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 1. اسم المادة مقدمة في المناهج

 2. رقم المادة 8023380

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري  3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري -

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب -

 5. اسم البرنامج 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية العموم التربوية

 9. القسم المناهج والتدريس

 10. مستوى المادة 

 11. الجامعي/ الفصل الدراسيالعام  2015/2016 اسي األولالفصل الدر 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج البكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  22-9-2015
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .;6

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج

 مدرسو المادة .>6

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 االسم رقم المكتب الساعاث المكتبيت البريد االلكتروني

Sahar.helu@ju.edu.jo >-61  دة.سحر أبوحلو >79:1 ح ث خ 
 

  

 
 وصف المادة .=6

  .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما

 ، ًالثقافي االختواعي التغيز) الوذرسي الونياج ًهحذدات ، التزبٌية ًاألىذاف بالتعلن ًصلتو الوذرسي الونياج هفيٌم الوادة ىذه تتناًل

 األىذاف،)الوذرسي الونياج ًهكٌنات ،( ًالسياسة االختواعية ًالفلسفة ، ًالوعزفة ، ًالنواء التعلن ًنظزيات ، ًحاخاتو الوتعلن خصائص

 .األردى في ًالوفتٌذ ًاإللكتزًني األساسي التعلين لوناىح هالئوة إشارات هع الصفي، للتذريس ًالتخطيط ، (ًالتقٌين ، الطزائق ، الوحتٌٍ

 
 



الدراسية ةالمادمخطط                                 مركز االعتماد وضمان الجودة   الجامعة األردنية                         

 

2 
 

 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 األهداف -أ

 .المناهج التربوٌةالتعرف إلى المبادئ العامة فً  . 1

 المناهج وأنواعها وعناصرها التعرف إلى طبٌعة  . 2

 .أسس بناء الوناىح التعليوية ًعولياتياالتعزف إلَ  . 3

 .الوناىح التعليوية األردنيةالتعزف إلَ االتداىات الحذيثة في  . 4

 

 عمى... ا  يكون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب
 أوالً: المهارات األكاديمية األساسية )المعرفة والفهم(

 تعرف الطالب على:
 المناهج التربوٌةالمبادئ العامة فً 

 مفهوم المنهج قدٌماً وحدٌثاً 
 أنواع المناهج وعناصرها وأسس بنائها

 تقوٌم المنهج التربوي الحدٌث
 المدرسًالكتاب التعلٌمً االتجاهات الحدٌثة فً 

 ثانياً: المهارات التحليلية واإلدراكية
 تحلٌل المناهج التربوٌةاكتساب مهارات 

 .المناهج التربوٌةالمعلم على تطبٌق المبادئ واالتجاهات الحدٌثة فً -تطوٌر قدرة الطالب
 األردنٌة.مناهج تقٌٌم حالة ال

 والواقع التربوي األردنً  المناهج التعلٌمٌةالتوفٌق بٌن االتجاهات الحدٌثة فً 
 المهارات الخاصة بالموضوع:: ثالثاً 

 اإللمام الجٌد بمفردات المناهج التربوٌة باللغة اإلنجلٌزٌة
 اإللمام باألساسٌات المعرفٌة فً المناهج التربوٌة 

 رابعاً: المهارات التحويلية:
 أن ٌحكم على مدى أهمٌة المناهج التربوٌة وتعقدها        
 ضح معالم الكتب المدرسٌة األردنٌة وأهمٌتهاٌوأن           

 

 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .38

 
 المراجع اساليب التقييم نتاجات التعمم المتحققة المدرس االسبوع المحتوى

الباب األول: مفهوم المنهج 
 التربوي

 دة.سحر أبوحلو والثالثاألول والثانً 
المنهج التربوي مفهوم 

القدٌم والحدٌث وأنواع 
 المناهج

 اختبارات وأعمال فصلٌة

القضاة، بسام وعساف، 
محمد وأبو لطيفة، رائد 

والخوالدة، مؤيد 
(. مقدمة في 4102)

المناهج التربوية الحديثة 
مفاهيمها وعناصرها 

وأسسها وعممياتها. 
 عمان: دار وائل لمنشر.

