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اسم 
 المحاضر

حامد طالفحو. د - احمد مقدادي  . د  
a.migdady@ju.edu.jo 

h.talaafha@yahoo.com     

 ال توجد:                 المتطمبات السابقة 3 عدد الساعات المعتمدة

: تمفون 16 عدد األسابيع
2256 

 4-3: ساعات المكتب
  322رقم المكتب

  

 المادة وصف .18

يتناول ىذا المساق مفيوم تحميل المناىج وأغراضو؛ الفرق بين تحميل المناىج وتقويميا؛ عناصر التحميل ؛ منطق المنياج 
المراكز التنظيمية والمبادئ والبنى : وفمسفتو، تحميل عناصر المنياج المختمفة ؛ تحميل أسس المنياج المختمفة؛ تنظيم المنياج

 .التنظيمية، نماذج التعمم والتعميم المتضمنة؛ تقويم تعمم الطمبة؛ تماسك المنياج
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 ونتائجها المادة تدريس أهداف 19.

: األىداف- أ
معرفة المفاىيم األساسية المتعمقة بتحميل المنيج. 1  
ممما بنماذج تحميل المنيج. 2  
مدركًا األسس التربوية التي تستند إلييا نماذج تحميل المنيج. 3  
يحمل المنيج وفق نموذجي تايمر وبوسنر.  4  
يتعرف إلى نماذج تنظيم المنيج المختمفة.  5  
مدركا لألسس التربوية التي تستند إلييا نماذج تنظيم المنيج. 6  
مدركا لألسس التربوية التي تستند إلييا نماذج  تنفيذ المنيج . 6  
مدركا لألسس التربوية التي تستند إلييا نماذج تقويم المنيج. 7  

 

... عمى قادراً  يكون أن المادة إنياء عند الطالب من يتوقع: التعّمم نتاجات- ب
استيعاب المفاىيم األساسية بموضوع تحميل المنيج. 1  

تحديد أىم العوامل التي تسيم في إثراء جودة المنيج. 2  
تشخيص مشكالت ميمة في مناىج المواد المختمفة. 3  
.(كل في مجال تخصصو)تحميل مناىج المواد الدراسية المختمفة وتوضيح نقاط الخمل األساسية . 4  
االستفادة من نتائج تحميل مناىج المواد الدراسية المختمفة في وضع خطة عالجية لتطوير وتحسين تمك المناىج . 5  
. (كل في مجال تخصصو)   
(كل في مجال تخصصو)زيادة قدرة الدارسين عمى إجراء دراسات تحميمية لمناىج المواد المختمفة . 6  
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 ليا الزمني والجدول الدراسية المادة محتوى .20

 

 المراجع اساليب التقييم نتاجات التعمم المتحققة المدرس االسبوع المحتوى

مناقشة الخطة وتقديم 
  األول عام لموضوع المادة

التعرف إلى طبيعة 
 المادة ومتطمباتيا

 الحوار والمناقشة
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية
 الخطةى التدريسية

