .إلخ... ، و 

التواصل بالتعميم 
عن بعد باألنشطة 

 والتكميفات

 مفهوم مهارة أدارة 
تنظيم الوقت، )الوقت 

اختبارات أدارة 

 أن يكون الطالب 
قادرا على ممارسة 
 .مهارة إدارة الوقت

3 

 انسادس
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 .(الوقت

المصادر المكتبّية  الحوار والمناقشة
التي يحال إليها 
حسب موضوع 

 المحاضرة

مفهوم إدارة 
االجتماعات وضغوط 

 .العمل

أن يكون الطالب 
قادرا على ممارسة 

إدارة االجتماعات 
 .وضغوط العمل

3 
 انسابع

 العمل ضمن فريق مشروع من خالل التعميم التعاوني

مهارة إعداد التقارير 
مفهوم التقرير، معايري )

 .(التقارير اجليدة

 أن يكون الطالب 
قادرا على ممارسة 

 .إعداد التقارير

3 
 انثامن

المشاركة في  التعميم عن طريق حّل المشكالت
 مناقشات صفية

مفهوم مهارة احلوار 
وإقناع اآلخرين 

 ..(املبادئ والفوائد)

أن يكون الطالب 
قادرا على ممارسة 

مهارة احلوار وإقناع 
 اآلخرين 

3 

 انتاسع

 العمل ضمن فريق التعميم التعاوني

مهارة التكيف والتعاون 
 .(قواعد أساسية)

 أن يكون الطالب 
قادرا على ممارسة 

مهارة التكيف 
 والتعاون 

3 

 انعاشز

أن يكون الطالب  املهارات االقتصادية العمل ضمن فريق التعميم التعاوني
قادرا على ممارسة 

 املهارات االقتصادية

3 

انحادي 

 عشز 

أنواع املهارات  العمل ضمن فريق التعميم التعاوني
 االقتصادية

أن يكون الطالب 
قادرا على ممارسة 

 املهارات االقتصادية

3 

انثانً 

 عشز 

المشاركة في  الحوار والمناقشة
 مناقشات صفية

أن يكون الطالب  .املهارات التقنية
قادرا على ممارسة 

3 

 انثانث عشز 
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 .املهارات التقنية

المشاركة في  التعميم عن طريق حّل المشكالت
 مناقشات صفية

أن يكون الطالب  .تطبيقات عملية
قادرا على ممارسة 
التطبيقات العملية 

يف املهارات احلياتية 
 .املختلفة

3 

انزابع 

 عشز

 العمل ضمن فريق التعميم التعاوني

أن يكون الطالب  عرض أنشطة الطلبة
قادرا على عرض 

 أنشطته جبرأة ووضوح

 
انخامس 

 عشز

 

 المراجع 
 الكتاب المقرر الرئيس

 
 .داس وائم نهُشش: ، ػًا2015ٌيهاساث انحُاة،  يحًذ انمذاح، 

المقررات المساندة  

 ،ٌػًاٌ: ، يؼهذ اإلداسة انؼايت2012يالحظاث حىل اإلبذاع فٍ اإلداسة، إبشاهُى بذسا. 

 ،يكخبت اإلًَاء: ، انكىَج 2008يفهىو انزاث وػاللخه بانخىافك انُفغٍ واالجخًاػٍ،عؼاد انبشش. 

 ،ٍاإلعكُذسَت: ، يؤعغت حىسط انذونُت2007يهاساث إػذاد انخماسَش، يحًذ انصُشف. 

  ،ػًاٌ: ،داس دَبى نهُشش2005انذياؽ وانخؼهى وانخفكُش،رولاٌ ػبُذاث. 

  ،انذاس انجايؼُت اإلعكُذسَت2008إداسة انزاث، احًذ ياهش  ، 

  ٌيكخبت صهشاء انشَّشق:  ؛ ، انماهشة(2001)انًهاساث انحُاحُت يشاٌ، حغشَذ وآخشو.  

   ؛ ، انخطىَش انخشبىٌ، وصاسة انخشبُت (1426)انذنُم اإلجشائٍ نخأنُف انكخب انذساعُت،  غاَى انغاَى

  .وانخؼهُى، انًًهكت انؼشبُت انغؼىدَت

  ؛ دنُم حؼشَفٍ نًادة انًهاساث انحُاحُت، وصاسة انخشبُت وانخؼهُى (2005)لغى يُاهج انًهاساث انحُاحُت

اٌ ًَّ  بغهطُت ػ

 •  ؛ يؼجى يصطهحاث انخشبُت وػهى انُفظ، داس أعايت نهُشش وانخىصَغ(2006)انمُغٍ، َاَف 

 •  ٌ؛ يُاهج انخؼهُى بٍُ انىالغ وانًغخمبم، انماهشة، ػانى انكخب(2001)انهماٍَ، أحًذ حغٍُ وآخشو.  

 • عاِث انًشحهِت انًخىعطت حىل يذي ححمُِّك أهذاف انخَّشبُت ) انهاشم، عؼذ عٍ ويذسِّ دساعت ِساء يذسِّ

، انؼهىو اإلَغاَُت، ػًادة انبحث انؼهًٍ بانجايؼت األسدَُت، انؼذد "أ" ؛ يجهت دساعاث انغهغت(انحُاحُت

 .("أ" 21)انًجهذ  (1)

 :مواقع عمى الشبكة العنكبوتية

www.ao-academy.org 
www.addustour.com 
www.alukah.net 

: طرق التعليم 

. أسموب المحاضرة التفاعمّية النشط -1

http://www.ao-academy.org/
http://www.addustour.com/
http://www.alukah.net/
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. التعميم عن طريق حّل المشكالت -2
 .التعميم التعاوني -3

 .الحوار والمناقشة -4

 .التعميم عن طريق األنشطة -5

 .المكتبة، واإلنترنت: ربط الطالب بمصادر المعرفة المختمفة، مثل -6

 

: األدوات المستخدمة في التقييم
 االختبار وسيمة تقويم ثابتة عدا التقييم المستمر في ممف اإلنجاز الذي يشمل التكميفات الصفّية وغير 

الصفّية والبحث والتقرير ، والتفاعل الصفّي في المحاضرة، والجدول اآلتي يوّضح برمجة إجراءات 
 التقييم في المقّرر

 

 انذرجت انتارٌخ االختبار أو أساس انتقىٌم
 %20  االختبار األول
 %20  االختبار انثانً
انمشاركت وانتكهٍفاث )أعمال انفصم 

 %10  (وانتقزٌز
 %50  االختبار اننهائً

 
 


