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 1. المادة اسم التدربوية التجنينات

 2. المادة رقم 130308

 (ة،عملية ظدري)المعتمنة  الساعات 0
.3 

 (ةعملي ة، ظدري)الفعلية  الساعات 0
 4. المتزامنة المتطلبات/ةالسابق المتطّلبات يوجن ال

 5. البرنامج اسم أصول التدربية  في الماجستيدر

 6. البرنامج رقم 

 7. الجامعة اسم الدرن ية

 8. الكلية التدربوية العلوم

 9. القسم التدربوية والصول اإلنادرة

 10. المادة مستوى  ماجستيدر

 11. الفصل الدراسي/ الجامعي العام  6383/  6382

 12. العلمية للبرنامج الدرجة  ماجستيدر

 13. األخرى المشتركة في تدريس المادة األقسام يوجن ال

 14. ريسالتد لغة العدربية

5/4/6384 
86/86/6382 

/ سيةالمادة الدرا مخططاستحداث  تاريخ
 مراجعة مخطط المادة الدراسية تاريخ

.15 

 

 المادة منّسق .61

 .درقم الهاتف، البدرين اإللكتدرو ي المكتبية، اعاتدرقم المكتب، الس: إندراج ما يلي الدرجاء
 يوجن ال

 المادة مدرسو .71

 .درقم المكتب، الساعات المكتبية، درقم الهاتف، البدرين اإللكتدرو ي: إندراج ما يلي الدرجاء
       0795123422:     هاتف ،:           الوقت  ،:         المحاضدرة  ، -  033: المكتب  درقم  - ال مدر فهن السالم عبن. ن

A.Awamrah@ju.edu.jo 
 : المكتبية  الساعات

 

  



 الجامعة األردنية                         مخطط المادة الدراسية                                مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

2 
 

 المادة وصف .71

بدراز التجنينات التدربوية مثل  التعليم المبدرمج، : )تت اول هذه المانة مفهوم التجنينات التدربوية ومبدردراتها، ومجاالتها، ومتطلباتها، وأهميتها، وا 
، (والتعليم الشامل، والتعليم التعاو ي، وتفدرين التعليم، والتعليم المصغدر، وتعليم الكبادر، والتدربية المستمدرةوالتعلم عن بعن، والتعليم االلكتدرو ي، 

.والتدربية كاناه فاعلة إلصالح اإلفدران والمجتمعات ، والت سيق بين تعلم التعليم ، وبدرامجه المختلفة، وحاجات سوق العمل  
 

 

 
 ونتائجها المادة تدريس أهداف 19.

 :  الهناف -أ

 .  ماهيتها ومبرراتها: بالتجديدات التربوية تعريف الدارس  -
 . أنواع التعليمالتعرف على  -

 

 ...على ا  يكون قاندر  أنالمانة  إ هاءيتوقع من الطالب ع ن :  تاجات التعّلم -ب

  . التجنينات التدربويةاكتساب مفاهيم ومجاالت  -
  . أ واع التعليماكتساب معدرفة عن  -

  . حاجات سوق العملمعدرفة   -
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 :  لها والجنول الزم ي المانة الندراسية محتوى 20.

 الطدرائق والساليب التندريسية الساعات الموضوع السبوع
 الوحنة الولى : مقنمة  1+2

 (.الخ.....المفهوم، والمبررات،: ) التجديدات التربوية -
 عدرض وحوادر 3
 محاضدرة وحوادر 3

 الوحنة الثا ية : التعلم عن بعن  4+ 3
 الوحنة الثالثة : التعليم المبدرمج

 محاضدرة وحوادر 3
 محاضدرة وحوادر 3

 عدرض وم اقشة
 الوحنة الدرابعة : التعليم االلكتدرو ي  6+ 5

 الوحنة الخامسة : التعليم الشامل
 محاضدرة وحوادر 3
  محاضدرة وحوادر 3

 عدرض وم اقشة
 الوحنة السانسة : التعليم التعاو ي  8+  7

 الوحنة السابعة : تفدرين التعليم
 عدرض وم اقشة 3
 عدرض وم اقشة 3

 التعليم المصغدر :الوحنة الثام ة   11+  9
 تعليم الكبادر :الوحنة التاسعة 

 عدرض وم اقشة 3
 عدرض وم اقشة 3

 اختبادر كتابي 3 اختبادر  صف الفصل 11
 الوحنة العاشدرة : التدربية المستمدرة  13+  12

