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اسم المادة  المىهاج والمعزفح .1 

 2. رقم المادة 080991

 (ة،ػًهٙةَظش٘) نغيػيت  نًؼحًذة    عسٕػٛيًا 3
.3 

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

اسم البرنامج  دكحٕس ِ .5 
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 14. لغة التدريس  نؼشبٛة،  الَدهٛضٚة
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 مدرسو المادة.17

 

 ػسذ نشزًٍ  نٓيشًٙ.د.أ

 (PM 5-4) ألزذ،  الثٍُٛ،  نثالثيء:  نغيػيت  نًكحسٛة
 (AM 12-10)                    السبؼيء 

 Email:drrhman@yahoo.com ، 00962777453463: سلى  نٓيجف
 

  وصف المادة.18
 

ٚحُئل ْز   نًغيق  نحصٕس ت  نًخحهفة نهًؼشفة ٔجُظًٛٓي ،  خحٛيس  نًسحٕٖ  نًؼشفٙ نهًُٓيج ، يُٓيج  نفشٔع 

 نغهٕكٛة، \ أليسشٚمٛة :  كحغيب  نًؼشفة\  نًؼشفٛة،  نًُيْح  نًحكييهة،  نًُيْح  نفٕق يؼشفٛة، غش ئك  نحؼهى 

 ( نسُيئٛة  الخحًيػٛة ) نًؼشفة،  الخحًيػٛة  نثميفٛة ٔ َؼكيعيجٓي ػهٗ  نًُٓيج، عٕعٕٛنٕخٛة  نًؼشفة \  نؼمالَٛة

 .ٔ َؼكيعيجٓي ػهٗ  نًُٓيج،  نسؼذ  نغٛيعٙ نهًؼشفة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مىّسق المادج .16

 

/ 
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  أهداف تدريس المادة ونتاجاتها19.

 

 

 األهداف- أ
 :ٚٓذف ْز   نًغيق  نٗ

 .جؼشف  نحصٕس ت  نًخحهفة نهًؼشفة ٔجُظًٛٓي -1
 . نفشٔع  نًحكييهة،  نطشق  نًؼشفٛة،  نًُيْح  نًؼشفٛة ٔفٕق  نًؼشفٛة:  خحٛيس  نًسحٕٖ  نًؼشفٙ نهًُٓيج بإَٔ ػّ -2
 .( إليسشٚمٛة،  نغهٕكٛة،  نؼمالَٛة: جسذٚذ  كحغيب  نًؼشفٛة -3
 .جؼشف  نًؼشفة  الخحًيػٛة  نثميفٛة ٔ َؼكيعيجٓيػهٗ  نًُٓيج -4
 .ػهٗ  نًُٓيج ( نسُيئٛة  الخحًيػٛة)جؼشف  َؼكيعيت عٕعهٕخٛة  نًؼشفة -5
 . نًميسَة بٍٛ  نحٕخٓيت  نًؼشفٛة  نًؼحًذة فٙ بُيء  نًُٓح -6

 

 
 :يتىقع مه الطالة تعد إوهاءمادج هذا المساقأن يكىن قادراً على أن: وتاجاخ التعلّم- ب

 

