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اسم المادة  إستراتيجيات في تنفيذ المنياج .1 

 2. رقم المادة 0832915

 (ة،عمميةنظري)الساعات المعتمدة   ساعات نظرية3
.3 

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

اسم البرنامج  دكتوراة 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 الدكتوراه

 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

معتقدات المعممين ومياراتيم، الثقافة : تتناول ىذه المادة مفيوم تنفيذ المنياج، العوامل المساعدة والمعيقة التي تؤثر في تنفيذ المناىج
، (بين الذين يطورون والذين يطبقون )، منحى التكيف المتبادل (التغيير المخطط لو في تنفيذ المنياج )المنحى العقالني . المدرسية

دور البحوث اإلجرائية في تنفيذ المنياج، إعداد المعممين لمتنفيذ ، التغير في طرائق وأساليب التقويم، تغير . منحى حل المشكالت
.دور البحوث المركزية والوسطى والمدرسية في متابعة عممية التنفيذ. البنية المدرسية اإلدارية والتعميمية  
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  أهداف تدريس المادة ونتائجها19.

 األهداف- أ

األىداف - أ  
 .تحديد الدارسين لمفيوم تنفيذ المنياج وموقعو من عممية تخطيط المنياج .1

 فيم الدارسين الستراتيجيات تنفيذ المنياج المختمفة .2

 .تحميل الدارسين لعمميات تنفيذ المنياج في األردن وفي أقطاٍر أخرى .3

 . تنفيذ المنياج فياستنتاج العوامل المساىمة والمعيقة التي تؤثر .4

 تقويم دور اإلدارات المركزية، والوسطى، والمدرسية في متابعة تنفيذ المنياج .5

:المخرجات النيائية - ب  
:(المعرفة والفيم)الميارات األكاديمية األساسية : أوالً   

 استيعاب المفاىيم ذات العالقة باستراتيجية تنفيذ المنياج .1

 .فيم استراتيجيات تنفيذ المنياج المختمفة .2

 .تحديد العوامل المساعدة والمعيقة التي تؤثر في المنياج .3
:الميارات التحميمية واإلدراكية :  انياً   

 .تحميل عمميات تنفيذ المنياج في األردن وفي أقطار أخرى .1

 .تحميل العوامل المساعدة والمعيقة في تنفيذ المنياج .2

 .تحميل دور اإلدارات المركزية والوسطى والمدرسية في تنفيذ المنياج .3
:الميارات الخاصة بالموضوع :  ال اً   

 .القدرة عمى تحديد استراتيجيات تنفيذ المنياج وبيان كيفية توظيفيا في الميدان .1

 .القدرة عمى تحميل دراسات عالجت تنفيذ المنياج في المباحث المختمفة .2

 .القدرة عمى إصدار أحكام حول تنفيذ المنياج في الواقع .3
:الميارات التحويمية : رابعاً   

 .القدرة عمى تقويم دراسات عالجت تنفيذ المنياج .1

 .القدرة عمى التخطيط لتييئة البيئة المدرسية لتنفيذ المنياج .2
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  ليا والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى .20

 
نتاجات التعمم  المدرس االسبوع المحتوى

 المتحققة
 المراجع اساليب التقييم

إعطاء فكرة حول 
المادة ومناقشة 

مفردات الخطة ثم 
تحديد مفيوم تنفيذ 
المنياج وموقعة من 
عممية تخطيط 

 المنياج

  األول

إدراك العالقة 
التبادلية بين 

التخطيط والتنفيذ 
وكيف أن نجاح 

التنفيذ يتوقف بدرجة 
قوية عمى التخطيط 

والبناء الجيد 
 لممنياج

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 
 الطالبية

الخطة التدريسية 
 لممادة

الفصل األول من 
 كتاب

Curriculum 
Leadership: 

Strategies for 
Implementation    

استراتيجيات في 
(: 1)تنفيذ المنياج 

المنحى العقالني 
اإلستراتيجية )

لتنفيذ  (المركزية
المنياج مقابل 
اإلستراتيجية 
 الالمركزية 

 الثاني

  

