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اسم المادة  دراسات مقارنة في المناىج .1 

 2. رقم المادة 0832713

 (ة،عمميةنظري)الساعات المعتمدة   ساعات نظرية3
.3 

 (ة، عمميةنظري)الساعات الفعمية   ساعات نظرية3
 4. المتزامنة اتالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب -

اسم البرنامج  الماجستير في المناىج والتدريس .5 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية العموم التربوية

 9. القسم المناىج والتدريس

 10. مستوى المادة 

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 2014/2015الفصل الدراسي الثاني 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج الماجستير

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس العربية

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

 

 منّسق المادة .16

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

 

  مدرسو المادة.17

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني: الرجاء إدراج ما يمي
 االسم رقم المكتب الساعات المكتبية رقم الهاتف البريد االلكتروني

a.migdady@ju.edu.jo 0777487048 11-12:30  أحمد محمد المقدادي 306 ح ن ث 
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  وصف المادة.18

 .كما ىو مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة

تتناول ىذه المادة مفيوم الدراسات المقارنة وغرضيا؛ العوامل الفمسفية والثقافية واالجتماعية المؤثرة في السياسات المنيجية وتخطيط 
 .في عدد من البمدان المتقدمة والنامية ومن بينيا األردن (األساسي والثانوي )المناىج؛ دراسة حاالت لمناىج التعميـم 
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  أهداف تدريس المادة ونتائجها19.

 

تهذف هذه المادة إلى التعزٌف بالعىامل الفلسفٍت والثقافٍت واالختماعٍت المؤثزة فً السٍاساث المنهدٍت وتخطٍط المناهح األهداف - أ

 ودراست حاالث مقارنت طىلٍت تارٌخٍت وعزضٍت معاصزة لكٍفٍت تأثٍز هذه العىامل فً السٍاساث المنهدٍت 

 :المخرجات النهائية 
 :(المعرفة والفهم)المهارات األكاديمية األساسية : أوالً 

 :تعرف الطالب عمى
 العوامل التي تتحكم في وضع أسس المنهاج 

 تغير العوامل حسب الفمسفة واأليديولوجية السائدة في المجتمع

 تأثير المنياج التعميمي في الفمسفة واأليديولوجية التي تحكم المجتمع
 :المهارات التحميمية واإلدراكية :  انياً 

 .القدرة عمى استقراء العوامل المؤ رة في السياسات المنهجية من دراسة الحاالت التاريخية والمعاصرة المطروحة -1
  القدرة عمى استقراء أسباب التغير االجتماعي وال قافي في مجتمع معين من دراسة الحاالت لمنهج التربوي المتبع -2

 :المهارات الخاصة بالموضوع :  ال اً 
 (استيعاب)اإللمام الجيد بالمغة االنجميزية  - أ

 . اإللمام باألساسيات المعرفية في المناهج والتدريس - ب
 مهارات تحميمية في استقراء العوامل المؤ رة في السياسات التربوية من الحاالت المطروحة - جـ

 :المهارات التحويمية : رابعاً 
القدرة عمى افتراض سياسات تربوية فعالة تأخذ بعين االعتبار سائر األبعاد األديولوجية واالجتماعية واالقتصادية  -1

 والتي تدخل في بناء المنهاج
  القدرة عمى الحكم عمى عوامل التغيير في السياسات المنهجية  -2

  
 

 
1.  
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  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى .20

 
نتاجات التعمم  المدرس االسبوع المحتوى

 المتحققة
 المراجع اساليب التقييم

إعطاء فكؤة حول 
المادة ومناقشة 

مفردات الخطة ثم 
عرض ومناقشة 

دراسة مقارنة بين 
منياج دولتين من 
اإلستفادة منيا في 

منيج البحث 
 المطموب  

  األول
التعرف إلى مجال 
الدراسات المقارنة 

 في المناىج

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 

 الطالبية

What the 
United States 
Can Learn 
From 
Singapore's 
World-Class 
Mathematics 
System (and 
what 
Singapore 
can learn 
from the 
United 
States): Am 
Exploratory 
Study  

منيج البحث العممي 
المتعمق بدراسة 

 المنيج
 الثاني

التعرف إلى منيج  
 دراسة الحالة

التعرف إلى منيج 
الدراسات العمية 

دراسة ما )المقارنة 
 (بعد الحدوث

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 

 الطالبية

الفصل الخامس من 
كتاب مناىج البحث 

  (الجزء األول)العممي

األسس الفمسفية 
واأليدلوجية لممنيج  
من منظور التربية 

 اإلسالمية

  الثالث

التعزف على 

المنطلقاث الفلسفٍت 

واألٌذلىخٍت للتزبٍت 

 اإلسالمٍت

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 

 الطالبية

مبادئ التربية 
اإلسالمية 

وانعكاساتيا عمى 
عناصر المنيج من 

:كتاب  
المنياج التربوي بين 
 األصالة والمعاصرة

األسس الفمسفية 
واأليدلوجية لممنيج 
من منظور اإلتجاه 

 الرابع

عقذ مقارنت بٍن  

عناصز المنهح  من 

وخهت نظز هذه 

 المنظىراث

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 

Behaviorism, 
Cognitivism, 
Constructivism: 
Comparing 
Critical Features 
from an 
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السموكي، المعرفيي، 
البنائي، اإلنساني 

