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 المادة وصف .18

 . ىو مذكور في الخطة الدراسية المعتمدةكما
بناء المناىج القومية الموحدة، تخطيط المناىج بين المعرفة والتعمم، المناىج والفروق الفردية، : ه المادة الموضوعات اآلتيةتناول ىذ       ت

تخطيط المناىج بين األكاديمي ومتطمبات العمل، المناىج والتربية األخالقية، تخطيط المناىج بين المحمي والعالمي، تخطيط المناىج والتعميم 
. متعدد الثقافات، المناىج والديمقراطية، المناىج والتكنولوجيا المعاصرة، المناىج واقتصاد المعرفة، المناىج والجنوسة، المناىج والذكاءات المتعددة

 .وتُبحث ىذه القضايا من أوجييا المختمفة، ويتم التعرض ألنواع الحمول المختمفة، والدعوة إلى التفكير المتجرد لمتعامل مع ىذه القضايا
 

 ونتائجها المادة تدريس أهداف 19.

 :األهداف- أ
 :تحقيق األىداف اآلتيةه المادة يتوقع من الطمبة الدارسين ليذ 
تإٌّا٘ط ٚاٌرذس٠س اٌّرؼٍمح أتشص اٌمعا٠ا اٌّؼاصشجاٌرؼشف إٌٝ . 1  

إدسان أ١ّ٘ح ذٍه اٌمعا٠ا فٟ ؼمً إٌّا٘ط ٚاٌرذس٠س. 2  

ِّاسسح ِسر٠ٛاخ ذفى١ش ػ١ٍا ؼ١اي ذٍه اٌمعا٠ا . 3  

ِؽاٌٚح اٌّساّ٘ح فٟ إششاء ذٍه اٌمعا٠ا ِٓ خالي ذٛظ١ف اٌشؤٜ اٌفشد٠ح ٚاٌعّاػ١ح ٌذٜ اٌطٍثح. 4  

  اٌّؽذش١ٓ اٌز٠ٓ ا٘رّٛا تٙزٖ اٌمعا٠ا ٚساّ٘ٛا فٟ ذط٠ٛش٘ا تّا ٠خذَ اٌثشش٠ح ظّؼاء ذمذ٠ش ظٙٛد اٌرشت١٠ٛٓ.5

. بالمناىج والتدريس المتعمقة  أولية لمبحوث والدراسات التي تناولت القضايا المعاصرةإجراء دراسات تحميميةعمى  الطمبة تدريب. 6
 
: نتاجات التعّلم- ب

...  عمىاً  يكون قادرأن المادة إنياء يتوقع من الطالب عند 
إٌّا٘ط اٌم١ِٛح اٌّٛؼذج، ٚإٌّا٘ط ٚاٌفٛاسق اٌفشد٠ح، ٚإٌّا٘ط :  إٌٝ أتشص اٌمعا٠ا اٌّؼاصشج فٟ ؼمً إٌّا٘ط ٚاٌرذس٠س ٚػٍٝ سأسٙاالتعرف- 1  

.      ٚاٌرىٌٕٛٛظ١ا اٌّؼاصشج، ٚإٌّا٘ط ٚاٌذ٠ّمشاغ١ح  

 .اِرالن ِٙاسج ذؽ١ًٍ ٚٔمذ األفىاس اٌّرؼٍمح تاٌمعا٠ا اٌّؼاصشج فٟ ؼمً إٌّا٘ط ٚاٌرذس٠س -2

 .اذماْ ِٙاسج ظّغ ٚذؽ١ًٍ اٌذساساخ اٌّرؼٍمح ترٍه اٌمعا٠ا -3

 ذشظّح األغش إٌظش٠ح ٚاٌفىش٠ح ٚاٌّعا١ِٓ اٌؼ١ٍّح اٌرٟ أثصمد ػٕٙا اٌمعا٠ا اٌّؼاصشج فٟ ؼمً إٌّا٘ط ٚاٌرذس٠س إٌٝ أفىاس لاتٍح ٌٍرطث١ك  -4

 . ػٍٝ اٌّسرٜٛ اٌّؽٍٟ أٚ اإلل١ٍّٟ أٚ اٌؼاٌّٟ

 .ذؽذ٠ذ اٌّعاالخ اٌرشت٠ٛح اٌرٟ ذشرًّ ػ١ٍٙا ذٍه اٌمعا٠ا ٚاٌرٟ ذؽراض إٌٝ ِض٠ذ ِٓ اٌثؽس ٚاٌرمصٟ  -5

