
1 
 

 1. اسم المادة تربية المعممين

 2. رقم المادة 0802917

 (نظرية، عممية)الساعات المعتمدة  3
.3 

 (نظرية، عممية)الساعات الفعمية   ساعة نظرية48

 4. المتطمبات المتزامنة/المتطّمبات السابقة -

 5. اسم البرنامج دكتوراه المناىج والتدريس العامة

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية العموم التربوية

 9. القسم المناىج والتدريس

 10. مستوى المادة دكتوراه

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي (الفصل األول ) 2015/2016

 12. الدرجة العممية لمبرنامج الدكتوراه

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / تاريخ استحداث مخطط المادة الدراسية 2015/2016الفصل األول 
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 
  منّسق المادة.16

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني: الرجاء إدراج ما يمي
 0795469524: رقم الياتف                                    - 375رقم المكتب - 
 salehr1@yahoo.com: البريد االلكتروني- أحد ، أثنين              (1-2): الساعات المكتبية- 

 

 مدرسو المادة.17

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني: الرجاء إدراج ما يمي
 0795469524: رقم الياتف                                    - 375رقم المكتب - 
 salehr1@yahoo.com: انجشٚذ االنكزشَٔٙ- أحذ ، أثٍُٛ               (1-2): انسبػبد انًكزجٛخ- 
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  وصف المادة.18

 .كما ىو مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة
المعمم منفذ المنياج ومنفذ القرارات التدريسية، الدور المتغير لممعمم، المعرفة والميارات : تتناول ىذه المادة الموضوعات اآلتية

واالتجاىات والقيم التي يحتاجيا المعمم في المرحمتين األساسية والثانوية، برامج تربية المعممين قبل وأثناء الخدمة، اتجاىات معاصرة في 
 .برامج تربية المعممين وتأىيميم، تقويم ممارسات المعمم، تقويم برامج تربية المعممين قبل وأثناء الخدمة

 
 

  أهداف تدريس المادة ونتائجها19.

 :األىداف- أ
 :يتوقع من الطمبة الدارسين ليذه المادة تحقيق األىداف اآلتية

 التعرف إلى األدوار الحقيقية التي تناط بالمعمم. 1
 إدراك أىمية المعمم في العممية التربوية. 2
 التعرف إلى أبرز االتجاىات المعاصرة في برامج تربية المعممين وتأىيميم. 3
 التعرف إلى اآلليات التي يمكن من خالليا تقويم برامج تربية المعممين. 4
تدريب الطمبة عمى إجراء دراسات مسحية ووصفية حول احتياجات المعممين وتطوير برامج تربوية ليؤالء المعممين في ضوء تمك . 5

 االحتياجات
 المساىمة في إثراء القضايا التي يتناوليا المساق من خالل توظيف الرؤى الفردية والجماعية لدى الطمبة. 6
 .تقدير جيود التربويين المحدثين الذين اىتموا بدور المعمم وساىموا في تطويره بما يخدم العممية التربوية. 7
 
 : نتاجات التعّمم- ب

 ...يتوقع من الطالب عند إنياء المادة أن يكون قادرًا عمى
 .معرفة األدوار المتغيرة لممعمم-  1
 .معرفة احتياجات المعممين-  2
 .معرفة برامج تربية المعممين-  3
 .امتالك ميارة الكشف عن االحتياجات التربوية والتدريبية لمعممين المراحل المدرسية المختمفة-  4
 .امتالك ميارة تطوير البرامج التربوية والتدريبية بيدف تأىيل المعممين حسب احتياجاتيم -  5
 امتالك ميارة نقد وتنفيذ الدراسات والبحوث في مجال تربية المعممين وتأىيميم-  6
 .توظيف الدراسات السابقة في الكشف عن االحتياجات التربوية والتدريبية لدى فئة من المعممين-  7
 .استخدام معايير خاصة في تقييم ممارسات المتعممين وبرامج تربيتيم وتأىيميم قبل وأثناء الخدمة-  8
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  المادة الدراسية والجدول الزمني ليامحتوى.20

 المحتوى األسبوع المدّرس نتاجات التعّمم المتحققة أساليب التقييم 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 األدوار 
 صالح  .  د.أ التقميدية والحديثة لممعمم