 .ٌتعرف ماهٌة المعرفة بتصوراتها المختلفة -

 .ٌفرق بٌن المعارف والمعلومات -

 .ٌتعرف معاٌٌر اختٌار المعرفة وتنظٌمها  -

 .تعرف النظرٌات المعرفٌة التً تبنى علٌها المناهج -

 .ٌكتسب معرفة نظرٌة فً مناهج الفروع المعرفٌة وفوق المعرفٌة والتكاملٌة -

 .ٌتعرف نظرة المدرسة السلوكٌة فً بناء المنهج -

 .ٌتعرف نظرة المدرسة المعرفٌة فً بناء المنهج -

 .ٌكتسب معرفة نظرٌة فً طرق اكتساب المعرفة وكٌفٌة توظٌفها -

 .ٌتمكن من اختٌار فلسفته الخاصة فً بناء المناهج -

 .ٌفرق بٌن توجهات المدارس النفسٌة نحو بناء المنهج -

 .ٌجعل التعلٌم ذا معنى بالواقع والحٌاة -

 .ٌهتم بالخبرات المباشرة وغٌر المباشرة بٌن الجانبٌن النظري والتطبٌقً بالموازنة -

 .ٌسهم فً ورشة عمل فً دراسة نقدٌة تطبٌقٌة البناء المنهج المعرفً -

 .ٌنتقد أنواع التوجهات المعرفٌة فً بناء المناهج -

 .ٌصل الى المصادر ذات الصلة بالمنهاج والمعرفة -

 .أقرأ، أعرف، أفهم، أفكر: تحسٌن مهارات التعلم -

 .ٌكتب ورقة بحثٌة عن موضوع من موضوعات هذا المساق -

 .ٌطلع على نماذج من الرسائل الجامعٌة والبحوث العلمٌة فً مجال المنهج والمعرفة -

 .ٌتمكن من االستفادة من شبكة االنترنت، والتقنٌات الحدٌثة -

 .ٌتقن استخدام اللغتٌن العربٌة واألجنبٌة فً إنجاز هذا المساق -
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  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى.20

َحيخيت  نحؼهّى    نحمٛٛىأعينٛب  نًش خغ

  نًحسممة
 

 ألعسٕ

 ع

  نًسحٕٖ

جًُٛة سٔذ  أعئهة 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
ييْٛة   نًؼشفة ٔغسٛؼحٓي   نثيَٙ 1،2،3،4،5 أٔس ق ػًم 

ٔإَٔ ػٓي ٔيصيدسْي ٔأًَيغٓي 

 .ٔػُيصشْي
 .فهغفة  نًؼشفة، َظشٚة  نًؼشفة

خصيئص يدحًغ  نًؼشفة 

ٔفهغفحّ  نحشبٕٚة ٔأًْٛحّ ٔدٔس 

 ندييؼيت  نؼشبٛة فٙ بُيء 

 .يدحًغ  نًؼشفة
 . نًؼشفة فٙ  نذٔل  نؼشبٛة

 . ألبيسجيٚذ  نًؼهٕييجٙ
 أٔس ق ػًم- 7،8،16

  خحسيس ت شفٕٚة- 
 نثينث  8،12،14

 ٔ نش بغ
ييْٛة  لحصيد  نًؼشفة ٔفٕ ئذة 

 .ٔػٕٛبّ
ييبٍٛ  لحصيد  نًؼشفة ٔ لحصيد 

 . نًؼهٕييت
بُيء  نًُٓح فٙ ظم  لحصيد 

  نًؼشفة
يسيدئ  نحؼهٛى فٙ ػصش  لحصيد 

 . نًؼشفة
خصيئص  نُظيو  نحشبٕ٘ فٙ 

 .ػصش  لحصيد  نًؼشفة
 .يذسعة  لحصيد  نًؼشفة

جسذٚيت  نحشبٛة  نؼشبٛة فٙ 

 . نمشٌ  نسيد٘ ٔ نؼششٍٚ
 نخييظ  4،6،10 أٔس ق ػًم 1،12،19

ٔ نغيد

 ط

 . نًُٓح ٔ نًذ سط  نُفغٛة
 . نًُٓح ٔ نًذسعة  نغهٕكٛة

 نًُٓح فٙ  نًذسعة  نغهٕكٛة 

 . نحمهٛذٚة
فهغفة جيٚهٕس ْٔٛهذ جيبي ٔبهٕو 

 .ٔأٔص بم 
 نًُٓح فٙ  نًذسعة  نغهٕكٛة 

 .(عكُش) ندذٚذة 
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 أٔس ق ػًم- 1،13

  خحسيس ت شفٕٚة- 
 نغيبغ  4،7،8

 ٔ نثييٍ
 . نًُٓح ٔ نًذسعة  نُفغٛة

ًَػ ) نًُٓح ػُذ بٛيخّٛ، بشَٔش

 ( نًُٕ ٔ نًؼشفة
 نًُٓح ٔ نًذسعة  نًؼشفٛة 

 . نسُيئٛة
 . عحش جٛدٛيت  نحذسٚظ  نًؼشفٛة

 . نحفكٛش فٕق  نًؼشفٙ
أعئهة يمينٛة  

 ٔيٕظٕػٛة
 يحسيٌ َصف 

  نفصم
  يحسيٌ يُحصف  نفصم   نحيعغ

 نًُٓح ٔ نًذسعة  إلَغيَٛة   نؼيشش 4،5،9 أٔس ق بسثٛة 1،2،11

 .(بُيدٔس )ٔ الخحًيػٛة 
 .أْذ ف  نًُٓح فٙ ْزِ  نًذسعة

َظشٚيت  نًُٕ  نًؼشفٙ ػُذ 

 (خيَّٛ)