 
 

 

 

 

 

 

  المادة الدراسية والجدول الزمني لهامحتوى .20
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 المحتوى األسبوع المدّرس  التعّلم المتحققةنتاجات  التقييمأساليب المراجع

 
- 

 
- 

 
-    

صالح .  د.أ
 األول الرواضية

التعرف الى المستوى المعرفي الخاص - 
 بموضوعات المادة لدى الطمبة

 .التعريف بخطة المادة- 

 
 
 
 
 
 
 

 قائمة 
 

 المراجع 
 
 

 المرفقة

 
 
 
 
 
 
 
 

 الحوار
  

 و 
 

   المناقشة

التعرف إلى كيفية مراعاة 
مبادئ القومية عند بناء 

 المناىج
 الثاني 

 
 بناء المناىج القومية الموحدة- 

التعرف إلى كيفية مراعاة 
كل من المعرفة ومبادئ 
 التعمم عند بناء المناىج

 الثالث 
 

 تخطيط المناىج بين المعرفة والتعمم- 

التعرف إلى كيفية مراعاة 
مبادئ الفروق الفردية عند 

 بناء المناىج
   الرابع 

 
 المناىج والفروق الفردية- 

التعرف إلى كيفية بناء 
المناىج في ضوء التربية 

 األخالقية
   الخامس 

 
 المناىج والتربية األخالقية- 

التعرف إلى كيفية مراعاة 
متطمبات المحمية والعالمية 

 عند تخطيط المناىج
  السادس 

 
 تخطيط المناىج بين المحمية والعالمية- 

التعرف إلى كيفية مراعاة 
التعددية الثقافية عند 

 تخطيط المناىج
  السابع 

 
 المناىج والتعددية الثقافية- 

التعرف إلى كيفية مراعاة 
مبادئ الذكاءات المتعددة 

 عند بناء المناىج
  الثامن 

 
 المناىج والذكاءات المتعددة - 

 

 اختبار منتصف الفصل-  22/11/2015 التاسع        يوم األحد 

 
 

 قائمة 
 

 المراجع 
 
 

 المرفقة

 
 
 

 الحوار
  

 و 
 

 المناقشة

التعرف إلى كيفية مراعاة 
مبادئ الديمقراطية عند بناء 

 المناىج
  العاشر 

 
 المناىج والديمقراطية- 

التعرف إلى كيفية مراعاة  
التكنولوجيا المعاصرة عند 

 بناء المناىج
 الحادي عشر 

 
 المناىج والتكنولوجيا المعاصرة- 

التعرف إلى كيفية مراعاة 
متطمبات الجنوسة عند بناء 

 المناىج
  الثاني عشر 

 
 المناىج والجنوسة- 

التعرف إلى كيفية مراعاة 
مبادئ اقتصاد المعرفة عند 

 بناء المناىج
 الثالث عشر 

 
 المناىج واقتصاد المعرفة- 

التعرف إلى كيفية الموازنة 
بين األكاديمي ومتطمبات   الرابع عشر 

 
 المناىج بين األكاديمي ومتطمبات سوق العمل- 
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  واالستراتيجيات التدريسيةالنشاطات. 21

 : واالستراتيجيات التدريسية التاليةالنشاطات من خالل دفة تطوير نتاجات التعمم المستويتم
 .إظشاء ِٕالشاخ صف١ح ػاِح ؼٛي األفىاس اٌّطشٚؼح خالي اٌّؽاظشج .1

 .ذى١ٍف اٌطٍثح ترمذ٠ُ تؼط ِٛظٛػاخ اٌّساق ٚرٌه اسرٕادا إٌٝ اٌّشاظغ اٌّشاس إ١ٌٙا فٟ ٘زٖ اٌخطح ٚسٛا٘ا ِٓ اٌّشاظغ اٌّراؼح .2

 .ذى١ٍف اٌطٍثح تئػذاد تؼط اٌرماس٠ش ٚاٌّششٚػاخ غثما ٌّا ٘ٛ ِشاس إ١ٌٗ فٟ ِرطٍثاخ اٌّساق .3

 .مناقشة التقارير والمشروعات الُمعدة من قبل الطمبة وذلك بحسب الوقت المتاح.  4     
 

 