 الرواضية

 الثاني
 و

 الثالث

 أدٔاس انًؼهى-  

 األدٔاس انزمهٛذٚخ         -  

 األدٔاس انحذٚثخ         - 

 االتجاىات التعرف إلى 
الحديثة في إعداد 
 المعممين وتأىيميم

    الرابع 
الحديثة في إعداد  (األساليب)االتجاىات  -

 المعممين وتأىيميم

 برامج تربية التعرف إلى
عدادىم  المعممين وا 
المعرفي والمياري 

واالخالقي قبل وأثناء 
  الخدمة

  الخامس 
     و 

  السادس
     و

  السابع

ثشايج رشثٛخ انًؼهًٍٛ ٔإػذادْى لجم ٔأثُبء - 

 :انخذيخ

اإلػذاد انًؼشفٙ ٔانثمبفٙ نًؼهًٙ انًشاحم - 

 انًذسسٛخ انًخزهفخ

اإلػذاد انًٓبس٘ نًؼهًٙ انًشاحم  -

 انًذسسٛخ انًخزهفخ

اإلعداد األخالقي والنفسي لمعممي  -
 .المراحل المدرسية المختمفة

 تقويم التعرف إلى كيفية 
برامج تربية المعممين 

عدادىم  وا 
   الثامن 

 
عدادىم قبل -  تقويم برامج تربية المعممين وا 

 وأثناء الخدمة

 واقع برامج التعرف إلى
تربية المعممين 

عدادىم   في األردنوا 
 سعالتا 

عدادىم -  في واقع برامج تربية المعممين وا 
 األردن

 اختبار منتصف الفصل-  30/11/2015 العاشر       يوم االثنين 

 
 

 قائمة 
 المراجع 
 المرفقة

 
 

 الحوار 
 و 

 المناقشة

 واقع برامج التعرف إلى 
عدادىم  تربية المعممين وا 
 في بعض الدول العربية

 
 الحادي 
 عشر

 
عدادىم-  في واقع برامج تربية المعممين وا 

 العالم العربي

 واقع برامج التعرف إلى 
عدادىم  في المعممين وا 

 بعض دول العالم المتقدم
 الثاني  

 عشر

عدادىم -  في  واقع برامج تربية المعممين وا 
 (نماذج)العالم المتقدم 

 تقويم التعرف إلى كيفية
 ممارسات المعمم

 
    الثالث
   عشر

 تقويم ممارسات المعمم- 



4 
 

 
 

 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية. 21

 :يتم تطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية
 .التعرف إلى المستوى المعرفي الخاص بالموضوعات التي يشتمل عمييا المساق لدى الطمبة. 1- 1

 .إجراء مناقشات صفية عامة حول األفكار المطروحة خالل المحاضرة. 2- 2

لييا في ىذه الخطة وسواىا من المراجع  | تكميف الطمبة بتقديم بعض موضوعات المساق وذلك استنادًا إلى المراجع المشار .3

. المتاحة

.                    تكميف الطمبة بإعداد بعض التقارير والمشروعات طبقا لما ىو مشار إليو في متطمبات المساق. 4     

 . مناقشة التقارير والمشروعات المعدة من قبل الطمبة وذلك بحسب الوقت المتاح.  5
 
 
 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 22

 :رشزًم انًبدح ػهٗ انًزطهجبد اٜرٛخ

 .ٚزٕلغ يٍ انطهجخ انحعٕس انًُزظى ٔانًشبسكخ انفبػهخ فٙ انًُبلشبد انصفٛخ-  1

 ( ػاليخ30). و30/11/2015اخزجبس يُزصف انفصم، ٔسٛؼمذ إٌ شبء هللا ٕٚو األحذ انًٕافك -  2

 ــى، ٔرنك ثبنشجٕع إنٗ ػذد يٍ /يجًٕػخ يٍ انطهجخ ثؼشض إحذٖ يٕظٕػبد انًسبق ػهٗ صيالئّ/ٚمٕو كم غبنت-  3

 ٔا يهخصب نزنك انًٕظٕع ثحٛث ٚزى /انطهجخ أٌ ُٚؼذ/ٔٚزٕلغ يٍ انطبنت.     انًشاجغ ثحٛث ال ٚمم ػذدْب ػٍ ثًبَٛخ  يشاجغ