نموذجا تايمر وجونسون 
 في تحميل المنيج

 الثاني
االوقوف عمى خطوات  ا

التحميل وفق ىذبن 
 النموذجين

 الحوار والمناقشة
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية

الفصل األول من كتاب 
 بوسنر

: المنيج المدرسي
اسسو، عناصره، 
عممياتو وصمة ذلك 

 بنحميل المنيج

  الثالث

التعشف إلً أصش 

المنهاج وعناصشه 

وصلت رلك بتحليل 

 المنهج

 الحوار والمناقشة
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية

الفصل األول والثاني 
 من كتاب جودت سعادة

الموقف الذي ينتج عن 
تطوير المنيج وصمة 
 ذلك بتحميل المنيج

 الرابع

الىقىف علً المىقف  أ

الزٌ ينتج عن تطىيش 

المنهج وصلت رلك 

 بتحليل المنهج

 الحوار والمناقشة
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية

لفصل الثني من كتاب 
 بوسنر

وجيات نظر حول 
تربوية حول إصالح 
المنيج وصمة ذلك 

 بتحميل المنيج

 الخامس

الىقىف علً الضماث  

المميزة لكل منظىس 

تشبىٌ وطبيعت نظشتو 

 إلً إصالح المنهج 

 الحوار والمناقشة
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية

الفصل الثالث والرابع 
 من كتاب بوسنر

األغراض : لمنيجا
والمحتوى وصمة ذلك 

 بتحميل المنيج
 

  السادس

الىقىف علً الصلت بين 

الغشض والمحتىي من 

منظىساث تشبىيت 

 مختلفت

 الحوار والمناقشة
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية

الفصل الثالث والرابع 
 من كتاب بوسنر

تنظيم المنيج وصمة 
 ذلك بتحميل المنيج

  السابع
التعرف إلى 

المصطمحات  والمفاىيم 
 المختمفة لتنظيم المنيج 

 الحوار والمناقشة
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية

الفصل الخامس من 
 كتاب بوسنر

   الثامن اختبار منتصف الفصل
 الحوار والمناقشة

المحاضرة والمشاركات 
 الطالبية

 

نماذج مختمفة في تنظيم 
المنيج وصمة ذلك 

 بتحميل المنيج
  التاسع

التعرف إلى العناصر 
المميزة لممنظورات 

المختمفة  لتنظيم المنيج 
معرفية، سموكية، )

 (تجريبية

 الحوار والمناقشة
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية

الفصل السادس من 
 كتاب بوسنر

إطار عام : تنفيذ المنيج
وصمة ذلك بتحميل 

التعرف إلى عوامل   العاشر
اإلطار المتعمقة بتنفيذ 

 الحوار والمناقشة
المحاضرة والمشاركات 

القصل اسابع من كتاب 
 بوسنر
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المنيج ودور المعمم  المنيج
ومعتقداتو ودورىا في 
إنجاج عممية تنفيذ 

 المنيج

 الطالبية

وجيات : تنفيذ المنيج
نظر تربوية مختمفة 
وصمة ذلك بتحميل 

 المنيج 

  الحادي عشر

التعرف إلى ميام التعميم 
التغطية، )المختمفة 

اإلتفان، األتر اإليجابي، 
 (إدارة الصف، التقويم
وحمكة المعمم في 
التعامل معيا من 
منظورات تربوية 

 (مختمفة

 الحوار والمناقشة
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية

الفصل الثامن من كتاب 
 بوسنر

إطار عام : تقويم المنيج
وصمة ذلك بتحميل 

 المنيج
  الثاني عشر

الوقوف عمى الوسائل 
المختمفة لتقويم المنيج 
ودور المعمم في التعامل 
 معيا أثناء تنفيذ المنيج

 الحوار والمناقشة
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية

الفصل التاسع من كتاب 
 بوسنر

وجيات : تقويم المنيج
نظر تربوية مختمفة 
وصمة ذلك بتحميل 

 المنيج

  الثالث عشر

الوقوف عمى السمات 
المميزة لكل من التقويم 
التشاركي والتقويم المبني 
عمى القياس وحكمة 
لمعمم في التعامل مع 

 التقويم أثناء تنفيذ المنيج 

 الحوار والمناقشة
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية

الفصل العاشر من 
 كتاب بوسنر

عادة فحص  نقد وا 
المنيج  وصمة ذلك 

 : بتحميل  المنيج
  الرابع عشر

الوقوف عمى التعمل 
بحكمة من القرار 

النيائي بحق المنيج من 
أجل تعظيم درجة 
اإلنتفاع من المنيج 

وتفادي بعض محدداتو 
مع  اإلشارة إلى ما 
يطمق عميو اإلنتقائية 
المتأممة بالتعامل مع 