 

الباب الثانً: عناصر 
 التربويالمنهاج 

الرابع والخامس والسادس 
 و السابع

 دة.سحر أبوحلو
عناصر المنهاج التربوي 

)األهداف، المحتوى، 
 األنشطة، التقوٌم(

 اختبارات وأعمال فصلٌة

جودت سعادة وعبداهلل 
(المنهج 2002ابراهيم.)

 المدرسي المعاصر
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الباب الثالث: أسس بناء 
 المناهج المدرسٌة

 والتاسعالثامن 

 والحادي عشر والعاشر
 دة.سحر أبوحلو

أسس بناء المناهج 
المدرسٌة )الفلسفٌة، 
النفسٌة، المعرفٌة، 

 االجتماعٌة(

 اختبارات وأعمال فصلٌة

جودت سعادة وعبداهلل 
(المنهج 2002ابراهيم.)

 المدرسي المعاصر
 

 دة.سحر أبوحلو الثانً عشر الكتاب التعلٌمً المدرسً
الكتاب التعلٌمً مفهومه، 

خصائصه،  أنواعه،
 أهمٌته(

 اختبارات وأعمال فصلٌة

القضاة، بسام وعساف، 
محمد وأبو لطيفة، رائد 

والخوالدة، مؤيد 
(. مقدمة في 4102)

المناهج التربوية الحديثة 
مفاهيمها وعناصرها 

وأسسها وعممياتها. 
 عمان: دار وائل لمنشر.

 

التعلم االلكترنً فً 
 األردن

 دة.سحر أبوحلو الثالث عشر
التكنولوجٌا التفاعلٌة فً 

 عملٌة التعلم
 اختبارات وأعمال فصلٌة

جودت سعادة وعبداهلل 
(المنهج 2002ابراهيم.)

 المدرسي المعاصر
تطبٌقات عملٌة على 

المناهج والكتب التعلٌمٌة 
 األردنٌة

الرابع عشر و الخامس 
 عشر

 دة.سحر أبوحلو
تطبٌقات عملٌة على 

المناهج والكتب التعلٌمٌة 
 األردنٌة

  اختبارات وأعمال فصلٌة

 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .30

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل  يتم
 المحاضرة -1

 المناقشة والحوار -2

 المهمات الصفية -3
 والتفاعل الصفي المشاركات الطالبية -4

 العروض التقديمية  -5

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .77

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
  15الواجبات والمهمات          -1
 5المناقشة الفاعمة              -2
 30متحان منتصف الفصل     ا -3
 50            االمتحان النهائي -4
 100   المجموع                  -5
 

 

 السياسات المتبعة بالمادة .78
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 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .32

 وسائلتنفذ المحاضرات في القاعة الدراسية ومشغل ال

 

 المراجع .:7

 
 

 المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادة.الكتب  -أ
التربوٌة الحدٌثة مفاهٌمها وعناصرها وأسسها  (. مقدمة فً المناهج4102القضاة، بسام وعساف، محمد وأبو لطٌفة، رائد والخوالدة، مؤٌد )

 وعملٌاتها. عمان: دار وائل للنشر.

 .التعميمية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 (المنهج المدرسي المعاصر2002جودت سعادة وعبداهلل ابراهيم.)-
 الحامعي( طرائق التدريس واستراتيجياته. العين: دار الكتاب 2001الحيمة،محمد.)-
 الحديثة. عمان: دار المسيرة. ( المناهج التربوية2000مرعي، توفيق، والحيمة، محمد. )-

-Ornstein, A.& Hankins, F.(1993). Curriculum-Foundations, Principles, and issues. 2nd Ed. U.S.A. 
 

 
 