 ( ػاليبد10).          رٕصٚؼّ ػهٗ جًٛغ انطهجخ لجم ػشظّ ػهٛٓى

ل حٕل ٔاحذح أٔ أكثش يٍ االحزٛبجبد  انًؼشفٛخ ٔانًٓبسٚخ ٔانٕجذاَٛخ -  4 ّٕ  انمٛى )ٚمٕو كم غبنت ثئػذاد رمشٚش يط

 فٙ يجبل رخصصّ، ٔفٙ ( انثبَٕٚخ/األسبسٛخ انؼهٛب/ األسبسٛخ انذَٛب)نذٖ يؼهًٙ إحذٖ انًشاحم انًذسسٛخ  (    ٔاالرجبْبد

 ثى ٚطٕس ثشَبيجب رشثٕٚب يحذدا نزأْٛم ْؤالء انًؼهًٍٛ ٔرنك فٙ ظٕء رهك االحزٛبجبد يزجُٛب أحذٖ .     ثٛئخ رشثٕٚخ يحذدح

 معايير اختيار التعرف إلى 
  المعممين محميا وعالميا

   الرابع
   عشر

 معايير اختيار المعممين محميا وعالميا- 

التعرف إلى أثر احتياجات 
التنمية والسياسات التربوية 

 في النمو الميني لممعمم
 

الخامس 
 عشر

أثر كل من احتياجات التنمية والسياسات - 
  لممعممالمينيالتربوية في النمو 

   
-              

جميع 
 الطمبة

 السادس
  عشر

 مناقشة التقارير والواجبات المقدمة من الطمبة- 

    
 

 االختبار النيائي- 
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 :ٔٚزٕلغ أٌ ٚزعًٍ ْزا انزمشٚش انؼُبصش اٜرٛخ.     االرجبْبد انًؼبصشح فٙ رطٕٚش ْزا انجشَبيج

 يجزًغ انذساسخ ٔػُٛزٓب ٔإجشاءارٓب ٔانزؼشٚفبد اإلجشائٛخ نكبفخ يصطهحبرٓب. أ

 ثؼط انذساسبد انسبثمخ انزٙ رُبٔنذ يٕظٕع االحزٛبجبد انزشثٕٚخ نذٖ ْزِ انفئخ يٍ انًؼهًٍٛ.          ة

 األدٔاد انًسزخذيخ فٙ جًغ انجٛبَبد ٔإجشاءاد صذلٓب ٔثجبرٓب/األداح.           جـ

 انًؼبنجبد اإلحصبئٛخ انًسزخذيخ .          د

 َزبئج انذساسخ ٔيُبلشزٓب . ْـ

 االرجبِ انًسزخذو فٙ رطٕٚش انجشَبيج انزشثٕ٘/األسهٕة. ٔ

 . انًمزشح نزهجٛخ رهك االحزٛبجبدانجشَبيج. ص

 ( ػاليبد20).  إٌ شبء هللا23/12/2015   آخش يٕػذ نزسهٛى انزمشٚش ٕٚو االثٍُٛ انًٕافك 

 .( عالمة40). االختبار النيائي، وسيعقد إن شاء اهلل حسب الموعد الذي ستحدده إدارة الجامعة- 5    

 

 

 

 

 السياسات المتبعة بالمادة.23

 سياسة الحضور والغياب- أ

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

 الغياب عن االمتحانات وتسميم الواجبات في الوقت المحدد- ب

. والواجبات تسمم في الوقت المشار إليه في خطة المادة.  غير مسموح به اإل بعذرتاالمتحاناالغياب عن 

إجراءات السالمة والصحة - ج

 -------

الغش والخروج عن النظام الصفي - د

كل من يغش أو يحاول الغش أو يخرج عن النظام الصفي يعرض نفسه لمعقوبات المنصوص عميها في قوانين الجامعة وأنظمتها 

إعطاء الدرجات - ه

.  سيزود الطمبة بدرجاتهم في حين استحقاقها ودونما تأخير

 الخدمات المتوفرة بالجامعة والتي تسيم في دراسة المادة- و

 .في وسع الطلبة استخدام كافة التسهيالت المتوفرة في الجامعة من مكتبات ومختبرات وغيرها إلنجاز متطلبات هذه المادة
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  المعدات واألجيزة المطموبة.24

 جهاز حاسوب- 

 Data Showجهاز عرض البيانات - 
 

 المراجع.25
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