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 كافة التخصصات التخصص

 املواطنة اإليجابية ومهارات الحياة اسم املادة

 020000111 رقم املادة

 3 الساعات املعتمدة

 3 ساعة نظري 

 0 ساعة عملي
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 املختصر للمادة:  وصفال

ذه املهارات عمل على استخدام هيوضح املساق مفهوم املواطنة ومهارات الحياة وأهميتهما في اكتساب مهارات قيمه، وال

حيث ان املساق يراعي بناء املعرفه في املوضوعات التي في سعيهم للحصول على تعليم افضل ونتائج ايجابيه في العمل، 

يتضمنها البرنامج كما ويبني املهارة عند الشباب الستخدامها في تطبيق املعرفه كما ويبني الثقه في قدرات الشباب على 

لتغيير السلوك من خالل تعزيز قيم املواطنة  يه الى توفير الدعم الشخص ي والبيئه املعرفه واملهارة باالضافذاستخدام ه

 االيجابية والثقافة املجتمعية البناءة والعمل املجتمعي التطوعي.

  
 

 أهداف املادة الدراسية:

 

 يتوقع من الطالب أن يكون قادر بعد دراسة هذه املادة 
ً
 هدا  التالية ال على تحقيق ا

 التعر  على حقيقة املواطنة االيجابية وترسيخ التربية الوطنية واقعا وسلوك حياة .1

 تعزيز الكفاءات الشخصيه مثل التواصل والثقه في النفس. .2

 عاتهم .الهامه التي تؤثر عليهم في مجتم التعر  على القضايا الصحيه .3

 تطوير املهارات الالزمه للنجاح الوظيفي . .4

 املشاريع املجتمعيه ملعالجة مشاكل املجتمع املحلي. ذفي تخطيط وتنفاملشاركه  .5
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 التفصيلي للمادة: الوصف

 ساعة محتويات الوحدة اسم الوحدة رقم الوحدة

 لنبدأ في العمل  الكفاءات الشخصيه 1

 تاح للعالقات الجيده فاالصغاء  م 

  فهم وتمييز االنفعاالت وادارة االنقعاالت

 ريقه ايجابيهالسلبيه بط

  الشعور باملسؤوليه 

  قوة االتجاهات االيجابيه 

  القيم الشخصيه 

  تحديد االهدا  واحقيقها 

 اعطاء انطباع ايجابي اولي 

 تعزيز الثقه بالنفس واالخرين 

 احترام الذات واالخرين 

 الخطاب التأكيدي الحازم 

 التعامل مع النقد بطريقه فعاله 

 تعلم كيف تقول ال ؟ 

 مع املواقف االجتماعيه الضاغطه التعامل 

 مشروع حياه 

15 

 حل املشاكل  حل املشاكل وادارة النزاعات   2

   2+1ادارة الخالفات 

4 

السلوكيات الصحيه  3

 السليمه

  االمراض املنقوله جنسيا 

 االيدز 

 االدمان 

  العنف املبني على النوع االجتماعي 

4 

 هنهاليات تقييم امل  العمل العادات الفعاله في 4

  ادارة التوقعات 

 اتيه وخطاب التغطيه ذتحضير السيره ال 

12 
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 ساعة محتويات الوحدة اسم الوحدة رقم الوحدة

  اجراء املقابالت للحصول على الوظيفه 

  ثالثة مفاتيح لتكون موظفا جيدا 

  بروتوكول مكان العمل 

  الفريق كيف تكون عضوا جيدا ضمن 

  ادارة املال 

 ادارة الوقت 

 حقوق العاملين 

 احترام السلطه 

 تقييم االداء في العمل 

التعلم من خالل الخدمه  بناء العالقات   التعلم من خالل الخدمه  5

الشخصيه عن طريق التعلم من خالل خدمة 

 املجتمع .

 تحديد الحاجه للخدمه في املجتمع 

  اختيار مشروع خدمة املجتمع 

  التخطيط ملشروع خدمة املجتمع 

 تنفيذ مشروع خدمة املجتمع 

 ملاذا نتطوع ؟؟؟ 

6 

 1 ختاميةالجلسة ال  الختام  6
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 طرق التدريس:

محاضرات  صفية،عمل املجموعات الصغيره والكبيره لعب االدوار،عرض املهاره املراد التدريي عليها ،استخدام 

 ذاتيالوسائل البصريه،اللعاب التعليميه ،التأمل ال

 

 

 

 الكتب و املراجع :

 جمع معلومات مختلفه من مصادر متنوعه

 

 

 

 


