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 1.  المادةاسم  األخالقيالمنياج

 2.  المادةرقم 0802919

 (ة،عمميةنظري) المعتمدة الساعات ، نظرية3
.3 

 (ة عممية،نظري) الفعمية الساعات ، نظرية3

 4. المتزامنة المتطمبات/ة السابقالمتطّمبات  يوجدال

 5.  البرنامجاسم مناىج وتدريس/ دكتوراه

 6.  البرنامجرقم 

 7.  الجامعةاسم األردنية

 8. الكمية  التربويةالعموم

 9. القسم  والتدريسالمناىج

 10.  المادةمستوى دكتوراه

 11. الفصل الدراسي/  الجامعيالعام 1، ف2015/2016

 12.  العممية لمبرنامجالدرجة دكتوراه

 13.  األخرى المشتركة في تدريس المادةاألقسام 

 14.  التدريسلغة  العربيةالمغة

 تاريخ/  المادة الدراسيةمخطط استحداث تاريخ 9/2015
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 المادة منّسق .16

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني:  يميما إدراج الرجاء
 

 

 المادة مدرسو .17

: رقم المكتة، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني:  إدراج ما يليالرجاء

 عبدالكريم سليم الحداد.د.أ

 haddad66@ju.edu.jo البريد االلكتروني 4081 فرعي5355000هاتفرقم ال.  ح4-3:        الساعات المكتبية296:    المكتةرقم.
 

 

 المادة وصف .18

 . ىو مذكور في الخطة الدراسية المعتمدةكما
 األخالقية، األخالقية والفرد والمجتمع، التغير في األخالقية، مناحي في التربية األخالقية، تنمية الخمق السميم، سمات المنياج األخالقي، مفيوم

 . المدرسية في التنمية األخالقيةالمباحثدور مناىج 
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 ونتائجها المادة تدريس أهداف 19.

: األىداف- أ
.  المنياج األخالقياء الالزمة لبنسفية الفلالمعارف استيعاب. 1             
.  الجوانب األخالقية لدى الطمبةتنمية. 2             
.  المتصمة بالمنياج األخالقيم المفاىيتعرف. 3             
. تحميل مكونات المنياج األخالقي. 4             
.  ميارة كتابة البحث في مجال المنياج األخالقيتساباك. . 5             
             

...  عمىاً  قادرن يكوأن المادة إنياءيتوقع من الطالب عند : نتاجات التعّمم- ب
. استيعاب المفاىيم المتصمة بالمنياج األخالقي. 1                 
. تعرف االتجاىات الفمسفية في بناء المنياج األخالقي. 2                 
. توظيف األخالق في بناء المنياج المدرسي. 3                 
.  البعد األخالقيوفقتحميل المنياج المدرسي . 4                 
. المدرسيةاستخالص المنظومة األخالقية في المناىج . 5                 
. يفسر االىتمام ببناء المنياج األخالقي. 6                 
. ينقد دور المعمم في تنفيذ المنياج األخالقي. 7                 
. يبين دور مكونات المنياج في البناء األخالقي لممتعممين. 8                 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  المادة الدراسية والجدول الزمني لهامحتوى .20

 التعّمم نتاجات  التقييمأساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

 في المذكورة
 القائمة

:  األخالقيالمنياج األول الحداد. د.أ  المفاىيماستيعاب  الشفييةاألسئمة
  والوظيفةالمفيوم

 في المذكورة
 القائمة

 األخالق تعيين المالحظة
 اإلسالمية

 األخالقي المنياج الثاني الحداد. د.أ
 والفمسفة اإلسالمية



 الجامعة األردنية                         مخطط المادة الدراسية                                مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

4 
 

 
 

  