 المادة ومتطلبات التقييم أساليب. 22

 : التقييم والمتطمبات التاليةأساليب خالل من نتاجات التعمم المستيدفة تحقق إثبات يتم
:٠شرًّ اٌّساق ػٍٝ اٌّرطٍثاخ ا٢ذ١ح  

.٠رٛلغ ِٓ اٌطٍثح اٌؽعٛس إٌّرظُ ٚاٌّشاسوح اٌفاػٍح فٟ إٌّالشاخ اٌصف١ح- 1  

( ػالِح30). 22/11/2015َ  اٌّٛافكاألؼذداخرثاس ِٕرصف اٌفصً، ٚس١ؼمذ إْ شاء هللا ٠َٛ - 2  

 .تؽ١س ال ٠مً ػذد٘ا ػٓ شّا١ٔح ِشاظغِشاظغ اي  ػذد ٠ِٓمَٛ وً غاٌة تؼشض إؼذٜ ِٛظٛػاخ اٌّساق ػٍٝ صِالئٗ، ٚرٌه تاٌشظٛع إٌٝ- 3

( ػالِاخ10).     ٠ٚرٛلغ ِٓ اٌطاٌة أْ ٠ُؼذ ٍِخصا ٌزٌه اٌّٛظٛع ٠ٚٛصػٗ ػٍٝ صِالئٗ لثً ػشظٗ ػ١ٍُٙ  

شا٠ٛٔح، أساس١ح ػ١ٍا، )تئػذاد ذمش٠ش ٠مَٛ ِٓ خالٌٗ ترؽ١ًٍ ِٕٙط ِذسسٟ ِؼ١ٓ ٌّشؼٍح دساس١ح ِؽذدج  - وً ؼسة ذخصصٗ – ٠مَٛ وً غاٌة- 4

٠ٚرٛلغ ِٕٗ أْ ٠ٛظػ و١ف١ح ِشاػاج إٌّٙط ٌىً لع١ح . ، تؽ١س ٠ث١ٓ ِذٜ ِشاػاج رٌه إٌّٙط ٌٍمعا٠ا اٌرٟ ذرٕاٌٚٙا ٘زٖ اٌّادج(اٌخ..أساس١ح ٚسطٝ

.ِٓ ذٍه اٌمعا٠ا ِٚا ِسرٜٛ ِشاػاذٙا ٚالرشاغ آ١ٌح ٌّؼاٌعح اٌمعا٠ا اٌرٟ ٌُ ذًٕ اال٘رّاَ اٌّطٍٛب فٟ رٌه إٌّٙط  

  

( ػالِاخ10. )إْ شاء هللا 6/12/2015آخش ِٛػذ ٌرس١ٍُ اٌرمش٠ش ٠َٛ األؼذ اٌّٛافك   

 

٠مَٛ وً غاٌة تعّغ أوثش ػذد ِّىٓ ِٓ اٌذساساخ ٚاٌثؽٛز اٌرٟ ذُ أظشاؤ٘ا ؼٛي شالز ِٓ اٌمعا٠ا اٌرٟ ٠رٕاٌٚٙا اٌّساق، ٠ٚرٛلغ ِٓ اٌطاٌة - 5

أْ ٠صٕف ٘زٖ اٌذساساخ فٟ ٔسك ِؼ١ٓ ٠ٚؽٍٍٙا فٟ ظٛء غث١ؼرٙا ٚأ٘ذافٙا ِٚعرّؼاذٙا ٚأدٚاذٙا ٚٔرائعٙا، ٠ٚث١ٓ ٌٍماسا ِا ٟ٘ ظٛأة اٌثؽس 

. اٌّشثؼح ٚذٍه اٌرٟ ذؽراض إٌٝ ِض٠ذ ِٓ اٌثؽس ٚاٌرمصٟ  

( ػالِاخ10).    إْ شاء هللا15/11/2015 اٌّٛافك آخش ِٛػذ ٌرس١ٍُ اٌرمش٠ش ٠َٛ األؼذ  

.( ػالِح40). االخرثاس إٌٙائٟ، ٚس١ؼمذ إْ شاء هللا ؼسة اٌّٛػذ اٌزٞ سرؽذدٖ إداسج اٌعاِؼح- 6  

 

 

 بالمادة المتبعة السياسات .23

سوق العمل عند بناء 
 المناىج

                 
-              

جميع 
 الخامس عشر الطمبة

 مناقشة التقارير والواجبات المقدمة من الطمبة- 

 االختبار النيائي-  السادس عشر    
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 سياسة الحضور والغياب- أ

