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 جاِإدارج انًٍ

 

اسم المادة  .1 

 2. رقم المادة 0809912

 (ة،ػًهٙةَظش٘) نغيػيت  نًؼحًذة    عسٕػٛيًا 3
.3 

 (ة، ػًهٙةَظش٘) نغيػيت  نفؼهٛة    عسٕػٛيًا 3
 4. اتالمتزامنةالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب 

اسم البرنامج  دكحٕس ِ يُيْح ٔغشق جذسٚظ ػيية .5 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة  ندييؼة  السدَٛة

 8. الكمية  نؼهٕو  نحشبٕٚة

 9. القسم  نًُيْح ٔ نحذسٚظ

 10. مستوى المادة دكحٕس ِ

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي  نفصم  نذس عٙ  ألٔل/ 2015-2016

 12. الدرجة العممية لمبرنامج دكحٕس ِ

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 

 14. لغة التدريس  نؼشبٛة ٔ الَدهٛضٚة

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2015/أٚهٕل
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية
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  يُّسق انًادج.16 

 

 مدرسو المادة.17

 

 

  وصف المادة.18
ػذ د جٕخٛٓيت نؼًم  نهديٌ إ.  خحٛيس نديٌ جطٕٚش  نًُيْح. جحُئل ْزِ  نًيدة يفٕٓو إد سة  نًُيْح ٔغشظٓي

 عحطالع آس ء  نًؼهًٍٛ . جُغٛك  نؼًم بٍٛ  نهديٌ ٔيؤعغيت  نسسث  نحشبٕ٘ ٔ نحؼهٛى  نؼينٙ. ٔظسػ ػًهٓي 

ػًهٛيت )إد سة جُفٛز  نًُيْح . إد سة جدشٚب  نًُيْح. ٔ نًششفٍٛ ٔ نًذٚشٍٚ ٔ نطهسة ٔ نًؤعغيت ر ت  نؼاللة

ػشض جديسب بؼط  نسهذ ٌ بًي فٛٓي (. نًحيبؼة ٔ نحمٕٚى ٔإػيدة  نحطٕٚش) ظسػ خٕدة  نًُيْح . (جذسٚب  نًؼهًٍٛ

 . ألسدٌ فٙ إد سة  نًُيْح ٔجسهٛم ْزِ  نحديسب َٔمذْي

 

 

 

/ 

 ػثذانزحًٍ انهاشًً.د.أ

 (PM 5-4)احذ، االثٍٍُ، انثالثاء : انساػاخ انًكتثٍح

 (AM 12-10)                        االرتؼاء 

 drrhman@yahoo.com: ،  نسشٚذ  إلنكحش00962777453463َٙٔ: سلى  نٓيجف
 
 



 مركز االعتماد وضمان الجودةمخطط المادة الدراسٌةالجامعة األردنٌة

 

3 
 

 أهذاف تذرٌس انًادج وَتاخاتها
 األهذاف - أ

 :ٚٓذف ْز   نًغيق إنٗ

 .يؼشفة يفٕٓو إدس ة  نًُيْح ٔغشظٓي -1
 . خحٛيس نديٌ جطٕٚش  نًُيْح، ٔإػذ د جٕخٓيت نؼًم  نهديٌ ٔظسػ ػًهٓي -2
 .جُغٛك  نؼًم بٍٛ  نهديٌ ٔجًؤعغيت  نسسث  نحشبٕ٘ ٔ نحؼهٛى  نؼينٙ -3
 . عحطالع  س ء  نًؼهًٍٛ ٔ نًششفٍٛ ٔ نًذٚشٍٚ ٔ نًؤعغيت ر ت  نؼاللة -4
 .إد سة جدشٚب  نًُيْح ٔجُفٛزْي -5
 .( نًحيبؼة،  نحمٕٚى، إػيدة  نحطٕٚش)ظسػ خٕدة  نًُيْح -6

 
 :ٌتىقغ يٍ انطانة تؼذإَهاءيادج هذا انًساقأٌ ٌكىٌ قادراً ػهى: َتاخاخ انتؼهّى- ب

 

