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 1. اسم المادة تدريسها وأساليبتربية اجتماعية  

 2. رقم المادة 0832415

 (ة،عمليةالمعتمدة )نظريالساعات  نظريةساعات  3
.3 

 (ة، عمليةالساعات الفعلية )نظري نظرية ساعات 3

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب 

 5. اسم البرنامج معلم صفبكالوريوس 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية 

 8. الكلية العلوم التربوية

 9. القسم المناهج والتدريس

 10. مستوى المادة لثة السنة الثا

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2018-2017ثاني الالفصل 

 12. الدرجة العلمية للبرنامج بكالوريوس 

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد 

 14. لغة التدريس اللغة العربية

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

 منّسق المادة .16
 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يلي الرجاء إدراج

 ال يوجد 

 مدرسو المادة .17

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

 رقم لهاتف                   

  
 االسم                رقم المكتب                المكتبيةالساعات 

m.dawairi@ju.edu.jo 0772053513                          ح ث 

1-12خ        

                       56                           
ميسون الدويري.د        

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 

                                                                         
 وصف المادة .18

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما
 أهدافوطبيعتها ومكوناتها : تاريخ وجغرافيا وتربية وطنية , وعالقتها بالعلوم االجتماعية , مفهوم التربية االجتماعية  المادة هذه تتناول

غير الصفية , التعيينات  األنشطة. الكفايات الالزمة لمعلمي الدراسات االجتماعية , مصادر التعلم المختلفة ,  وأهميتهاالدراسات االجتماعية 

 األساسيةالجارية , البيئة المحلية , الوسائل التعليمية , منهاج التربية االجتماعية والوطنية للصفوف  اإلحداثالبينية , الكتاب المدرسي , 

المالحظة المباشرة , وطرائق تعليم التاريخ ,  واستخدام: االتجاهات والقيم والمهارات  جوانبهيسها تدريس بعض , وأساليب تدر األولي

 . والتقويم في مجال الدراسات االجتماعية اإلبداعوالخرائط , حل المشكالت , 
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 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 األهداف -أ
 . األخرىالتربية االجتماعية وأهدافها وعالقتها بالعلوم  إلىالتعرف  . 1

 وتقويمها . واستخدامهاعة العالقة بين مناهج التربية االجتماعية وكتبها المدرسية وكيفية تأليفها التعرف إلى طبي . 2

 التعلم .البيئة المناسبة لعملية  وإعدادالكفايات التعليمية الالزمة لمعلمي التربية االجتماعية التعرف إلى  . 3

 ى طرائق تدريس التربية االجتماعية واستراتيجياتها وآلية تنفيذها في الغرفة الصفية .التعرف إل . 4

 اكتساب مهارة التخطيط للتدريس في التربية االجتماعية . . 5

 الجارية . واألحداثالصفية المتعلقة بالمفاهيم التربية االجتماعية  األنشطة أعداداكتساب مهارة  . 6

 المواد التعليمية المناسبة للمواضيع التربية االجتماعية وآلية توظيفها في الغرفة الصفية . أعداداكتساب مهارة  . 7

 

 

 على .................. ا  يكون قادر أنالمادة  إنهاءنتاجات التعلّم: يتوقع من الطالب عند  -ب

 أوالً: المهارات األكاديمية األساسية )المعرفة والفهم(
 

 ىيعتها , أهدافها,تخطيط مناهجها ,عالقتها بالعلوم االخرالدراسات االجتماعية , تطورها ,مفهومها , طب لمناهجالقراءة الناقدة  -1

    المفاهيم والمبادئ األساسية للدراسات االجتماعية -2

 معلم الدراسات االجتماعية . -3

 الدراسات االجتماعية وتنمية التفكير . -4

 طرائق تدريس الدراسات االجتماعية . -5

 . التخطيط لتدريس الدراسات االجتماعية -6

  .وأدواتهالتقويم  إستراتيجية  -7

 
 ثانياً: المهارات التحليلية واإلدراكية

 اكتساب المفاهيم والحقائق والمصطلحات واالتجاهات والقيم المتعلقة بالتربية االجتماعية . -1

 اكتساب مهارة صياغة النتاجات التعليمية وتصنيفها . -2

 اكتساب مهارة التخطيط للتدريس وتنفيذه .  -3

 كتساب مهارة تصميم المواد التعليمية ) مصادر التعلم ( وتوظيفها في تدريس التربية االجتماعية .ا -4

 في تدريس التربية االجتماعية . واستراتيجياتهاكتساب مهارة توظيف طرائق التدريس  -5

  التعليمية في تدريس التربية االجتماعية . واأللعاب األنشطةاكتساب مهارة تصميم  -6

 المهارات الخاصة بالموضوع:: ثالثاً 

  بمفردات الواردة في المادة . الجيداإللمام 

 اإللمام باألساسيات المعرفية في مناهج الدراسات االجتماعية  . 

