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 1. المادة اسم التربية  تاريخ

 2. المادة رقم 0803715

 (ة،عمليةنظري)المعتمدة  الساعات 3
.3 

 (ةعملي ة،نظري)الفعلية  الساعات 3
 4. المتزامنة المتطلبات/بقةالسا المتطّلبات يوجد ال

 5. البرنامج اسم  الماجستير

 6. البرنامج رقم 

 7. الجامعة اسم األردنية

 8. الكلية التربوية العلوم

 9. القسم التربوية واألصول اإلدارة

 10. المادة مستوى  ماجستير

 11. الفصل الدراسي/ الجامعي العام  6102/  6102

 12. العلمية للبرنامج الدرجة  ماجستير

 13. األخرى المشتركة في تدريس المادة األقسام يوجد ال

 14. التدريس لغة العربية

5/4/6104 
9/9/6105 

/ المادة الدراسية مخططاستحداث  تاريخ
 مراجعة مخطط المادة الدراسية تاريخ

.15 

 

 المادة منّسق .02

 .المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني اعاترقم المكتب، الس: إدراج ما يلي الرجاء
 يوجد ال

 المادة مدرسو .71

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: إدراج ما يلي الرجاء
       0795123422:     هاتف ،:         الوقت  ،:    المحاضرة  ، -  322: المكتب  رقم  - النمر فهد السالم عبد. د

A.Awamrah@ju.edu.jo 
 : المكتبية  الساعات
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 المادة وصف .71

والسس التادريخية للتدربية عبدر العصودر من ... مفهوم تادريخ التدربية، وأساليب ندراسته من حيث الشكل والمضمون: تبحث هذه المانة في 
ومدراحلها، وتطودرها والتادريخ االجتماعي االقتصاني لل ظم التدربوية، واثدر أهنافها، وم اهج التعليم فيها، : القنيمة إلى المعاصدرة، من حيث 
 .ذلك في حضادرة اإل سان المعاصدر

 

 
 ونتائجها المادة تدريس أهداف 19.

 :  الهناف -أ

 . تعريف الدارس بالتطور التاريخي للعملية التربوية -
 .التعرف على االسس التي قامت عليها النظم التربوية -

 .األثر االقتصادي واالجتماعي للعملية التربويةالتعرف على  -

 

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

 . اكتساب مفاهيم ومجاالت التطودر التادريخي للعملية التدربوية -
 . اكتساب معدرفة عن السس التي قامت عليها ال ظم التدربوية -

 . معدرفة  الثدر االقتصاني واإلجتماعي للعملية التدربوية -
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 :  لها والجنول الزم ي المانة الندراسية محتوى 20.

 الطدرائق واالساليب التندريسية الساعات الموضوع السبوع
 التاريخ:  الوحنة الولى  1+2

 معنى التاريخ واساليب دراسته من حيث الشكل والمضمون*
 االساسية في تفسير التاريخ ، ونظريات التفسير للتاريخاالتجاهات *

 عدرض وحوادر 3
 محاضدرة وحوادر 3

 الوحنة الثا ية : التاريخ والتربية  4+ 3
 مفهوم تاريخ التربية، واالسس التاريخية للتربية*
 أهمية دراسة تاريخ التربية*

 محاضدرة وحوادر 3
 محاضدرة وحوادر 3

 عدرض وم اقشة
 الوحنة الثالثة : التربية في العصور القديمة  6+ 5

 التربية البدائية ، والتربية الشرقية والغربية*

 االهداف والمراحل والتطور*
 

 محاضدرة وحوادر 3
  محاضدرة وحوادر 3

 عدرض وم اقشة

 الوحنة الدرابعة : التربية في العصور الوسطى  8+  7
التربية االسالمية ، والتربية المسيحية *    

 

 وم اقشةعدرض  3
 عدرض وم اقشة 3

 الوحنة الخامسة : التربية في العصور الحديثة   11+  9
التربية في القرن السابع عشر والثامن عشر*  
التربية في القرن التاسع عشر*  
 

 عدرض وم اقشة 3
 عدرض وم اقشة 3

 اختبادر كتابي 3 اختبادر  صف الفصل 11
 الوحنة السانسة : التربية المعاصرة     13+  12

التربية في القرن العشرين*  
التربية في القرن الحادي والعشرين*   

 

 عدرض من احن الطلبة وم اقشة 3
 عدرض وم اقشة 3

 الوحنة السابعة : النظم التربوية والحضارة االنسانية  15+  14
 التاريخ االجتماعي واالقتصادي*
 حضارة االنسان المعاصر*
 

 موسع عدرض وحوادر 3
 تكليف الطلبة باالعنان ثم الم اقشة 3

 كل المواضيع: االختبادر 3 اختبادر  هائي 16



الدراسيةمخطط المادة                                 مركز االعتماد وضمان الجودة   الجامعة األردنية                         

 

4 
 

 

 تندريسيةواالستدراتيجيات ال ال شاطات .12

 :واالستراتيجيات التدريسية التالية النشاطاتتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم
 .والحوار والنقاش، العصف الذهني، البحث واالستقصاء، االنشطة البحثية والمكتبية المحاضرة

 

 المادة ومتطلبات التقييم أساليب. 22

 :التقييم والمتطلبات التالية أساليب خالل من المستهدفةنتاجات 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 بالوقت الطالب االلتزام بالحضودر على

 .المحنن الوقتفي  توتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحا  -ب

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

 .السالمة والصحة العامة إجدراءات -ج

 .والخدروج عن ال ظام الصفي 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

 .المكتبة الرئيسية في الجامعة ، مكتبة الكلية ، مختبرات الحاسوب

 المعنات والجهزة المطلوبة .12

 .والحاسوب البيانات عرض وجهاز والذكية العادية السبورة

 

 المدراجع .22

 
 

 . ، تاريخ التربية ، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن( 2002)عبداهلل الرشدان،  -

 .دار المعارف:  ، القاهرةالتادريخ والمؤدرخون( 4891)حسين مؤنس،  -

 . عالم الكتب: ، القاهرةتادريخ التدربية والتعليم(. 4891)سعد مرسي احمد، وسعيد اسماعيل  -

 .دار القلم : ، دراسة تاريخية وثقافية، اجتماعية، الكويت تادريخ التدربية،  (4811)ا سليمان، محمد عبد الرازق شفق، ومنير عط -

 .عالم الكتب تادريخ التدربية بين الشدرق والغدرب، ( 4811)محمد منير مرسي،  -
 



الدراسيةمخطط المادة                                 مركز االعتماد وضمان الجودة   الجامعة األردنية                         

 

5 
 

 معلومات إضافية .12
 ال يوجد 

 

 
  ------------------: اريخالت - ------------------------: التوقيع    النمر فهد السالم عبد. د: المادة  مدرس اسم

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

 -------------- ------------------- لتوقيعا                               صالح عبابنه         . د: القسم رئيس

 --------------------------------- التوقيع -------------------------: الكلية/ لجنة الخطة مقرر

                                                                                            -------------------------------التوقيع -------------------------------------------: العميد

       :إلى  سخة

 القسم درئيس
 العمين لضمان الجونة مساعن

 المانة ملف