 .ٌشدد على العالقة بٌن المدرسة والمجتمع بالتفاعل والمشاركة فً األنشطة -1

 .ٌختار الفلسفة التربوٌة التً تالئم تطلعاته وتفكٌره -2

 .ٌهتم بالخبرات المباشرة وغٌر المباشرة بالموازنة بٌن الجانبٌن النظري والعملً -3

 .ٌتعرف مفهوم إدارة المناهج من نواحٌه المتعددة -4

 .ٌحدد المؤسسات المختلفة التً تتعاون مع مؤسسة إدارة المناهج -5

 .ٌتعرف األدوار القٌادٌة لمدٌر المدرسة ومدٌري المناطق التعلٌمٌة والمعلمٌن والمشرفٌن فً عملٌة بناء المناهج وتنفٌذه وتقوٌمه -6

 .ٌتعرف األدوار األساسٌة التً تؤدٌها إدارة المناهج  -7

 .ٌحدد آلٌة بناء المناهج وتنفٌذه وتجرٌبه وتقوٌمه -8

 .ٌمٌز بٌن عمل اللجان المختلفة ودور كل لجنة فً اإلسهام فً تطوٌر المناهج -9

 .ٌقسم فً ورشة عمل لدراسة تقلٌدٌة تطبٌقٌة ألنواع إدارة المناهج-10

 .ٌقف على تجارب الدول فً العالم فً إدارة المناهج-11

 .ٌحكم على أنواع إدارة المناهج-12

 .ٌقارن بٌن نماذج إدارة المناهج الحالٌة ونماذج اإلدارة المرتبطة بالمستقبل-13

 .ٌصل إلى المصادر ذات الصلة بإدارة المناهج-14

 .ٌُحّسن مهارات التعلٌم، اقرأ، اعرف، افهم، أفكر-15

 .ٌكتب ورقة بحثٌة عن موضوع من موضوعات هذا المساق-16

 .ٌطلع على نماذج من الرسائل الجامعٌة والبحوث العلمٌة التً تناولت إدارة المناهج-17

 .ٌتمكن من استخدام اللغتٌن العربٌة واالنجلٌزٌة فً إنجاز متطلبات هذا المساق-18
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  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى.20