 ىذه القرارات 

 الحوار والمناقشة
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية

الفصل الحادي عشر 
 من كتاب بوسنر

قرارات حول المنيج في 
قبول، )ضوء تحميمو 

 (رفض، تعديل
   الخامس عشر

 الحوار والمناقشة
المحاضرة والمشاركات 

 الطالبية

الفصل الثاني عشر من 
 كتاب بوسنر

 مناقشت المهام المقذمً من الطلبت   الضادس عشش
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لقاءال *الموضوع   طرائق التعمم والتعميم الساعات 

1.   3 مناقشة الخطة وتقديم عام لموضوع المادة 

2.  مناقشة وحوار 3 نموذجي تايمر وجونسون في تحميل المناىج 
3. أسسو، عناصره، عممياتو : المنيج المدرسي 

 وصمة ذلك بتحميل المناىج

 محاضرة ، مناقشة وحوار 3

4. الموقف الذي ينتج عن تطوير المنيج وصمة ذلك  
 بتحميل المناىج

 التعمم التعاوني 3

5. وجيات نظر تربوية حول المنيج وصمة ذلك  
 بتحميل المنيج

 مناقشة وحوار 3

6. األغراض والمحتوى وصمة ذلك بتحميل : ىجنالم 
 المنيج

 محاضرة ، مناقشة وحوار 3

7.  التعمم التعاوني 3 تنظيم المنيج وصمة ذلك بتحميل المنيج 
8.   3 اختبار منتصف الفصل 

9. نماذج مختمفة في تنظيم المنيج وصمة ذلك  
 بتحميل المنيج

 المجموعات 3

10. إطار عام وصمة ذلك بتحميل : تنفيذ المنيج 
 المنيج

 التعمم التعاوني 3

11. وجيات نظر تربوية مختمفة وصمة : تنفيذ المنيج 
 ذلك بتنفيذ المنيج

 التفكير والتقويم واتخاذ القرار 3

12. إطار عام وصمة ذلك بتحميل : تقويم المنيج 
 المنيج

 حل المشكالت 3

13. وجيات نظر تربوية مختمفة وصمة : تقويم المنيج 
 ذلك بتحميل المنيج

 البحث واالستقصاء 3

14. عادة فحص المنيج وصمة ذلك بتحميل   نقد وا 
 المنيج

 البحث واالستقصاء التحميل 3

15. قبول، )قرارات حول المنيج في ضوء تحميمو  
(رفض، تعديل  

 المشروع 3

16.  مناقشة وحوار 3 مناقشة الميام المقدمة من الطمبة 
.في كل مرة تتم مناقشة آلية التحميل من خالل األمثمة*   
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 التدريسية واالستراتيجيات النشاطات. 21

 :التالية التدريسية واالستراتيجيات النشاطات خالل من المستيدفة التعمم نتاجات تطوير يتم
البحث واالستقصاء - 3التعمم التعاوني         - 2الحوار والمناقشة          - 1  
حل المشكالت-6الميام والوجبات          - 5المشروع                - 4  

 

 المادة ومتطلبات التقييم أساليب. 22

: التالية والمتطمبات التقييم أساليب خالل من المستيدفة التعمم نتاجات تحقق إثبات يتم
  عالمة30اختبار منتصف الفصل                     - 
  عالمة30ميام وواجبات                            - 
  عالمة40اختبار نياية الفصل                       - 
 
لموقوف عمى مدى تجسيد تمك الوحدة لالتجاىات التربوية لمتطوير التربوي من أجل االقتصاد المعرفي تحميل وحدة دراسية  (1

ERFKE 

(كل في مجال تخصصو) مدرسي وفق نموذج بوسنر منيجتحميل  (2  
 
 

 بالمادة المتبعة السياسات .23

 والغياب الحضور سياسة- أ

 المحدد الوقت في الواجبات وتسميم االمتحانات عن الغياب- ب

 والصحة السالمة إجراءات- ج

 الصفي النظام عن والخروج الغش- د

 الدرجات إعطاء- ه

 المادة دراسة في تسيم والتي بالجامعة المتوفرة الخدمات- و

 المطموبة واألجيزة المعدات .

 السبورة- أ

  data عرض جهاز- ب
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