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 1. اسم المادة في تطوير المناهج المدرسية معاصرة نماذج 

 2. رقم المادة 0842910

 (ة،عمميةنظريالساعات المعتمدة ) 3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. اسم البرنامج دكتوراة في المناهج والتدريس

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعــــــــة األردنيـــــــة

 8. الكمية كميــة العموم التربويـة

 9. القسم المناهج والتدريسقسم  

 10. مستوى المادة دكتوراة

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي األول  2015/2016

 12. الدرجة العممية لمبرنامج دكتوراة

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد

 14. لغة التدريس المغة العربية

تاريخ / الدراسيةمخطط المادة تاريخ استحداث  
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 منّسق المادة .16
 ال يوجد- 

 مدرسو المادة .71

 د. ىاني وشاح، ط الثالث     -

 24464: الثالث، رقم الهاتف ط/ 372رقم المكتب: 
weshah@ju.edu.jo 

 وصف المادة .71

عمى قائمة ال، ومنيا: الشائعةالمعاصرة و  ىذه المادة بوجو عام إلى تنمية فيم الدارسين ألنواع المناىج المدرسية تيدف
ببعض االستراتيجيات واألساليب التي  الدارسين تعريفوغيرىا. و  القائمة عمى المحتوى، والقائمة عمى العمميات،و األىداف/النواتج، 

 يمكن استخداميا في المستويات اإلدارية المختمفة لتطوير المنياج المدرسي.
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 المعرفية واألدائية هااتجالمادة ونتاتدريس أهداف  19.

 األهداف -أ
 من    من المتوقع لمحتوى ىذه المادة أن يساعد الطمبة في تحقيق النتاجات العامة اآلتية:

 قدىا.ينج المدرسية الشائعة وأن ىأن يفيم األيدولوجيات التي تستند إلييا نماذج المنا -  .1

 أن يميز خصائص المناىج المدرسية القائمة عمى األىداف أو النتاجات  التعممية وأن يتعرف األيدولوجية التي تستند إلييا.  -  .2

 وأن يتعرف األيدولوجية التي تستند إلييا. ،أن يميز خصائص المناىج المدرسية القائمة عمى المحتوى/ المعرفة -

 وأن  يتعرف األيدولوجية التي تستند  إلييا.، أن يميز خصائص المناىج المدرسية القائمة عمى العمميات - 

3.  

 عمى.. ا  يكون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب
 أن يتعرف كيف يمكن استخدام االستقصاء التربوي في تطوير المنياج المدرسي. - .4
 وأن يتعرف كيف  يمكن استخداميا في تطوير المنياج المدرسي. ،أن يفيم المقصود ببحوث العمل أو بحوث المعممين - .5

 استخدام تقييم تعمم الطمبة في تطوير المنياج المدرسي. إمكانيةأن يتعرف  -  .6

 استخدام منحى إدارة الجودة الشاممة في تطوير المنياج المدرسي. إمكانيةأن يتعرف  -  .7

 استخدام الوسائط التعميمية في تطوير المنياج المدرسي. إمكانيةأن يتعرف   - .8

 الخطاب الصفي في تطوير المنياج المدرسي.استخدام تحميل المواد التعميمية و  إمكانيةأن يتعرف  -

  أن يستخدم استراتيجيات تطوير المنياج السالفة الذكر عمميًا. -

 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .20

 
 المحتوى األسبوع  

 بنماذج تطوير المناىج مفاىيم ومصطمحات خاصة  األول

   المنياجيةاتخاذ القرارات  مصادر الرابع - الثاني

تطوير المناىج المدرسية في المراحل التخطيط لعممية  السابع -الخامس
 المختمفة

 المناىج القائمة عمى االىداف الثامن 

   OBCمناىج النواتج  التاسع
 المناىج القائمة عمى المحتوى/المعرفة العاشر 

 SBCالمناىج المبنية عمى المعايير   الحادي عشر 
 المنياج التكاممي الثاني عشر 
 المناىج القائمة عمى العمميات الثالث عشر 
 PBC  المناىج القائمة عمى المشروعات الرابع عشر 

 H.Cالمنياج اإلنساني  الخامس عشر 
 ةتطوبر المنياج باستخدام  الوسائط التعميمي السادس عشر
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل  يتم

 المحاضرة. - -1
 المناقشة. - -2

 التعمم التعاوني. - -3

 المشروع. - -4

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم

 %03       ميمات أثناء الفصل

 %03 تطبيقات عممية               
 %43              االمتحان النيائي 

 

 حسب تعليمات الجامعة السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب الحضور -أ
 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب
 والصحة إجراءات السالمة -ج
 والخروج عن النظام الصفيالغش  -د
 إعطاء الدرجات -ه
 تسيم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .22

 وايت بورد -
 وايت بورد ماركر -

 داتا شو -

 

 المراجع .22

 
 

 المختمفة لممادة.المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات الكتب  -أ
1. Beyer, L. & Apple, M. (1998). The Curriculum: Problems, Politics, and 

Possibilities. Albany, NY: State University of New York. 
2. Doll, R. (1992). Curriculum Improvement: Decision Making and Process. 

Newton, MA: Allyn and Bacon, Inc.  
3. Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. NY: The Seabury Press.  
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4. Hunkins, F. & Ornstien, A. (1993). Curriculum: Foundations, Principles, and Theory.   
Newton, MA: Allyn and Bacon, Inc. 

5. Kelly, R. (2004). The Curriculum: Theory and Practice. London: Sage Publication. 

6. Parkay, F. & Hass, G. (2000). Curriculum Planning: A Contemporary Approach. 
Newton, MA: Allyn and Bacon, Inc. 

7. Ross, A. (2000). Curriculum Construction and Critique. London: Flamer Press. 
8. Tyler, R. (1950). Basic Principles of Curriculum and Instruction. Chicago, IL: 

University of Chicago Press. 

9. Wiles, J. & Bondi, J. (1993). Curriculum Development: A Guide to Practice. NY: 
Macmillan Publishing Co. 

  .التعميمية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
-Updated Books and Periodicals on Curriculum Studies    

 
 

------------------التاريخ:  - ------------------------التوقيع:  -------------------اسم منسق المادة: 
 --------------------------------- التوقيع ---------- ---------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------رئيس القسم: 
 --------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 
                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            

 رئيس القسم                                                                                                                             
 لجودة    مساعد العميد لضمان ا                                                                                                    

 الدراسية ممف المادة                                                                                          

 