 موي التقأساليب المراجع
نتاجات 
التعّمم 

 المتحققة
 المحتوى األسبوع

جًُٛة سٔذ   عئهة جشخٛصٛة 

  نًشيسكة

 نؼًم 

بينفشٚك 

 نذٖ  نطهسة

 :يُيلشة   ألٔل

 .غسٛؼة ْز   نًغيق ٔأْذ فّ
ػشض ٔزذ ت  نًغيق 

 .ٔيُيلشحٓي يغ  نطهسة
جٕصٚغ ٔزذ ت  نًغيق ػهٗ 

 . نطهسة
 نحؼشٚف بًش خغ ْز   نًغيق 

 . نؼشبٛة ٔ ألخُسٛة
 .يفٕٓو إد سة  نًُيْح  نثيَٙ 1،2،3،4  ٔس ق بسثٛة 1،4،9،18

 .ػُيصش إد سة  نًُيْح
 . نغشض يٍ إد سة  نًُيْح

 .أًْٛة  نًُيْح
 .نًير  جطٕٚش  نًُيْح

 نؼٕ يم  نًغيػذة فٙ َديذ   نثينث 8،9،14 يُيلشة 4،10،19

  نًُيْح
 غشق جطٕٚش  نًُيْح

  خحٛيس نديٌ جطٕٚش  نًُيْح
إػذ د جٕخٛٓيت فٙ ػًم 

 . نهديٌ ٔظسػ آنٛة  نؼًم
 إد سة جدشٚب  نًُيْح  نش بغ 6،7،8 = 8،19،22

جُغٛك  نؼًم بٍٛ  نهديٌ 

ٔيؤعغيت  نسسث   نحشبٕ٘ 

 .ٔ نٕص س ت  نًخحهفة
ػاللة إد سة  نًُيْح بيإلد سة 

 . نصفٛة

 
 عحطالع آس ء  نًششفٍٛ   نخييظ 6،9،13  خحسيس ت شفٕٚة 8،16،20

ٔ نًؼهًٍٛ ٔ نًذٚشٍٚ ٔ نطهسة 

 .زٕل لعيٚي  نًُٓح
يٕ صفيجٓي ) نًذسعة  نزكٛة 

 (ٔإد سجٓي ٔيُيْدٓي
َظيو  إلد سة فٙ  نًذسعة 

 . نزكٛة
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  ٔس ق بسثٛة 2،8،19

 الخيبة ػٍ 

  ألعئهة  نشفٕٚة

ػًهٛيت )إد سة جُفٛز  نًُٓح   نغيدط 7،9،11

جذسٚب  نًؼهًٍٛ ػهٗ  نًُيْح 

 .( ندذٚذة
 أًْٛة  نحذسٚب

 .جسذٚذ  الزحٛيخيت  نحذسٚسٛة
 إػذ د أدنة  نًؼهًٍٛ

 .يفٕٓو  لحصيد  نًؼشفة  نغيبغ 7،9،10 = 6،7،8
 نًُٓح فٙ ػصش  لحصيد 

 . نًؼشفة
 نًؼهى فٙ ػصش  لحصيد 

 . نًؼشفة
 نطينب فٙ ػصش  لحصيد 

 . نًؼشفة
 

 عئهة يمينٛة  

 ٔيٕظٕػٛة
 . يحسيٌ يُحصف  نفصم  نثييٍ 

أٔس ق بسثٛة  4،5،21

 ٔيُيلشة
 نًحيبؼة، )ظسػ خٕدة  نًُيْح   نحيعغ 5،11،14

 ( نحمٕٚى، إػيدة  نحطٕٚش
يغؤٔنٛيت  نًؤعغة  نحؼهًٛٛة فٙ 

 نًؼٕليت )أد ء ػًهٛة  ندٕدة 

 .(ٔ نمٛيط

 )إد سة  ندٕدة  نشييهة فٙ  نحؼهٛى   نؼيشش 7،8،12 أٔس ق بسثٛة 4،7،19

خصيئصٓي، فٕ ئذْي، يسيدئٓي 

 .(ٔيشجكض جٓي  نفكشٚة
 نؼاللة بٍٛ بُيء  نًُٓح ٔ ندٕدة 

  نشييهة
 

 نسيد٘  6،13،17  خحسيس ت شفٕٚة 1،8،13

 ػشش

ًَٕرج  إلد سة  نًذسعٛة 

 . نحشيسكٛة
 .يش زم ْز   نًُٕرج

 .فَُشق  إلد سة
ػٕ يم جسغٍٛ  نًؤعغة 

 . نحؼهًٛٛة
ػاللة  نًذسعة  نفيػهة بئد سة 

 . نًُيْح
 نحُغٛك بٍٛ  العحش جٛدٛيت يٍ 

أػهٗ إنٗ أعفم ٔيٍ أعفم إنٗ 

 .أػهٗ فٙ  إلصالذ  نحشبٕ٘
 

ػشض جدشبة  ألسدٌ فٙ إد سة   نثيَٙ ػشش 10،12 أٔس ق بسثٛة 7،8

 . نًُيْح

 .َمذ ْزِ  نحدشبة
 .يؼٕليت إد سة  نًُيْح

 

 ،13،11 أٔس ق بسثٛة 4،8،10

15 
 نثينث 

 ػشش

ػشض جديسب بؼط  نذٔل 

 نؼشبٛة فٙ إد سة  نًُيْح 

 .ٔجسهٛهٓي
ػشض جديسب بؼط  نذٔل 

 . ألخُسٛة فٙ إد سة  نًُيْح
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 نش بغ  11،15 = 4،7،11