، (الفردي)
 اإلجتماعي   

 Instructional الطالبية
Design 
Perspective 
Curriculum 
Implementation: 
Teaching as an  
Interactive Step 

 الخامس ورشة عمل جماعي

عقذ مقارنت بٍن  

المنظىالسلىكً 

والممعزفً والبنائً 

والفزدي 

واإلختماعً بما 

ٌخص عناصز 

 المنهاج

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 

 الطالبية

كتاب نماذج 
: التدريس الصفي
تأليف يوسف 

قطامي و نايفة 
 قطامي

األسس الفمسفية 
واأليدلوجية لممنيج 

من منظور فالسفات 
 مختمفة

  السادس

الىقىف على 

األسس الفلسفٍت 

واألٌذلىخٍت للمنهح 

من منظىر كل من 

األسلٍت، : الفلسفت

المثالٍت، الىاقعٍت، 

البزاحماتٍت 

التدذٌذٌت، 

الىخىدٌت، 

 الماركسٍت

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 

 الطالبية

الفصل الثاني من 
كتاب المنيج 

: المدرسي المعاصر
تاليف جودت سعادة 

 و عبد اهلل ابراىيم 

  السابع ورشة عمل جماعي

عقد مقارنة بين 
عناصر المنيج من 

 :المنظورات التالية
التصور اإلسالمي، 
النظرية الموسوعية، 
النظرية البراحماتية، 

 النظرية التطبيقية

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 

 الطالبية

الفصمين الثاني 
والخادي عشر من 

كتاب المنيج 
: المدرسي المعاصر

تاليف جودت سعادة 
 و عبد اهلل ابراىيم

اختبار منتصف 
 الفصل

   الثامن

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 

 الطالبية

 

المنيج بين 
اإلقتصاد المعرفي 
 واإلقتصاد التقايدي

  التاسع

عقد مقارنة بين 
منظور اإلقتصاد 

المعرفي واإلقتصاد 
التقميدي بما يخص 

مفيوم المنيج 
 وعناصره

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 

 الطالبية

الفصل السادس من 
كتاب مقارنة 

المناىج التربوية في 
الوطن العربي 

تأليف عبد . والعالم
الرحمن الياشمي و 

 محسن عطيو
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دراسة حالة مناىج 
بعض الدول العربية 

(1) 
  العاشر

الوقوف عمى مناىج 
كل من األردن، 
مصر، العراق 

 والسعودية

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 

 الطالبية

الفصل التاسع من 
كتاب مقارنة 

المناىج التربوية في 
الوطن العربي 

تأليف عبد . والعالم
الرحمن الياشمي و 

 محسن عطيو

دراسة حالة مناىج 
بعض الدول العربية 

(2) 
  الحادي عشر

الوقوف عمى مناىج 
كل من دول الخميج 

العربي، ليبيا، 
الجزائر، تونس، 

 والمغرب 

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 

 الطالبية

الفصل التاسع من 
كتاب مقارنة 

المناىج التربوية في 
الوطن العربي 

تأليف عبد . والعالم
الرحمن الياشمي و 

 محسن عطيو

دراسة حالة بعض 
المناىج العالمية 

(1) 
  الثاني عشر

الوقوف عمى مناىج 
كل من الواليات 

 المتحدة  وبريطانيا  

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 

 الطالبية

الفصل الثامن من 
كتاب مقارنة 

المناىج التربوية في 
الوطن العربي 

تأليف عبد . والعالم
الرحمن الياشمي و 

 محسن عطيو

دراسة حالة بعض 
المناىج العالمية 

(2) 
  الثالث عشر

الوقوف عمى مناىج 
كل من اليابان، 

 سنغافورا، وماليزيا، 

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 

 الطالبية

الفصل الثامن من 
كتاب مقارنة 

المناىج التربوية في 
الوطن العربي 

تأليف عبد . والعالم
الرحمن الياشمي و 

 محسن عطيو

دراسة حالة مناىج 
رياض األطفال في 

 بعض الدول
  الرابع عشر

الوقوف عمى مناىج 
رياض األطفال في 
كل من األردن، 
أمريكا، بريطانيا 

 وماليزيا

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 

 الطالبية

الفصل السابع من 
كتاب مقارنة 

المناىج التربوية في 
الوطن العربي 

تأليف عبد . والعالم
الرحمن الياشمي و 
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 محسن عطيو

دراسة حالة توظيف 
التكنزلوجيا في 

 مناىج بعض الدول
 الخامس عشر

 

 

