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اسم المادة  تقويم المناىج والتدريس .1 

 2. رقم المادة 0802913

 (ة،عمميةنظري)الساعات المعتمدة  3
.3 

 (ة، عمميةنظري)الساعات الفعمية  3

 4. اتالمتزامنةالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب 

اسم البرنامج  دكتوراه المناىج والتدريس .5 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة االردنية

 8. الكمية العموم التربوية

 9. القسم المناىج والتدريس

 10. مستوى المادة دكتوراه

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 2016_2015الفصل االول 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج دكتوراه

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 

 14. لغة التدريس  العربية

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

 

 منّسق المادة .16

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

 

 مدرسو المادة.17

خالد ابولوم . د
Email: kabuloum@ju.edu.jo 

 

5-4حذ رل سبع خويس  : ساعاث الوكخب  

 

  وصف المادة.18

نماذج تجريبية في ، ايزنر، ستيك، نماذج في تقويم المناىج نموذج تايمور، التطور التاريخي لتقويم المناىج،تتناول ىذه المادة مفيوم تقويم المنياج 
 .امثمة عمى دراسات حديثة حول تقويم المناىج في عدد من البمدان، قضايا في تقويم المناىج، اعداد خطة التقويم، تقويم المناىج
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  أهداف تدريس المادة ونتائجها19.

 األىداف- أ
. تعميق فيم الدارسين لممفاىيم والقضايا األساسية المتعمقة بتقويم المناىج والتدريس. 1
. تعميق فيم الدارسين لمنماذج المختمفة لتقويم المناىج والتدريس. 2
. تعميق فيم الدارسين لألسس التربوية التي تستند إلييا النماذج المختمفة لتقويم المناىج والتدريس. 3
. تطوير فيم الدارسين لمتصميمات التقويمية المختمفة في تقويم المناىج والتدريس واألسس والمعايير الجيدة ليا. 4
. تمكين الدارسين من التخطيط لمدراسات التقويمية التي تتناول بعض الجوانب المتعمقة بالمناىج والتدريس. 5
 .  تمكين الدارسين من نقد لمدراسات التقويمية التي تتناول بعض الجوانب المتعمقة بالمناىج والتدريس. 6
 ...يتوقع من الطالب عند إنياء المادة أن يكون قادرًا عمى: نتاجات التعّمم- ب
: (المعرفة والفيم)الميارات األكاديمية األساسية : أوالً 
استيعاب المفاىيم األساسية بموضوع تقويم المناىج والتدريس . 1
تحديد أىم العوامل التي تسيم في إثراء جودة المنيج . 2
تشخيص مشكالت ميمة في مناىج المواد المختمفة . 3

: الميارات التحميمية واإلدراكية : ثانياً 
. (كل في مجال تخصصو)نقد مناىج المواد الدراسية المختمفة وتوضيح نقاط الخمل األساسية وفق معايير موضوعية محددة . 1
. (كل في مجال تخصصو)تقويم مخطط دراسة تقويمية متعمقة بمناىج المواد الدراسية المختمفة وطرائق تدريسيا وفق معايير موضوعية محددة . 2

: الميارات الخاصة بالموضوع : ثالثاً 
كل في مجال )االستفادة من نتائج تقويم مناىج المواد الدراسية المختمفة في وضع خطة عالجية لتطوير وتحسين تمك المناىج . 1

.  (تخصصو
: الميارات التحويمية : رابعاً 
 (كل في مجال تخصصو)زيادة قدرة الدارسين عمى إجراء دراسات تقويمية لمناىج المواد المختمفة . 1

 
 

  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى.20

نتاجات التعّمم   التقييمأساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

 االسئمة قائمة المراجع
 والحوار

 والمناقشة
 والمشاركة

 فيم واستيعاب
 تقويم المناىج

 والتدريس

  تقديم المساق االول والثاني خالد ابولوم

االسئمة  قائمة المراجع
والحوار 

والمناقشة 

 التعرف عمى
 النماذج
 المختمفة

 الثالث والرابع حالدابولوم
 والخامس
 والسادس

 نماذج التقويم
 ومعاييره

 واخالقياتو
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 لمتقويم والمشاركة
 ومعاييره

 واخالقياتو

 
 

االسئمة  قائمة المراجع
والحوار 

والمناقشة 
 والمشاركة

 التعرف عمى
 اساليب

 التقويم الكمي
 والنوعي 
 وادواتيما

 السابع خالد ابولوم
 والثامن
 والتاسع

 التقويم الكمي
 والنوعي

 والجمع بينيما

  قائمة المراجع
 االسئمة
 
 والحوار
 

 والمناقشة
 والمشاركة

 التعرف عمى
 اجراء

 الدراسات
 التقويمية

 اسئمة واىداف
 عينات

 وادوات وطرق
 جمع البيانات

 وتحميميا
 وجدوى

 الدراسات
 وموازنتاىا

 الحادي عشر خالد ابولوم
 الثاني عشر
 الثالث عشر
 الرابع عشر

 اعداد
 الدراسات
 التقويمية
 جدواىا

 وموازنتيا
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية.21

 :يتم تطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية
 النشاطات المطموبة

. عرض دراسة تقويمية متعمقة بتقويم المناىج والتدريس (1
. إعداد تقرير يتناول إحدى القضايا المتعمقة بتقويم المناىج والتدريس (2
. نقد مخطط دراسة تقويمية تتناول تقويم المناىج والتدريس ضمن معايير موضوعية محددة (3
. إعداد مخطط دراسة تقويمية تتناول أحد جوانب المناىج أو التدريس الصفي (4

 االستراتيجيات التدريسية
 المشاريع، العرض التقديمي ،التعمم التعاوني ،الحوار والمناقشة ، المحاضرة 

 
 أساليب التقييم ومتطلبات المادة.22

 ميام وواجبات     ،االختبارات
. عرض دراسة تقويمية متعمقة بتقويم المناىج والتدريس (1
. إعداد تقرير يتناول إحدى القضايا المتعمقة بتقويم المناىج والتدريس (2
. نقد مخطط دراسة تقويمية تتناول تقويم المناىج والتدريس ضمن معايير موضوعية محددة (3
. إعداد مخطط دراسة تقويمية تتناول أحد جوانب المناىج أو التدريس الصفي (4

 

 السياسات المتبعة بالمادة.23

  محاضرات غياب3حرمان كل من تجاوز - أ

الوقت المحدد ت في  وتسميم الواجبااتالغياب عن االمتحان- ب

 تإعطاء الدرجا-دحسب تعميمات الجامعةالغش والخروج عن النظام الصفييعاقب كل من- ج

  عالمة30اختبار المنتصف 

  عالمة30ميام وواجبات    

  عالمة40اختبار نيائي     

  المعدات واألجهزة المطموبة.24

 data showالحاسوب وال 

 

 المراجع.25

 

 
 :الوشاجع الشئيسيت والصفحاث اإللكخشونيت راث العالقت

 .االسدى, اسبذ,داس االهل للنشش والخىصيع. بناؤها وحنفيزها وحقىيوها وحطىيشها باسخخذام النوارج:الوناهج. (2000)ابشاهين , الشبلي
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 .   سسائل الواجسخيش أو الذكخىساه أو البحىد الونشىسة في هجالث هحكوت والخي هىضىعاحها حقىين الوناهج والخذسيس- 
 .هناهج الوباحذ الوذسسيت الوخخلفت وخطىطها العشيضت وفق الونهاج األسدني     - 

 .هىاقع شبكت اإلنخشنج والخي حقذم هعلىهاث هخصلت بخقىين الوناهج والخذسيس      - 
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