 في المذكورة
 القائمة

 وجية النظر تعرف  الجماعيةالمناقشة
 النفعية

 األخالقي المنياج الثالث الحداد. د.أ
 والفمسفة النفعية 

 في المذكورة
 القائمة

 أثر المجتمع تفسير  الشفييةاألسئمة
 في المنياج

 األخالقي المنياج الرابع الحداد. د.أ
 والمجتمع

 في المذكورة
 القائمة

 أثر المنياج تحديد  الجماعيةالمناقشة
 في المتعمم

 األخالقي المنياج الخامس الحداد. د.أ
 والمتعمم

 في المذكورة
 القائمة

 أىداف تحميل المالحظة
 محتوياتوالمنياج و

 المنياج أىداف السادس الحداد. د.أ
ومحتوياتو 
 واألخالق

 في المذكورة
 القائمة

 طرائق تحميل  الشفييةاألسئمة
 التدريس والتقويم

 لتدريس اطرائق السابع الحداد. د.أ
 والتقويم واألخالق

 في المذكورة
 القائمة

 منتصف اختبار الثامن الحداد. د.أ   الكتابياالختبار
 الفصل

 في المذكورة
 القائمة

 الحرية تمييز المالحظة
المسؤولة من 

 غيرىا

 األخالقي المنياج التاسع الحداد. د.أ
 وحرية المتعمم

 في المذكورة
 القائمة

 السمبية اآلثار نقد  الجماعيةالمناقشة
 لمعولمة

 األخالقي المنياج العاشر الحداد. د.أ
 وماتوعصر المعل

 في المذكورة
 القائمة

 أثر أخالق تعرف المالحظة
 المعمم في طمبتو

 األخالقي المنياج شر عالحادي الحداد. د.أ
 والمعمم القدوة

 في المذكورة
 القائمة

 الكتب تحميل  المكتوبالتقرير
المدرسية في البعد 

 األخالقي

 ية المدرسالكتب  عشرالثاني الحداد. د.أ
 والتربية األخالقية

 في المذكورة
 القائمة

 أثر استخالص  الجماعيةالمناقشة
 القيم في المنياج

 القيم في دور  عشرالثالث الحداد. د.أ
 المنياج الفعال

 البحوث عرض  عشرالرابع الحداد. د.أ  البحث المقدمنقد  الجماعيةالمناقشة 
 ونقدىا

 في المذكورة
 القائمة

 أفكار استيعاب  الكتابياالختبار
 المادة

  النيائياالختبار  عشرالخامس الحداد. د.أ
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 : التدريسيةتراتيجيات واالسالنشاطات. 21

 : واالستراتيجيات التدريسية التاليةالنشاطات من خالل ىدفة تطوير نتاجات التعمم المستيتم
 . الحوار والمناقشة، التعمم التعاوني، العروض الشفييةالمحاضرة،

 
 
 
 

 المادة ومتطلبات التقييم أساليب. 22

 : التقييم والمتطمبات التاليةأساليب خالل من نتاجات التعمم المستيدفة تحقق إثبات يتم
.  موضوعات المادة والمشاركة في مناقشتياقراءة .1
 . ذات صمة بموضوعات المادة  فما فوق،2010،  ثالث دراسات محكمةعرض .2
 .م15/12/2015في / قبلوتقديمو بحثي في مجال المادة، ع مشروإنجاز .3
 : اختبارات المادة والنجاح فيياتقديم .4

% 30 منتصف الفصل       اختبار
% 30 بحوث وواجبات      عرض
 %40 نيائي                 اختبار

 

 

 بالمادة المتبعة السياسات .23

 .وفق تعميمات الجامعة: سياسة الحضور والغياب- أ

 . في الموعد المحددتوتسميم الواجبا، وفق تعميمات الجامعة:  المحددالوقت في ت وتسميم الواجباات،الغياب عن االمتحان- ب

  السالمة والصحةإجراءات- ج

 .وفق تعميمات الجامعة:  والخروج عن النظام الصفيالغش عقوبة- د

 .وفق تعميمات الجامعة: ات الدرجإعطاء- ه

 .المكتبة الورقية وااللكترونية:  في دراسة المادةتسيم والتي بالجامعة المتوفرةالخدمات - و

  المعدات واألجهزة المطموبة.24

 .مناسبة صفية قاعة
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 المراجع .25

 
 

 . والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لممادةالمقررة،الكتب - أ
 