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 
 الطالبية

الفصمين الثامن 
 والتاسع من كتاب
Curriculum 

Analysis 

استراتيجيات في 
(: 2)تنفيذ المنياج 

منحى التكيف 
بين من )المتبادل 

يطورون المنياج 
/ (والذين يطبقونو
اإلستراتيجية 

التشاركية لتنفيذ 
 المنياج 

  الثالث

إدران مشاَا 

وعُىب  كل مه  

اإلستزاتُجُت 

المزكشَت 

والالمزكشَت 

 والتشاركُت

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 
 الطالبية

الفصمين الثامن 
 والتاسع من كتاب

Curriculum 
Analysis 

 

العوامل المساعدة 
والمعيقة في تنفيذ 

 المنياج
 الرابع

إدران وجىد لىي  

مؤَذة تسهم فٍ 

وجاح التىفُذ وأخزي 

معارضت  تعُك 

وجاح التىفُذ  وكُف 

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 

الفصل السابع من 
 كتاب

Curriculum: 
Alternative 
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َمكه لإلدارة 

الىاجحت أن تعمل 

علً السماع 

لىحهاث الىظز 

المعارضت والعمل 

علً الحذ مه 

 معزضتها 

 ,Approaches الطالبية
ongoing Issues 
Module 7: 
curriculum 
Implementation  
(UNESCO: IBE 

 

آلية تنفيذ المنياج 
في البمدان العربية 
مقارنة بدول أجنبية 

أوروبا، أمريكا، )
 (جنوب شرق اسياء

 الخامس

إدران الفىارق بُه  

آلُت التىفُذ وكُف 

َمكه  اإلستفادة مه 

الخبزاث اإلجىبُت 

فٍ تحسُُه آلُت 

تىفُذ المىهج فٍ 

 البلذان العزبُت

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 
 الطالبية

 8، 7، 6الفصول 
من كتاب مقارنة 

المناىج التربوية في 
. الوطن العربي والعالم
تأليف عبدالرحمن 
الياشمي و محسن 

 عطية

معتقدات المعممين 
ومياراتيم ودورىا 
 في تنفيذ المنياج

  السادس

إدران الذور البارس 

الذٌ َالعبه كل مه 

معتمذاث المعلم 

وتأهُله فٍ ضمان 

 وجاح تىفُذ المىهج

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 
 الطالبية

Module 7: 
curriculum 
Implementation  
(UNESCO: IBE 
Rethinking 
Curriculum 
Implementation: 
Paradigms, 
Models, and 
Teacher Work 
(ERIC, ED 421 
767  

منحى حل 
المشكالت ومنحى 
المشروع لتنفيذ 

 المنياج

  السابع

الوقوف عمى طبيعة 
بناء وتنفيذ المنيج 
القائم عمى أسموب 
المشروع أو حل 

 المشكالت

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 
 الطالبية

Project Based 
Learning  
Problem 
Based 
Learning 

إختبار منتصف 
 الفصل

   الثامن

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 
 الطالبية

 

دور البحث 
اإلجرائي في تطوير 

 تنفيذ المنياج
  التاسع

إدراك الدور البارز 
الذي يمعبو البحث 
اإلجرائي الذي يقوم 
بو المعمم في ضمان 
نجاح وتطوير تنفيذ 

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 
 الطالبية

Development 
of Quality 
Teaching 
through Action 
Research 
Ex Post Facto: 
Strategies for 
Educational 
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 Inquiry المنيج 
 

المنظورات التربوية 
المختمفة لتنفيذ 

 المنياج
 

  العاشر

الوقوف عمى 
اإلفتراضات الرئيسية 
التي يقوم تنفيذ 

المنظور )المنيج 
اإلستنتاجي، 

المنظور اإلستقرائي، 
  (المنظور التجريبي

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 
 الطالبية

الفصمين السادس 
 والسابع من كتاب 

Curriculum 
Analysis 

 الميام المنوطة
لتنفيذ بالمعمم 

المنياج في غرفة 
الصف من 

منظورات تربوية 
 (  1)مختمفة 

  الحادي عشر

الوقوف عمى الميام 
التغطية، )الرئيسية 

اإلتقان، إدارة 
الصف، األثر 
 (اإليجابي، والتقويم

من منظورات تربوية 
 محتمفة

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 
 الطالبية

Behaviorism, 
Cognitivism, 
Constructivism: 
Comparing 
Critical Features 
from an 
Instructional 
Design 
Perspective 
Curriculum 
Implementation: 
Teaching as an  
Interactive Step 
(Ch 7  

