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 األهداف:

التاريخي للدراسات التربوية  نشأة التربية المقارنة، مفهومها، ماهيتها،اصولها النظرية، أهميتها، اهدافها والتطور -
 المقارنة، ووظائفها االساسية.

 رنة، ومناهج البحث فيها )تصنيف االساليب المنهجية(.مجاالت التربية المقا  -
 التربية المقارنة كعلم متداخل التخصصات ومصادر البحث فيها وصعوبات البحث في التربية المقارنة.  -
 العوامل والقوى المؤثرة في تشكيل النظم التعليمية.  -
 االطالع على دراسات حول نظم التعليم في العالم.  -

 المخرجات النهائية
 أوال: المهارات األكاديمية األساسية )المعرفة والفهم(

 استيعاب املفاهيم املتعلقة بالرتبية املقارنة   -1
 فهم تطور التربية المقارنة  -2

 فهم مناهج الرتبية املقارنة    -3

  العوامل المؤثرة في األنظمة التربوية فهم  -4

 نظمات العالمية في الدراسات التربوية المقارنة  تعرف دور الم -5

 ثانيا: المهارات التحليلية واإلدراكية 
 تحليل النظام التربوي األردني بالمقارنة بغيرة من أنظمة تربوية عالمية.  -1

 المهارات الخاصة بالموضوع
 التصنيف لمناهج التربية المقارنة  -1

 نقد أألنظمة التربوية بالمقارنة فيما بينها.  -2

 . التربويةاألنظمة العوامل المؤثرة في مناقشة القدرة على  -3

 المهارات التحويلية
 التربية المقارنة تمكين الطالب من عمل واجبات تتناول أبعاد ومحاور  -1       

 التربية المقارنة واألنظمة التربوية تمكين الطالب من استخدام المنهج العلمي في دراسة -2      
 
 



 طرق التدريس
 احملاضرة واحلوار والنقاش -1
 مهمات وواجبات -2

 

 ات عامة:متطلب

 التحضير المسبق والمشاركة الفعالة لكل وحدة. -
  

 التقييم

 % 30اختبار أول  -1

 %30بحث  -2

 %40اختبار نهائي  -3

 
 لخطةامفردات 
 مالحظات الساعات الموضوع األسبوع

 : نشأة التربية المقارنة ومراحلها 1+2
، األهميأأة، الصأأعوبات، األهأأدافالنشأأأة، المفهأأوم،  -

عأأأاول الأأأدولي فأأأي مجأأأال التطأأأور التأأأاريخي، والت
 التربية المقارنة.

 المراحل التي مرت بها التربية المقارنة. -
 مسائل معاصرة واتجاهات في التربية المقارنة. -
التربيةةةةة المقارنةةةةة دعلةةةةم متعةةةةدد ا  تصا ةةةةات  -

 .اإلنسانيةوعالقتها بالعلوم 

6  

  :مجاالت التربية المقارنة 3+4+5
 Area)المنطقية(  المجال االول: الدراسات المجالية -

Studies  دراسة نظام التعليم في بلد واحد او اقليم
 واحد.
المجال الثاني: الدراسات المقارنة: مقارنة بيل اكثر  -

مل بلد او عدة بلدال ويتفرع عل هذيل المجاليل 
 :االساسيل المجاالت اآلتية

: دراسة شاملة لنظام Case studyدراسة الحالة  -
 واحد او والية واحدة. تعليمي واحد في بلد

الدراسة المجالية: تشمل مجال معيل مل النظم 
 -التعليمية في منطقة يربط بينها عناصر مشتركة مثل 

9  



 دراسة التعليم في البالد العربية او في اميركا الالتينية.
 Problemالدراسة المقطعية او دراسة المشكالت  -

Studyثاًل : دراسة مشكلة معينة في اكثر مل بلد. م
 دراسة التعليم االبتدائي او الثانوي في بلديل.

الدراسة العالمية: دراسات عالمية مشتركة بيل دول  -
ومنظمات على المستوى العالمي لعدم مقدرة باحث 

 واحد القيام بها.

 مناهج البحث في التربية المقارنة 6+7+8
المنهج التاريخي مل العصور القديمة وحتى نهاية  -

 لثامل عشر.القرل ا
منهج االستعارة الثقافية: مل بداية القرل التاسع عشر  -

 حتى نهايته.
منهج القوى والعوامل: مل نهاية القرل التاسع عشر  -

 حتى منتصف القرل العشريل.
منهج التحليل العلمي: مل منتصف القرل العشريل  -

 وحتى اآلل.
المنهج المقارل: جمع المعلومات وتبويبها، وصفها  -
 تفسيرها، استخالص اوجه الشسبه واالختالف.و 
 

3  

 العوامل المؤثرة في النظم التعليمية 9+10 
محددات قومية، تاريخية، سياسية وايدلوجية جغرافية،  -

اجتماعية، دينية، ثقافية واثنوغرافية -اقتصادية
 )انثروبولوجيا وصفية( علمانية وفلسفية.

عنوي( واثره درجة التقدم الحضاري )المادي ، والم -
 على تطور نظم التعليم واصالحه.

3  

 دراسات مقارنة النظمة التعليم في العالم 11+12

اهداف وتنظيم وادارة وتمويل التعليم العام  -
واالصالحات التربوية: نماذج مل االنظمة التعليمية 
الحديثة في : اميركا، روسيا، انجلترا، المانيا، الصيل، 

6  



 اليابال.
اهداف وتنظيم التعليم وادارته وتمويله واالصالحات  -

 التربوية في العالم العربي نموذج االردل.
اهداف وتنظيم وادارة التعليم وتمويله واالصالحات  -

التربوية في البالد النامية، عرض بعض نماذج نظم 
 التعليم الحديثة.

13+14+15 
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ورهاااا فاااي الدراساااات التربوياااة المنظماااات العالمياااة ود
 المقارنة 

 تأثير الدول الكبرى في مجريات السياسات التربوية. -
المنظمأأأأأأأات العالميأأأأأأأة المتخصصأأأأأأأة فأأأأأأأي التربيأأأأأأأة :  -

اليونسأأأكو، المكتأأأب الأأأدولي للتربيأأأة بجنيأأأف، المعهأأأد 
الدولي لكلية المعلميل بجامعة كولومبيأا )نيويأور،(، 

ربيأأأأأة مركأأأأأخ التخطأأأأأيط التربأأأأأوي ببأأأأأاري ، معهأأأأأد الت
بجامعأأة لنأأدل، ومكتأأب الواليأأات المتحأأدة للتعلأأيم فأأي 
واشأأأأأنطل، ومعهأأأأأد اليونسأأأأأكو بهأأأأأامبورج، والمنظمأأأأأة 

 العربية للتربية والعلوم والثقافة.
المسوح التربوية التي تجري مل قبل الهيئات الدولية  -

 والعربية ، مقارنة النتائج، وأهم االتجاهات السائدة.
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