 . الموصى بيا، وغيرىا من المواد التعميميةالكتب - ب
 

 انفصم انسادس يٍ انكتاب األٔل، دار انجٛم،  يقدية ابٍ خهدوٌ،" انعهى ٔانتعهٛى طثٛعٙ فٙ انعًزاٌ انثشز٘"اتٍ خهذٌٔ 

 

 651-449.ص. تٛزٔخ              
  

 .682-408، انًجهذ األٔل ، صتاريخ ابٍ خهدوٌ" انعهٕو ٔأصُافٓا ٔانتعهٛى ٔطزقّ ٔسائز ٔجّْٕ"______

 

 .جايعح أو انقزٖ:انسعٕدٚح.تصىر إساليي ألهى انقىاعد األخالقية نًهُة انتعهيى(. 1989)تخار٘، خذٚجح

 
 .دار انًسٛزج:عًاٌ.أسس بُاء انًُاهج انتربىية وتصًيى انكتاب انتعهيًي(. 2004)     انخٕانذج،يحًذ

 

. 68-49 دار انفزقاٌ، ص :،عًاٌانًدخم إنى انتربيةفٙ " انفهسفاخ انتزتٕٚح". (1987،)عثذ هللا‘ انزشذاٌ

 
 دار  :عًاٌ. انًدخم إنى انتربية وانتعهيى"انقٛى  تصُٛفٓا، أًْٛتٓا ٔيصادرْا فٙ  ".(1997)ٔ انجعُُٛٙ، َعٛى __________      

 

 211-208. نهُشز ٔانتٕسٚع، ص انشزٔق                         
 

     دار انُٓضح انعزتٛح .،  انطثعح انثانثحاجتًاعيات انتربيةفٙ " اكتساب انقٛى انخهقٛح ٔانجًانٛح ٔتذٔقٓا (1981)سزجاٌ، يُٛز،      

 

 30ص                          

 .دار عًار: عًاٌ.انًُهج انًدرسي انفعال(. 1994)      سعادج، جٕدخ ٔإتزْٛى، عثذهللا
 

 انقٛى انتزتٕٚح انًتضًُح تاألَاشٛذ انٕاردج فٙ كتة نغتُا انعزتٛح نصفٕف انًزحهح األساسٛح . (2015)انسهٛى،تشار

 

 617- 601،(2)42،دراسات، انعهىو انتربىية.                  األٔنٗ فٙ األردٌ

 

 .دار ٔائم نهُشز: عًاٌ. اإلدارة انتربىية وانسهىك انًُظًي(. 2006)انطٕٚم، ْاَٙ

 

 دار :يصز.دور انتربية األخالقية اإلساليية في بُاء انفرد وانًجتًع وانحضارة اإلَساَية(. 1983)يقذاد،ٚانجٍ

 

 .                انشزٔق

 

 يُظٕيح انقٛى األخالقٛح انًتضًُح فٙ كتة انتزتٛح اإلساليٛح نهًزحهح . (2009)يُصٕر،ْذٖ ٔ طالفحح حايذ

 

 .70-46،(1)36، دراسات، انعهىو انتربىية.               األساسٛح فٙ األردٌ

 

 .جايعح أو انقزٖ: انسعٕدٚح. انًسؤونية األخالقية في انتربية اإلساليية(. 1991)انًٕجاٌ، أحًذ

 

 .جايعح أو انقزٖ: انسعٕدٚح. انتربية األخالقية في اآليات انًكية وانًدَية ًَاذج يقارَة.(1411ِ)انًًُٛٙ، عذَاٌ
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 دراسات، انعهىو . تطٕٚز يذَٔح أخالقٛح نهقٛادج انخذيٛح انتزتٕٚح فٙ األردٌ. (2015)انُشاش، فاطًح ٔ انكٛالَٙ أًَار

 

 .359- 347،(2)42،             انتربىية

 

. 93 -63، دار عًار،  ص أسس انتربيةفٙ " األسس انفهسفٛح نهتزتٛح "(1989)َاصز، اتزاْٛى 

 
 .دار انًسٛزج: عًاٌ. أسس بُاء انًُاهج وتُظيًاتها(. 2005)انٕكٛم، حهًٙ ٔ انًفتٙ، أيٍٛ      
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