تعلم التعليم: الوحنة الحانية عشدر  
 

 عدرض من احن الطلبة وم اقشة 3
 عدرض وم اقشة 3

التدربية وحاجات سوق العمل: الوحنة الثا ية عشدر  15+  14  
 مدراجعة عامة

 عدرض وحوادر موسع 3
 تكليف الطلبة باالعنان ثم الم اقشة 3

 المواضيعكل : االختبادر 3 اختبادر  هائي 16
 

 واالستدراتيجيات التندريسية ال شاطات .68

 :واالستدراتيجيات التندريسية التالية ال شاطاتتطويدر  تاجات التعلم المستهنفة من خالل  يتم
 .والحوار والنقاش، العصف الذهني، البحث واالستقصاء، االنشطة البحثية والمكتبية المحاضرة

 

 المادة ومتطلبات التقييم أساليب. 22

 :التقييم والمتطلبات التالية أساليب خالل من المستهنفةالتعلم   تاجات تحققإثبات  يتم
،االختباراتواالنشطة، والتقارير والعروض التقديمية ، و  المشاركة   . 

 

 بالمادة المتبعة السياسات .22

 .سياسة الحضودر والغياب -أ

 .المحنن للمحاضدرة وعنم تجاوز ال سبة المقدردرة للغياب بحسب قوا ين الجامعة بنون عذدر درسمي بالوقت الطالب االلتزام بالحضودر على
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 .المحنن الوقتفي  توتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحا  -ب

 .الغياب عن االمتحا ات بنون عذدر درسمي بحسب ا ظمة الجامعة  لطالبل يسمح ال

 .السالمة والصحة العامة إجدراءات -ج

 .والخدروج عن ال ظام الصفي الغش -ن

 الطالب االلتزام بأ ظمة وتعليمات الجامعة فيما يتعلق بالغش والخدروج عن ال ظام الصفي  على

 .الندرجات إعطاء -ه

 .في ندراسة المانة تسهم والتي بالجامعة المتوفدرةالخنمات  -و

 .المكتبة الرئيسية في الجامعة ، مكتبة الكلية ، مختبرات الحاسوب

 والجهزة المطلوبة عناتالم .64

 .والحاسوب البيانات عرض وجهاز والذكية العادية السبورة

 

 المدراجع .22

 
 

 المدراجع العامة :
 .التدراث والتجنين( 4991)حسن حنفي  -
 .دار الطليعة: ، بيروت هكذا تعلم العقل( 4999)حيدر غيث  -

 عالم الفكر: ، الكويت الفكدر التدربوي العدربي الحنيث( 4991) سعيد اسماعيل علي  -

 .، القاهرةنيمقدراطية التعليم في الفكدر التدربوي المعاصدر( 0222) شبل بدران  -

 .مكتبة االنجلو المصرية: ، القاهرةندراسات في الفكدر التدربوي المعاصدر( 4991) محمد نبيل نوفل  -

 .عالم الكتب: القاهرة .  االصالح والتجنين التدربوي في العصدر الحنيث( 4999)محمد منير مرسي  -

:المراجع االجنبية   
- Antony, Louise M. and Charlotte Witt eds. (1993) “ A Mind of One’s Own”. Boulder. 
- Apple, Michael W., and Lois Weis, eds. (1983) “ Ideology and Practice in Schooling” 

Philadelphia. 
- Baron, J.B., and Robert J. Sternberg, eds., Teaching Thinking. 
- O’Neill, William F. (1983). Rethinking Education selected Readings in Educational 

Ideology. 
- Rogers, Carl (1983), Freedom to learn, Columbus, Ohio, Charles E. Morrill. 
- Siegel, Harvey (1988). “ Educating Reason: Rationality, Critical Thinking and 

Education” New York. 
 

 معلومات إضافية .62
 ال يوجد 

 

 
  ------------------: اريخالت - ------------------------: التوقيع    النمر فهد السالم عبد. د: المادة  مدرس اسم

 --------------------------------- التوقيع ---------- ---------------: القسم/ لجنة الخطة مقرر
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 -------------- ------------------- التوقيع                               صالح عبابنه         . د: القسم رئيس

 --------------------------------- قيعالتو  -------------------------: الكلية/ لجنة الخطة مقرر

                                                                                            -------------------------------التوقيع -------------------------------------------: العميد

       :إلى  سخة

 القسم درئيس
 العمين لضمان الجونة مساعن
 المانة ملف


