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 1. المادة اسم  التدربية والت مية 

 2. المادة رقم  7173080

 (ة،عملية ظدري)المعتمنة  الساعات 3
.3 

 (ةعملي ة، ظدري)الفعلية  الساعات 3
 4. المتزامنة المتطلبات/ةالسابق المتطّلبات يوجن ال

 5. البرنامج اسم الماجستيدر 

 6. البرنامج رقم 

 7. الجامعة اسم الدرن ية

 8. الكلية التدربوية العلوم

 9. القسم التدربوية والصول اإلنادرة

 10. المادة مستوى ماجستيدر 

 11. الفصل الدراسي/ الجامعي العام  6780/  6782

 12. العلمية للبرنامج الدرجة ماجستيدر 

 13. األخرى المشتركة في تدريس المادة األقسام يوجن ال

 14. التدريس لغة العدربية

5/4/6784 
0/0/6785 

 تاريخ/ المادة الدراسية مخططاستحداث  تاريخ
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 
 المانة م ّسق .82

 .المكتبية، درقم الهاتف، البدرين اإللكتدرو ي اعاتدرقم المكتب، الس: إندراج ما يلي الدرجاء
 .درقم المكتب، الساعات المكتبية، درقم الهاتف، البدرين اإللكتدرو ي: الدرجاء إندراج ما يلي

النكتودر محمن صايل الزيون: اسم المندرس    

5-4يوميا : الساعات المكتبية   
، الطابق الثالث37: مكتب درقم  

: ايميل  

Mohammad.alzyoud@outlook.com 
 المادة مدرسو .71

 .درقم المكتب، الساعات المكتبية، درقم الهاتف، البدرين اإللكتدرو ي: إندراج ما يلي الدرجاء
 

mailto:Mohammad.alzyoud@outlook.com
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النكتودر محمن صايل الزيون: اسم المندرس   

5-4يوميا : الساعات المكتبية   
، الطابق الثالث37: مكتب درقم  

: ايميل  

Mohammad.alzyoud@outlook.com 
 

  

mailto:Mohammad.alzyoud@outlook.com
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 المادة وصف .71

تعالج هذه المانة مفهوم علم االجتماع التدربوي ، وتطودره، ومجاالته، وعالقته بالعلوم الخدرى، ومناخله ال ظدرية، كما تعالج عالقة 
بالسدرة والمندرسة، وتكافؤ الفدرص التعليمية، وال ظام الطبقي، والضبط االجتماعي، والتفاعل االجتماعي، والعمليات االجتماعية المجتمع 

 .في المؤسسات التدربوية، مع التدركيز على المندرسة ونودرها في المجتمع
 

 
 ونتائجها المادة تدريس أهداف 19.

 :  الهناف -أ

.في إحداث التنمية في مختلف إبعادها وضرورتها وأهميتها وطرقها ووسائطهاالتربية بتعريف الدارسين   
.تعريف الدارسين بمعنى التنمية وأقسامها، ومقوماتها وصلتها بالتربية  

 تعرف مفهوم النمو االقتصادي واالجتماعي والسياسي والثقافي والنظريات المفسرة له وصلتها بالعلمية التربوية

 .بمعنى التخلف المجتمع ومؤثراته ودور العملية التربوية في عالجه تعريف الدارسين

 .بماهية الموارد البشرية وأساليب تنميتها وسوق العمل والدخل الدارسين تعريف

 بتحديات التغير في المجتمعات واألساليب التربوية لمعالجتها تعريف الدارسين
 

 ...على ا  يكون قاندر  أنمانة ال إ هاءيتوقع من الطالب ع ن :  تاجات التعّلم -ب

 تحليل الفلسفات التربوية القديمة الحديثة وكتابات الفالسفة للوصول إلى مبادئها التربية  -1

 .تحليل العالقة بين التربية والتنمية -2

 . التربوية و االجتماعية المختلفة التنمية تإدراك دور المؤسسا -3

 بينهاالتصنيف ألنماط التنمية من حيث التشابه واالختالف  -4

 نقد جوانب خطط التنمية العربية  -5
 . القدرة على مناقشة مساهمة دور التربية في التنمية -6
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 :  لها والجنول الزم ي المانة الندراسية محتوى 20.