الوقوف عمى واقع 
توظيف التكنولوجيا 

في مناىج كل 
األردن، أمريكا، 
اليابان، المانيا، 

 وماليزيا

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 

 الطالبية

الفصل التاسع من 
كتاب مقارنة 

المناىج التربوية في 
الوطن العربي 

تأليف عبد . والعالم
الرحمن الياشمي و 

 محسن عطيو
 

 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 :يتم تطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية
 العروض التقديمية -1
 المشاركات الطالبية -2

 ورشة عمل -3

 

 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 22

 :يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم المستيدفة من خالل أساليب التقييم والمتطمبات التالية
 % 30اختبار منتصف الفصل                                                              -1
 %30الواجبات والمشاركة الطالبية والتفاعل الصفي                                      -2

 :الواجبات ىي
 دراسة حالة لمنيج بالد عربي في مجال تخصص الطالب األكاديمي -
 دراسة حالة لمنيج بمد أجنبي في مجال تخصص الطالب األكاديمي -
 عقد دراسة مقارنة بين منيج بمد عربي وآخر أجنبي في مجال تخصص الطال األكاديمي  -
 %    40اإلختبار النيائي                                                                     -3

 

 

  السياسات المتبعة بالمادة.23

  والغيابسياسة الحضور- أ

الوقت المحدد ت في  وتسميم الواجبااتالغياب عن االمتحان- ب

 إجراءات السالمة والصحة- ج
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 الغش والخروج عن النظام الصفي- د

 إعطاء الدرجات- ه

 تسيم في دراسة المادةالتي والجامعة بالمتوفرة  الخدمات- و

  المعدات واألجهزة المطموبة.24

 السبورة البيضاء

 اللوح التفاعلي

 

 المراجع .25

 
 يخطىط تخصىص انًادج ذرى يُالشره -1

 .10-1ذاريخ انحضارج انًجهذ "ويم ديىارَد  -2
 ، دار انكرة انعهًيح، تيروخ81-13إحياء عهىو انذيٍ انجسء األول ص " كراب انعهى"انغساني  -3
يؤسسح انىراق نهُشر . أساسياخ انثحث انعهًي: يُاهج انثحث انعهًي. (2006)انحًذاَي، يىفك و آخروٌ  -4

 .األردٌ: وانرىزيع، عًاٌ
يمذيح اتٍ خهذوٌ انفصم انسادش يٍ انكراب األول " انعهى وانرعهيى طثيعي في انعًراٌ انثشري"اتٍ خهذوٌ  -5

 ، دار انجيم، تيروخ449-651
 .األردٌ: دار انفكر، عًاٌ. انًُهج انًذرسي انًعاصر. (2004)سعادج، جىدخ  و إتراهيى، عثذ هللا  -6
: دار انفرلاٌ، إرتذ. انًُهاج انررتىي تيٍ األصانح وانًعاصرج. (1983)انفرحاٌ، إسحك، وآخروٌ  -7

 .األردٌ
. يمارَح انًُاهج انررتىيح في انىطٍ انعرتي وانعانى. (2009)انهاشًي، عثذ انرحًٍ و عطيح، يحسٍ  -8

 .اإلياراخ انعرتيح انًرحذج: دار انكراب انجايعي، انعيٍ
 

 .682-408ذاريخ اتٍ خهذوٌ، انًجهذ األول ، ص" انعهىو وأصُافها وانرعهيى وطرله وسائر وجىهه"______
Bruner,J. “The Process of Education” Cambridge Harvard University Press (1962) 
Dewey, J., “Experience and Education” Collier Books, New York, 1963, pp73-91 
Gee,J., “What is Literacy? In Mitchel C., &Weiler (eds), New York : Bergin &Cavey Press 
(1991). 

- Gimsburg, A. et al., (2005). What the United States can learn from Singapore's world-
class mathematics system: An Exploratory study. American Institute for Research. 

Manen, M., “Edifying Theory: Serving the good theory” Theory into Practice Vol XX1. No 1. 
Winter (1982). 

  O’ Laughlin “Rethinking Science Education: Beyond Piagetian Constructivism Toward a 
Socio-cultural Model of Teaching and Learning (1992) 
Strike, K., & Posner , G., “ A Revisionist Theory of Conceptual Change” in Duschl, R., & 
Hamilton ., R., (eds). Philosophy of Science Cognitive, Psychology and Educational Theory and 
Practice, Albany., N.Y. State University Press (1992). 
Van Cleve Morris” Existentialism in Education” Harper & Row Publishe 
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 .المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لممادةالكتب - أ
 ا

 

 :المزخع المسانذ

  

 
 

.   التعميميةالكتب الموصى بيا، وغيرىا من المواد-  ب
 

  معمومات إضافية.26
 
 

 
 

 
 

: -----------التاريخ: ------------------------ - التوقيع: ------------------- اسم منسق المادة

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

-------- 

 -------------- ------------------- التوقيع: ------------------------- رئيس القسم

-------------------------------- التوقيع: -------------------------  الكمية/مقرر لجنة الخطة

- 

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

------ 

  
 

    :نسخة إلى                                                                                   
                                                                                   رئيس القسم                 
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                                                                                                     مساعد العميد لضمان الجودة    
                                                                                 ممف المادة


