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اسم المادة   المناىج والتدريسالبحث في .1 

 2. رقم المادة 0802914

 (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 شم رتع خًيس  : ساعاخ انًكرة  

 

  وصف المادة.18

وذلك من خالل تناولو العديد من الموضوعات والمفردات ، ييدف ىذا المساق الى تطوير ميارات البحث العممي لدى الطمبة في الناه والتدريس 
، وتصميم خطة البحث ، وخطوات البحث العممي  (الخ ... معوقاتو ، اىدافو ، خصائصو ، طبيعتو  )ذات العالقة كمفيوم البحث العممي 

، وأساليب ووسائل جمع المعمومات والبيانات ، والعينات في البحث العممي  (التاريخي والوصفي والتجريبي و النوعي  )وأساليب البحث العممي 
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 عمى اعداد – بعد دراستيم ليذا المساق –ويتوقع من الطمبة أن يكونوا قادرين . وأخيرًا كتابة التقارير في البحوث العممية ، وتوثيق البحث العممي 
وذلك ، مخططات متكاممة لبحوث مقترحة تتصل بحق تخصصيم كما يتوقع منيم أن يكونوا قادرين عمى تقييم البحوث والدراسات ذات العالقة 

 . في ضوء معايير واجراءات البحث العممي التي سيتم تناوليا في ىذا المساق ان شاء اهلل 
 
 

 
  أهداف تدريس المادة ونتائجها19.

 . التعرف الى مفيوم البحث العممي وطبيعتو وأىدافو وخصائصو ومعوقاتو  .1
 .  االلمام بأبرز المفردات والمصطمحات المستخدمة في ميدان البحث العممي بالمغتين العربية واالنجميزية  .2
 .  التعرف الى اىم اساليب البحث التي يمكن استخداميا في حقل تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في التربية  .3
 . اكتساب ميارات البحث العممي االساسية التي تعين الطالب عمى انجاز البحوث العممية في حقل تخصصو  .4
ممارسة الطمبة وبشكل فردي لبعض ميارات البحث العممي المكتسبة من المساق وخصوصا تمك المتعمقة باعداد مخطط البحث والتقويم  .5

 . البحوث العممية وذلك من خالل االعمال والواجبات التي سيكمف بيا الطمبة من قبل مدرس المادة 
 . التركيز عمى خصوصية البحث العممي واجراء الدراسات في المناىج والتدريس  .6
 تقدير الطمبة لمجيود التي بذليا العمماء والباحثون في مجال البحث العممي .7
 .   تمكين الدارسين من نقد لمدراسات التي تتناول بعض الجوانب المتعمقة بالمناىج والتدريس.8     

 ...يتوقع من الطالب عند إنياء المادة أن يكون قادرًا عمى: نتاجات التعّمم- ب
: (المعرفة والفيم)الميارات األكاديمية األساسية : أوالً 
 المناىج والتدريس البحث فياستيعاب المفاىيم األساسية بموضوع . 1
 البحث في المناىج والتدريستحديد أىم العوامل التي تسيم في إثراء . 2
 تتعمق باجراء البحث في المناىج والتدريستشخيص مشكالت ميمة . 3

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

: الميارات الخاصة بالموضوع : ثالثاً 
 في وضع خطة عالجية لتطوير وتحسين تمك  وطرق تدريسيا مناىج المواد الدراسية المختمفةالبحوث العممية فياالستفادة من نتائج . 1

.  (كل في مجال تخصصو)المناىج 
: الميارات التحويمية : رابعاً 
 (كل في مجال تخصصو)لمواد المختمفة  والتدريسللمناىجابحاثعممية فيازيادة قدرة الدارسين عمى إجراء . 1

 
 

  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى.20

نتاجات التعّمم   التقييمأساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

 االسئمة قائمة المراجع
 والحوار

 فيم واستيعاب
مفاىيم البحث 

  تقديم المساق االول والثاني خالد ابولوم
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 والمناقشة
 والمشاركة

في 
 المناىج

 والتدريس
االسئمة  قائمة المراجع

والحوار 
والمناقشة 
 والمشاركة

 التعرف عمى
 المفاىيم

 االساسية
 واالىداف
 والمبادئ
 االخالقية
 وخطوات

 البحث
 العممي 

 الثالث والرابع خالد ابولوم
 والخامس

 
 

 

 مفاىيم
 واىداف

 وخطوات
 البحث

 العممي 

االسئمة  قائمة المراجع
والحوار 

والمناقشة 
 والمشاركة

 التعرف عمى
 تصميم
 البحوث
 العممية

 وانواعيا
 كالبحوث
 الوصفية

 والتجريبية
 والنوعية 

 السادس  خالد ابولوم
 والسابع
 والثامن
 والتاسع

 تصميم
 البحوث في

 المناىج
 والتدريس
 وانواعيا 

  قائمة المراجع
 االسئمة

 
 والحوار
 

 والمناقشة
 والمشاركة

 التعرف عمى
 ادوات جمع
 المعمومات

 كاالختبارات
 والمالحظة

 والمقابمة
 واالستبانة

 وكيفية توثيق 
 البحث 

 

 الحادي عشر خالد ابولوم
 الثاني عشر
 الثالث عشر
 الرابع عشر

 ادوات
 ووسائل جمع

 المعمومات
 في البحوث

 العممية
 وتوثيق
 البحث 
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية.21

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

. المناىج والتدريستتعمقبعرض دراسة  (1
. إعداد تقرير يتناول إحدى القضايا المتعمقة بتقويم المناىج والتدريس (2
.  المناىج والتدريس ضمن معايير موضوعية محددةاسةفينقد مخطط در (3
. إعداد مخطط دراسة  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 تتعمق بالمناىج والتدريس (1
. إعداد تقرير يتناول إحدى القضايا المتعمقة بتقويم المناىج والتدريس (2
. نقد مخطط دراسة في المناىج والتدريس ضمن معايير موضوعية محددة (3
. إعداد مخطط دراسة  تتناول أحد جوانب المناىج أو التدريس الصفي (4

 

 السياسات المتبعة بالمادة.23

  محاضرات غياب3حرمان كل من تجاوز - أ

  معيار مؤثر في التحصيلالوقت المحددت 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

 

 
 :انًراجع انرئيسيح وانصفحاخ اإلنكررونيح راخ انعاللح
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