 رابعاً: المهارات التحويلية:
 . الصالح والمواطن الصالح اإلنسانأن يحكم على مدى أهمية التربية االجتماعية في تحقيق         

            

 
 

 
 
 

 لها       والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .20
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نتاجات التعلم  المدرس األسبوع المحتوي

 المتحققة

 المراجع أساليب التقييم

الدراسات االجتماعية 

ومفهومها تطورها 

 . وطبيعتها وأهدافها

التحليل الناقد لمفهوم  د ميسون الدويري األول

لدراسات االجتماعية ا

 وطبيعتها وأهدافها

الحوار والمناقشة 

 والمشاركات الطالبية 

القضاة، بسام ، الدويري 
,ميسون , الخوالدة، مؤيد 

(. التربية 2015)
االجتماعية وأساليب 

تدريسها . الطبعة االولي 

 .عمان: دار وائل للنشر
                         

أبعاد الدراسات 

 االجتماعية                    

البعد العقلي التميز بين  د ميسون الدويري  الثاني

والبعد االجتماعي 

والبعد الشخصي والبعد 

 االنفعالي 

المناقشة والمسائلة 

 والمشاركات الصفية 

القضاة، بسام ، الدويري 
ون , الخوالدة، مؤيد ,ميس

(. التربية 2015)
االجتماعية وأساليب 

تدريسها . الطبعة االولي 

 .عمان: دار وائل للنشر
                                     

المفاهيم والمبادئ 

األساسية للدراسات 

 االجتماعية 

لمفاهيم لقراءة الناقدة لا د ميسون الدويري الثالث

والمبادئ األساسية 

 للدراسات االجتماعية

المناقشة والمسائلة 

 والمشاركات الصفية
سعادة , جودت احمد 

( .مناهج 2002)
الدراسات االجتماعية 

 وأساليب تدريسها .
 

                                 

منهج الدراسات    

 االجتماعية           

منهج التفكير النقدي ل د ميسون الدويري  والخامس الرابع

الدراسات االجتماعية , 

عناصره , أسسه , 

 , مكوناتهعملياته

التعلم التعاوني 

 والمشاركات الطالبية
سعادة , جودت احمد 

( .مناهج 2002)
الدراسات االجتماعية 

 وأساليب تدريسها .
 

معلم الدراسات 

 االجتماعية 
المقارنة بين معلم  د ميسون الدويري والسابع السادس

الدراسات االجتماعية 

ومعلمي المواد المختلفة 

وبين المعايير العالمية 

 للمعلم 

المناقشة والمسائلة 

 والمشاركات الصفية
القضاة، بسام ، الدويري 
,ميسون , الخوالدة، مؤيد 

(. التربية 2015)
االجتماعية وأساليب 

تدريسها . الطبعة االولي 

 .عمان: دار وائل للنشر
الدراسات االجتماعية 

 وتنمية التفكير 
القراءة الناقدة لتنمية  د ميسون الدويري  الثامن والتاسع

التفكير والدراسات 

 االجتماعية واإلبداع 

التعلم التعاوني 

 والمشاركات الطالبية

القضاة، بسام ، الدويري 
,ميسون , الخوالدة، مؤيد 

(. التربية 2015)
االجتماعية وأساليب 

تدريسها . الطبعة االولي 

 .عمان: دار وائل للنشر
 

مصادر تدريس 

 الدراسات االجتماعية 

العاشر والحادي 

 عشر

الكتاب المدرسي , البيئة  د ميسون الدويري

 األحداثالمحلية , 

الجارية ,الخرائط , 

 الوسائل التعليمية 

التعلم التعاوني 

 والتفاعالت الصفية

 توالمشاركا

 الطالبية

القطاوي , محمد . 
( .طرق تدريس 2008)

الدراسات االجتماعية . 
 دار الفكر للنشر والتوزيع

طرائق تدريس  

 الدراسات االجتماعية 
الثاني عشر والثالث 

 عشر 

طبيق العملي للقصة , الت د ميسون الدويري

التعلم التعاوني , التعلم 

باللعب ,الدراما 

 والمسرح , التعلم النشط 

لصفية شاركات االم

 والتعليم المصغر 
القضاة، بسام ، الدويري 
,ميسون , الخوالدة، مؤيد 

(. التربية 2015)
االجتماعية وأساليب 

تدريسها . الطبعة االولي 

 .عمان: دار وائل للنشر
 

إستراتيجية التقويم 

 وأدواته 

للتقويم  التحليل الناقد د ميسون الدويري الرابع عشر 

 وأدواته 

والمسائلة المناقشة 

 والمشاركات الصفية
خضر , فخري رشيد ) 

( . طرائق تدريس 2006
الدراسات االجتماعية . 