 .من مجموع المحاضرات يحرم من المادة (%15)يتوقع من جميع الطمبة الحضور الدائم، وأي طالب تتجاوز نسبة غيابو الـ 

  المحددالوقت في ت وتسليم الواجبااتالغياب عن االمتحان- ب

 .والواجبات تسمم في الوقت المشار إليو في خطة المادة. الغياب عن المتحانات غير مسموح بو اإل بعذر

 السالمة والصحة إجراءات- ج

------- 

 والخروج عن النظام الصفي الغش- د

 كل من يغش أو يحاول الغش أو يخرج عن النظام الصفي يعرض نفسو لمعقوبات المنصوص عمييا في قوانين الجامعة وأنظمتيا

 الدرجات إعطاء- ه

 . سيزود الطمبة بدرجاتيم في حين استحقاقيا ودونما تأخير

  في دراسة المادةتسهم والتي بالجامعة المتوفرةالخدمات - و

 .في وسع الطلبة استخدام كافة التسهيالت المتوفرة في الجامعة من مكتبات ومختبرات وغيرها إلنجاز متطلبات هذه المادة

 

 

  المعدات واألجهزة المطلوبة.24

 جهاز حاسوب  - 

 (Data show)جهاز عرض البيانات     - 
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 المراجع .25

 
 

.  والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لممادةالمقررة،الكتب - أ
.داس صِضَ: ، ػّا1ْغ. ...أسسٙا ِٚذاخٍٙا اٌفىش٠ح ٚذص١ّّٙا : إٌّا٘ط(. 2011). ػ١ذ، إسّاػ١ًٚاٌخٛاٌذج، ٔاصش، -   

.داس صِضَ: ، ػّا1ْغ. ذؽ١ًٍ اٌّؽرٜٛ فٟ إٌّا٘ط ٚاٌىرة اٌّذسس١ح(. 2014). ػ١ذ، إسّاػ١ًٚاٌخٛاٌذج، ٔاصش، -   

داس اٌششٚق :ػّاْ. االذعا٘اخ اٌؼا١ٌّح اٌّؼاصشج فٟ ِٕا٘ط اٌؼٍَٛ ٚذذس٠سٙا(. 2010). ص٠رْٛ، ػا٠ش ِؽّٛد-   

.   ٌٍٕششٚاٌرٛص٠غ  

.داس اٌصمافح: ػّاْ. ذخط١ػ إٌّا٘ط اٌّؼاصشج(. 2008). سالِح، ػادي أتٛ اٌؼض-   

.داس اٌّؽشٚسح: ، اٌما٘شجلعا٠ا ِؼاصشج فٟ إٌّا٘ط اٌرؼ١ّ١ٍح(. 2008). ػثذ اٌؽ١ّذ، إٌٙاَ-   

.اٌّىرثح اٌؼصش٠ح: ، إٌّصٛسج...لعا٠ا ِؼاصشج فٟ إٌّا٘ط ٚغشق اٌرذس٠س(. 2002). ػثذ اٌٛ٘اب، س١ّش  -   

 .ِؤسسح غ١ثح: ، اٌما٘شج1، غذؽ١ًٍ اٌّعّْٛ ت١ٓ إٌظش٠ح ٚاٌرطث١ك(. 2010). ػط١ح، ِؽّذ ػثذ اٌشؤٚف -

 .داس اٌّس١شج: ػّاْ. لعا٠ا ِٚشىالخ ِؼاصشج فٟ إٌّا٘ط ٚغشق اٌرذس٠س(. 2012). ػٍٟ، ِؽّذ اٌس١ذ -

، ...ِفا١ّ٘ٙا، ػٕاصش٘ا ٚػ١ٍّاذٙا، األساس١اخ، ِشىالخ إٌّا٘ط: إٌّا٘ط اٌرشت٠ٛح اٌّؼاصشج(. 2006). ِشٚاْ، س١ٍُ أتٛ ؼ٠ٛط -

 .داس اٌصمافح: ػّاْ

إداسج : ذٛٔس. خطح ٌرٛؼ١ذ أسس إٌّا٘ط ٚاٌخطػ اٌذساس١ح فٟ اٌٛغٓ اٌؼشتٟ(. 1982). إٌّظّح اٌؼشت١ح ٌٍرشت١ح ٚاٌصمافح ٚاٌؼٍَٛ -
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