 ػشش

يميسَة إد سة  نًُيْح فٙ  نٕغٍ 

 . نؼشبٙ ٔدٔل  نؼينى
 .بؼط  نمعيٚي فٙ إد سة  نًُيْح

سعيئم 

 خييؼٛة
 نخييظ  17 =

 ػشش

ػشض دس عيت ػشبٛة ٔأخُسٛة 

 .جُئنث إد سة  نًُيْح ٔجمذيٓي

 نغيدط    

 ػشش

 . اليحسيٌ  نُٓيئٙ

 

 

 

 :دور انًذرس
        نحٕخّٛ ٔ إلسشيد، ٔ نمٛيدة، ٔجٕفٛش بؼط  نًش خغ ، إػطيء  نٕ خسيت، ٔجُٕٚغ  نحمٕٚى ٔ نحؼهٛك، ٔ إلظيفيت  نؼهًٛة، ٔ الٔس ق 

  نسسثٛة ٔ نحشخًة ٔيش خؼحٓي، ٔإخش ء  اليحسيَيت
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية.21

 أساليب التقييم ومتطلبات المادة.22

 

 السياسات المتبعة بالمادة.23

 

  المعدات واألجهزة المطموبة.24

 

 ، عدد من المراجع والمجالت العربٌة واالجنبٌة(Data Show)السبورة، اوراق الطلبة البحثٌة، الحاسوب، جهاز العرض
 

 

 :ٌتى تطىٌز َتاخاخ انتؼهى انًستهذفح يٍ خالل انُشاطاخ واالستزاتٍدٍاخ انتذرٌسٍح اَتٍح
 .العصف الذهنً -1

 .المناقشة -2

 .المحاضرة المطورة -3

 .التدرٌس التبادلً -4

 .طرٌقة المشروع بكتابة أوراق بحثٌة -5

 
 
 

 :ٌتى إثثاخ تحقق َتاخاخ انتؼهى انًستهذفحيٍ خالل أسانٍة انتقٍٍى وانًتطهثاخ انتانٍح
 

 .المشاركة اإلٌجابٌة فً المناقشات، وابراز التفكٌر العلمً فٌها -1

 .الرجوع إلى المصادر العربٌة واألجنبٌة ذات الصلة بموضوعات المساق -2

 .تقدٌم مشروع بحث عن إحدى وحدات المساق -3

 .تلخٌص رسالة جامعٌة ونقدها  فً موضوع إدارة المناهج -4

 .زٌارة إدارات المناهج فً وزارة التربٌة والتعلٌم -5

 .استخدام وسائط متعددة فً المحاضرات -6

 

  كاًٌٌُغ استؼًال انخهىي فً أثُاء انًحاضزج ألي سثة .

  (وٌُظز تكم حانح نىحذها )انحضىر انًثكز نهًحاضزج وػذو انتأخز ػٍ يىػذها. 
 ػذو انخىض فً حذٌث خاَثً خارج انًىضىع فً أثُاء انًحاضزج. 
  ًػزض ورقح تحثٍح ػٍ يىضىع يٍ يىضىػاخ إدارج انًُاهح وفق اندذول يُنزداً او يشتزكا. 
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 المراجع.25
 

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

. الوراق للنشر والتوزٌع: ، عمان إدارة التعليم الجامعي(. 2008).العبادي، هاشم والطائً، ٌوسف واألسدي، أفنان -1

. الوراق للنشر والتوزٌع: ، عمان المدرسة الذكية ومستقبل التعليم في الوطن العربي(. 2011).عبد الحً، رمزي -2

الوراق للنشر : وبناء مجتمع المعرفة ، عمان  (التربٌة العربٌة ).التربية العربية وبناء مجتمع المعرفة(.2013).عبد الحً -3

 .والتوزٌع

 .دار المناهج للنشر والتوزٌع: ، عمانالمناهج الحديثة وطرائق التدريس(.2009).عطٌه، محسن  -4

 دار الوراق للنشر والتوزٌع: ، عمان أساسيات التنمية المهنية للمعلمين(. 2006).الفرج، وجٌه ودبابنة، مشٌل  -5

 دار المسٌرة: ، عمانالمنهج واالقتصاد المعرفي(. 2007).الهاشمً، عبد الرحمن والعزاوي، فائزة  -6

 .دار الكتاب الجامعً: ، الصٌناالقتصاد المعرفي وتكوين المعلم(. 2009).الهاشمً، عبد الرحمن والعزاوي، فائزة  -7

8- Chapel Hill- Carrboro City Schools. (2001).Curriculum Management Plan: (Framework) and Appends. 