 الطدرائق واالساليب التندريسية الساعات الموضوع السبوع
مفهومها، أهميتها، أدركا ها: التدربية 1  

أقسامها،  ظدرياتها، طدرقها، صلتها بالتدربيةمع ى الت مية، مقوماتها،   

 عدرض وحوادر 3

مفهوم التخلف، المصطلحات المستخدمة له، خصائصه، مؤشراته،  2
. أسبابه، وعالجه  

 محاضدرة وحوادر 3

:إستدراتيجية الت مية في المجتمعات 3  
.العملية التنموية، إطارها العام، األولويات، واألهداف  
 

 محاضدرة وحوادر 3

:الموارد البشرية تنمية 4  

 مفهومها، طرق تكوينها، أساليب قياسها، أنواع المقاييس المستخدمة
 

 محاضدرة وحوادر 3

 التربية وسوق العمل 5

 سوق العمل، توزيع الدخل، رأس المال البشري

 محاضدرة وحوادر 3

 التنمية االجتماعية 6

 مفهومها، عناصرها، أبعادها، أهدافها، نماذجها، نظرياتها

 محاضدرة وحوادر 3

 التنمية االقتصادية 7

 مفهومها، أهدافها، أبعادها، عوائقها، نظرياتها
 

 عدرض وم اقشة 3

 التنمية السياسية 8

 مفهومها، أنواعها، أهدافها، توفر القيادات التنموية
  

 عدرض وم اقشة 3

مفهومها، التراث الفكري، المستوى الثقافي، تعدد : التنمية الثقافية 9

 الثقافات 

 

 عدرض وم اقشة 3

 الت مية اإلنادرية 11
 مفهومها، أنواعها، أقسامها، عالقتها بأنواع التنمية األخرى
 

المفهوم واألهمية والمقومات : التنمية الشاملة  
  

 اختبادر كتابي 3

أهميتها، أدركا هامفهومها، : التدربية 12  
 مع ى الت مية، مقوماتها، أقسامها،  ظدرياتها، طدرقها، صلتها بالتدربية

 عدرض من احن الطلبة وم اقشة 3

مفهوم التخلف، المصطلحات المستخدمة له، خصائصه، مؤشراته،  13
. أسبابه، وعالجه  

 عدرض وم اقشة 3

:إستدراتيجية الت مية في المجتمعات 14  
.إطارها العام، األولويات، واألهدافالعملية التنموية،   

 

 عدرض وحوادر موسع 3

:تنمية الموارد البشرية 15  تكليف الطلبة باالعنان ثم الم اقشة 3 



 الجامعة األردنية                         مخطط المادة الدراسية                                مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

5 
 

 مفهومها، طرق تكوينها، أساليب قياسها، أنواع المقاييس المستخدمة
 

 التربية وسوق العمل 16

 سوق العمل، توزيع الدخل، رأس المال البشري

 كل المواضيع: االختبادر 3

 

 واالستدراتيجيات التندريسية ال شاطات .68

 :واالستدراتيجيات التندريسية التالية ال شاطاتتطويدر  تاجات التعلم المستهنفة من خالل  يتم
 .والحوار والنقاش، العصف الذهني، البحث واالستقصاء، االنشطة البحثية والمكتبية المحاضرة

 

 المادة ومتطلبات التقييم أساليب. 22

 :التقييم والمتطلبات التالية أساليب خالل من المستهنفة تاجات التعلم  تحققإثبات  يتم
،االختباراتواالنشطة، والتقارير والعروض التقديمية ، و  المشاركة   . 

 

 بالمادة المتبعة السياسات .22

 .سياسة الحضودر والغياب -أ

 .المحنن للمحاضدرة وعنم تجاوز ال سبة المقدردرة للغياب بحسب قوا ين الجامعة بنون عذدر درسمي الطالب االلتزام بالحضودربالوقت على

 .المحنن الوقتفي  توتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحا  -ب

 .الغياب عن االمتحا ات بنون عذدر درسمي بحسب ا ظمة الجامعة  لطالبل اليسمح

 .السالمة والصحة العامة إجدراءات -ج

 .لخدروج عن ال ظام الصفيوا الغش -ن

 الطالب االلتزام بأ ظمة وتعليمات الجامعة فيما يتعلق بالغش والخدروج عن ال ظام الصفي  على

 .الندرجات إعطاء -ه

 .في ندراسة المانة تسهم والتي بالجامعة المتوفدرةالخنمات  -و

 .ة الرئيسية في الجامعة ، مكتبة الكلية ، مختبرات الحاسوبتبالمك

 المعنات والجهزة المطلوبة .64

 .والحاسوب البيانات عرض وجهاز والذكية العادية السبورة
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 المدراجع .22

 
 

المدراجع العدربية: أوال    
التدربية والت مية، نادر البشيدر، عمان، االدرنن (2005)لدرشنان، عبناهلل  -  

 .العربي، دار العلم للماليين، بيروتالتربية وتنمية اإلنسان في الوطن ( 1811)عبد الدائم، عبد اهلل  -

 . أبعاد التنمية في الوطن العربي، دار المستقبل للنشر والتوزيع، عمان( 1881)طنيب، محمد  -

تكااوين رأس المااال لبشااري فااي الفكاار االقتصااادي، مجلااة بحااوث، جامعااة حلااب، العاادد الحااادي (: 1811)نجااار، أحمااد  -
 . عشر، سلسلة العلوم االقتصادية