 
 نسيد٘  5،10،12   خحسيس ت شفٕٚة 4،5،16

 ػشش
 . نهغة ٔ نحفكٛش
 . كحغيب  نهغة

 الجديْيت  نًؼيصشة فٙ جذسٚظ 

 . نهغة
 .يذسعة  ندشطهث ٔ نهغة

 .ػاللة  نهغة بينحفكٛش
 .إػذ د يُٓح  كحغيب  نهغة  ألو

 .جؼهى  نهغة ػُذ َٕفين
 أٔس ق ػًم 8،9،14

 

 نثيَٙ  2،11،13

 ػشش
 . نًُٓح ٔ نًؼهٕييجٛة

 .ييْٛة يدحًغ  نًؼهٕييت
 .أًْٛة جكُٕنٕخٛي  نًؼهٕييت

 .جسذٚيت  نًؼشفة
 . نًؼشفة  ٜدبٛة ٔ نؼهًٛة

  نًؼشفة ٔ نثميفة ٔ نحشبٛة
 أٔس ق ػًم 1،3،6،12

 

 نثينث  3،10،11،14

ػشش 

ٔ نش بغ 

 ػشش

 . نفهغفة ٔ كحغيب  نًؼشفة
 . نفهغفة يصذس نهًُٓيج

 نًُٓح ٔ نفهغفيت  نؼشبٛة 

 نًثينٛة،  نسشغًيجٛة، )

 .( نٕخٕدٚة
 . نًُٓح ٔ نفهغفة  إلعاليٛة

 . نًُٓح ٔ نمٛى
 عحش جٛدٛيت جذسٚظ   نًُٓح 

 . نمذًٚة ٔ نسذٚثة
 نخييظ  15،16،18 = 3،5،11،14

 ػشش
يُيلشة سعيئم خييؼٛة جُئنث 

 . نًُٓح ٔ نًؼشفة
يُيلشة أٔس ق  نطهسة  نًحشخًة 

 ر ت  نؼاللة بينًُٓح ٔ نًؼشفة
 . اليحسيٌ  نُٓيئٙ    
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 :دور المدرس
   نحٕخّٛ ٔ إلسشيد، ٔ نمٛيدة، ٔجٕفٛش بؼط  نًش خغ ، إػطيء  نٕ خسيت، ٔجُٕٚغ  نحمٕٚى ٔ نحؼهٛك، ٔ إلظيفيت  نؼهًٛة، 

 ٔ الٔس ق  نسسثٛة ٔ نحشخًة ٔيش خؼحٓي، ٔإخش ء  اليحسيَيت
 

 

 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

 :يتم تطىيز وتاجاخ التعلم المستهدفح مه خالل الىشاطاخ واالستزاتيجياخ التدريسيح اآلليح

 .العصف الذهنً -

 .المناقشة -

 .المحاضرة المطورة -

 .التدرٌس التبادلً -

 .طرٌقة المشروع بكتابة أوراق بحثٌة -

 
 
 

 :يتم إثثاخ تحقق وتاجاخ التعلم المستهدفح مه خالل أسالية التقييم والمتطلثاخ اآلتيح
 .المشاركة االٌجابٌة فً المناقشات، وابراز التفكٌر العلمً فٌها -

 .الرجوع إلى المصادر العربٌة واألجنبٌة ذات الصلة بموضوعات المساق -

 .تقدٌم مشروع بحث عن إحدى وحدات المساق -

 .تلخٌص رسالة جامعٌة ونقدها  فً موضوع المناهج والمعرفة -

 .ضرورة استخدام تكنلوجٌا التعلٌم -

. كيًٌُٚغ  عحؼًيل  نخهٕ٘ فٙ أثُيء  نًسيظشة أل٘ عسب 

 .(ُٔٚظش بكم زينة نٕزذْي ) نسعٕس  نًسكش نهًسيظشة ٔػذو  نحأخش ػٍ يٕػذْي 
 .ػذو  نخٕض فٙ زذٚث خيَسٙ خيسج  نًٕظٕع فٙ أثُيء  نًسيظشة

 .ػشض ٔسلة بسثٛة ػٍ يٕظٕع يٍ يٕظٕػيت إد سة  نًُٓيج ٔفك  ندذٔل يُفشد ًا  ٔ يشحشكيًا 
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 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

 