9- Confrey, J& Stohl, V.(Eds).(2004). On Evaluating Curricular Effectiveness. The National Academic Press.    

10-  Galveston IndependentCity Schools District. (2006-2010)Curriculum ManagementPlan: Galveston 

Independent Schools District. 

11- Jacobs. H.H.(2010).Curriculum 21:Essential Education for a Changing World  ASCD.   

12- Jones, C.Dr, and Anderson, M.(2001) Managing Curriculum Change. 

13- Kattington, L.(Ed).(2010). Handbook of Curriculum Development. Nova Science Publishers Inc. 

14- Leicester. M&Taylor, D. (2010). Critical Thinking across the Curriculum: Developing critical Thinking skills, 

literacy and philosophy in the primary classroom. Open University Press. 

15- Marsh, C.(2004). Key Concepts for Understanding Curriculum. Rutledge Flamer. 

16- Nicols,B,Shidaker, S Johnson, G.,& Singer, K.(2006).Managing Curriculum and assessment: a 

Practitioner's guide . Worthington. Ohio: Linworth Publishing. Ins 

17- O'Neill, J&NEIL,k(1996) . Effective Curriculum Management. London: Routledge. 

18- SKH St. John's primary School (2009).Managing Curriculum Change through Holistic Planning. 

19- Strong, D, fisher, C, Feinstein, D, (2005) Longenecker, H. Teaching and Curriculum Development to 

Support ManagingInformation as a Proud (Chapter 14). 

:انذورٌاخ  
20- Journal of curriculum studies 

21- American Educational Research Journal 

22- Educational Evaluation and Policy Analysis  

23- Harvard Educational Review 

24- The curriculum Journal 

25-  Educational Leadership 

.  التعميميةالكتب الموصى بها، وغيرها من المواد-  ب
 

إدارة المناهج والكتب : عمان. الكتاب المرجعي في إعداد المناهج وتأليف الكتب المدرسية(. 2007). وزارة التربٌة والتعلٌم -1

 .المدرسٌة

2- Baltimore county public school curriculum Management Plan. Http:/www.bcps.org/system/reports-

curriculum-management-reports-final-061207.pdf 

3- Notes and previous lecture summaries Curriculum Management by professor Dr. Omar Al- Sheikh 

4- Manogue, M. and Brown, G. (2007) Managing the Curriculum – for a Change. 
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يؼهىياخ إضافٍح .  26

 جغهى  نًًٓيت ٔ نٕ خسيت فٙ  ألٔليت  نحٙ ٚحى جسذٚذْي فمػ ندًٛغ  نطهسة، ٔال ٚحى جصسٛر أ٘ ٔ خب أٔ يًٓة ال جغهى فٙ : جُسّٛ يٓى

.  نٕلث  نًسذد يغ خًٛغ  نطهسة فٙ  نشؼسة زحٗ نٕ جى  عحاليٓي يٍ  نطينب بؼذ  نٕلث  نًسذد

 

  

:    نحيسٚخ:                                   نحٕلٛغ:                                              عى يُغك  نًيدة  

 

:  نحيسٚخ:                                    نحٕلٛغ: :                                  نمغى/ يمشس ندُة  نخطة

 

:    نحيسٚخ:                                     نحٕلٛغ: :                                                سئٛظ  نمغى

 

:    نحيسٚخ:                                     نحٕلٛغ: :                                 نكهٛة/ يمشس ندُة  نخطة

 

 :   نحيسٚخ:                                     نحٕلٛغ:                                                          نؼًٛذ

  

 

 

 

 :َغخة إنٗ

 سئٛظ  نمغى

 يغيػذ  نؼًٛذ نعًيٌ  ندٕدة

 يهف  نًيدة

 

 