 دار المسيرة للنشر والتوزيع

التخطيط للتدريس 

 التربية االجتماعية 
لمفهوم القراءة الناقدة  د ميسون الدويري الخامس عشر 

التخطيط للتربية 

, الخطط  االجتماعية 

المشاركات 

الطالبية والتعلم 

 التعاوني

2001الحيلة،محمد.)
( طرائق التدريس 
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,  السنوية , الفصلية

 اليومية 
واستراتيجياته. العين: دار 

 الكتاب الحامعي

      

       

      
 

      

      

  

 
 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 واالستراتيجيات التدريس .لنشاطات اتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم
 المحاضرة. -1
 .التفاعلية  المناقشات الصفية -2

 .   التعلم التعاوني.   3             
          تقديم العروض العملية    .  4            
 
 
 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطلبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم
  

 االختبارات  .1
 عملية حول مواضيع التربية االجتماعية  عروضيم تقد .2
 تحليل الزيارات الميدانية  .3
 .وعلومها  االنترنت والمراجع في مواضيع الدراسات االجتماعيةالبحث الدائم والمستمر ب .4

 

 السياسات المتبعة بالمادة .23

 والغياب سياسة الحضور -أ

  األردنيةالمعمول بها في الجامعة  األنظمةحسب 

 الوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

  األردنيةالمعمول بها في الجامعة  األنظمةحسب 

 والصحة إجراءات السالمة -ج
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 والخروج عن النظام الصفيالغش  -د

 األردنيةفي الجامعة  المعمول بها األنظمةحسب 

 الدرجات إعطاء -ه

 %30اختبار منتصف الفصل 

 %20مهام وواجبات والمشاركة الحضور  

 %10  تحليل الزيارات الميدانية .1
 %5تقديم العروض العملية   .2
 %5المشاركة والحضور     .3

 % 50            اختبار نهائي         

 %100               المجموع          

 تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و        

 المعدات واألجهزة المطلوبة .24

 الغرفة الصفية  -1   

 مختبر التدريس  -2   

  3- show Data 

  زيارات مدرسية  - 4  

 

 
 

 المراجع .25

 
 

 المقررة، والقراءات التي يجب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة للمادة.الكتب 
 المقررة، والقراءات التي يجب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة للمادة.الكتب  -أ 

 عمان: دار وائل للنشر.الطبعة االولي . (. التربية االجتماعية وأساليب تدريسها 2015الخوالدة، مؤيد )بسام ، الدويري ,ميسون , القضاة، 

 .التعليمية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 ( .طرق تدريس الدراسات االجتماعية . دار الفكر للنشر والتوزيع .2008القطاوي , محمد . ) -
 ( . طرائق تدريس الدراسات االجتماعية . دار المسيرة للنشر والتوزيع .2006خضر , فخري رشيد )  -
 ( .مناهج الدراسات االجتماعية وأساليب تدريسها .2002سعادة , جودت احمد ) -
 ( طرائق التدريس واستراتيجياته. العين: دار الكتاب الحامعي2001حمد.)الحيلة،م-
 

-Armstrong, David . Social Studies in secondary Education .Macmillan Publishing company , Inc.  



الدراسية ةمخطط الماد                                مركز االعتماد وضمان الجودة   الجامعة األردنية                         

 

6 
 

New York.1980. 
-Beyer Barry. Teaching Thinking in Social Studies: Using Inequity in classroom Merrill E. Charles 

publishing company, Columbus. Ohio, 1977 James Bank, Teaching strategies for the social student., 
 

 

     معلومات إضافية-26

 
 مالحظات هامة :

 االلتزام بمواعيد المحاضرات.  -1
 في قوانين الجامعة. االغياب المسموح به أيام عدم تخطي عدد -2
 الطالب لزمالئهم وألنفسهم وذلك بالتزامهم بآداب الصف.احترام  -3
                                           إغالق أجهزة الخلوي. -4        
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