  

الميام المنوطة 
بالمعمم لتنفيذ 

المنياج في غرفة 
الصف من 

منظورات تربوية 
 (2)مختمفة 

  الثاني عشر

الوقوف عمى الطرق 
المختمفة لتنفيذ 

ستراتيجيات  المنيج وا 
 التدريس المختمفة

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 
 الطالبية

الفصل الثامن من 
 كتاب

المنيج المدرسي 
أسسو، : المعاصر

تنظيماتو، -بناؤه
 تطويره

تييئة البئة المدرسية 
 (اإلدارية والتعميمية)

لتقبل التغير 
المطموب لتنفيذ 

تنسيق تنفيذ )المنيج 
المنيج، تطبيق 
المنيج، نشر 

المنيج، استمرار 
المنيج، تقييم تنفيذ 

 المنيج

  الثالث عشر

الوقوف عمى الميام 
المنوطة بالييئات 
التعميمية واإلدارية 
بما يتعمق بضمان 
نجاح تنفيذ المنيج 

 واستمراره

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 
 الطالبية

كتاب : تنفيذ المنيج
المختصين واإلداريين 
التربويين تأليف محمد 

 زياد حمدان
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دور البحوث 
المركزية والوسطى 
والمدرسية في 

 متابعة تنفيذ المنيج

  الرابع عشر

الوقوف عمى 
األدوار الرئيسية 

التي تقوم بيا اإلدارة 
الوسطى والمركزية 
في متابعة تنفيذ 

 المنيج

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 
 الطالبية

كتاب : تنفيذ المنيج
المختصين واإلداريين 
التربويين تأليف محمد 

 زياد حمدان
 

قضايا متنوعة 
متعمقة بتنفيذ المنيج 

حرفية التنفيذ مقابل )
حرية مطمقة في 

التنفيذ، إدارة مركزية 
مقابل إشراف ال 
مركزي عمى تنفيذ 
المنيج، تنفيذ 

المنيج في سياق 
نظرية تربوية معينة 
مقابل إشتقاق 

النظرية من التطبيق 
الفعمي لممنيج، 

مقاومة المعمم لتنفيذ 
التتغير المقترح بين 
التزمت الذي ال 
طائل تحتو مقابل 
الحرص الناجم من 
الخوف من فشل 
التغيير المقترح، 
وأية قضية أخرى 
 يطرحيا الدارسون 

 الخامس عشر
 

 

إكساب الدارسين 
ميارة بناء الحجج 

التربوية من 
منظورات تربوية 
مختمفة مع تبني 
وجية نظر تربوية 

 خاصة بيم

 الحوار والمناقشة
المحاضرة 
والمشاركات 
 الطالبية

يتم مناقشة ىذه 
القضايا وغيرىا من 
وجية نظر الدارسين 
باإلعتماد عمى ما تم 
 مناقستو خالل الفصل

 

 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21
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 :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

 الوقوف عمى واقع تنفيذ منياج التخصص في الميدان-
 إجراء دراسة مقارنة بين منياج دولة عربية وأخرى أجنبية - 

 في مجالي البناء والتنفيذ عمى أن يتعمق المنياج المختار بالتخصص 
 األكاديمي لمطالب

 %    40اإلختبار النيائي                                                                     -3

 

  السياسات المتبعة بالمادة.23

  والغيابسياسة الحضور- أ

الوقت المحدد ت في  وتسميم الواجبااتالغياب عن االمتحان- ب

 إجراءات السالمة والصحة- ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي- د

 إعطاء الدرجات- ه

 تسيم في دراسة المادةالتي والجامعة بالمتوفرة  الخدمات- و

  المعدات واألجيزة المطموبة.24

 السبورة البيضاء

 اللوح التفاعلي

 

 المراجع .25

 
 

 .المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لممادةالكتب - أ
 ا
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  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                 

                                                                                                     مساعد العميد لضمان الجودة    
                                                                                 ممف المادة