 . اقتصاديات التعليم، جامعة دمشق(: 1812)ون رحمة، انط -

 . اقتصاديات التخلف والتنمية، الكويت( 1811)انطونيوس كرم  -

اقتصااااديات التعلاايم، ترجمااة أناااور دالااب الساااعيد، منشااورات عمااادة البحاااث العلمااي الجامعاااة (: 1888)جيراناات جااونز  -
 . األردنية، عمان

 . اقتصاديات التنمية، جامعة االسكندرية(1881)سالمة رمزي   -

 . مقدمة في اقتصاد التنمية وبغداد(: 1815)سالم توفيق النجفي، ومحمد صالح تركي القريشي  -

 .التنمية االجتماعية، المكتب الجامعي الحدي، االسكندرية( 1814)محمد سميرة  -

الواقاااع الماااأمول، مركاااز دراساااات الوحااادة العربياااة، : مياااة العربياااةدراساااات فاااي التن( 1881)الرياشاااي، ساااليمان و خااارون  -
 .بيروت

التنمياااة البشااارية فاااي الاااوطن العرباااي، منتااادى الفكااار العرباااي وبرناااامج األمااام المتحااادة ( 1883)أومليااال، علاااي و خااارون  -
 .اإلنمائي، عمان

مجلااس الااوطني للثقافااة والفنااون ، تربيااة اليساار وتخلااف التنميااة، سلساالة عااالم المعرفااة، ال(1815)الجااالل، عبااد العزيااز  -
 .واآلداب، الكويت

 .التنمية البشرية في الوطن العربي، سينا للنشر، مصر( 1882)عمار، حامد  -

 . 1883اقتصاديات التربية، مترجم، دار المعرفة، جامعة االسكندرية، (1883)صائغ، عبد الرحمن  -

 . لثقافة واإلعالم ، بغدادالتعليم والتنمية االقتصادية، وزارة ا( 1811)الحبيب، مصدق  -

ترجمااة سااليم مكسااور، المؤسسااة العربيااة للدراسااات . تجااارب أقليميااة/ التنميااة الثقافيااة(: 1813)مجموعااة ماان المفكاارين -
 .والنشر، بيروت

 .التعليم وإشكالية التنمية، كتاب األمة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر( 2114)الهنداوي، حسن  -

 

في اللغة اإلنجليزية المراجع: ثانيا    

 
- European Commission (2015), www.ec.europa.eu,  

- Official Journal of the European Union (2015), www.eur-lex.europa.eu  

- The United Nations Development Programme (2015), www.undp.org,  

- The World Bank Group (2015), www.worldbank.org 

- Samuel A. Morley, David Coady (2003) From Social Assistance to Social 
Development: Education Subsidies in Developing Countries, Center for Global 
Development. 

- B.D. Bhatt, S.R. Sharma (1992) Women's Education and Social Development, South 

Asia Books; 1 edition.  

- M. V. O'Shea (2004) Social Development and Education, Kessinger Publishing. 

http://www.ec.europa.eu/
http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.undp.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author=Samuel%252520A.%252520Morley/102-8102169-5592120
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author=David%252520Coady/102-8102169-5592120
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author=Bhatt%2C%252520B.D./102-8102169-5592120
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author=Sharma%2C%252520S.R./102-8102169-5592120
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1417927119/qid=1095921143/sr=1-8/ref=sr_1_8/102-8102169-5592120?v=glance&s=books
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- Walter W. McMahon (2003)Education and Development: Measuring the Social 
Benefits, Oxford University Press; New Ed edition.  

- Bill Williamson (1979)Education, social structure, and development: A comparative 
analysis, Holmes & Meier Publisher. 

- Teshome G. Wagaw (1990) The Development of Higher Education and Social 
Change: An Ethiopian Experience (African Experience, No. 2), Michigan State 
University Press.  

- James Allman (1979) Social mobility, education and development in Tunisia (Social, 
economic and political studies of the Middle East) 

 
 

 معلومات إضافية .62
 ال يوجد 

 

 

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0199250723/qid=1095921450/sr=1-13/ref=sr_1_13/102-8102169-5592120?v=glance&s=books
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0199250723/qid=1095921450/sr=1-13/ref=sr_1_13/102-8102169-5592120?v=glance&s=books
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0841904863/qid=1095921450/sr=1-14/ref=sr_1_14/102-8102169-5592120?v=glance&s=books
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0841904863/qid=1095921450/sr=1-14/ref=sr_1_14/102-8102169-5592120?v=glance&s=books
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0870132830/qid=1095921450/sr=1-17/ref=sr_1_17/102-8102169-5592120?v=glance&s=books
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0870132830/qid=1095921450/sr=1-17/ref=sr_1_17/102-8102169-5592120?v=glance&s=books
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/9004058753/qid=1095921450/sr=1-18/ref=sr_1_18/102-8102169-5592120?v=glance&s=books
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/9004058753/qid=1095921450/sr=1-18/ref=sr_1_18/102-8102169-5592120?v=glance&s=books

