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 1. المادة اسم لمطفل البيئية التربية

 2. المادة رقم 0142414

 (نظرية،عممية) المعتمدة الساعات ساعات( 3)
.3 

 (عممية نظرية،) الفعمية الساعات -

 4. المتزامنة المتطمبات/السابقة المتطّمبات يوجد ال

 5. البرنامج اسم طفل تربية

 6. البرنامج رقم -

 7. الجامعة اسم األردنية

 8. الكمية التربوية العموم

 9. القسم والتدريس المناهج

 10. المادة مستوى 

 11. الدراسي الفصل/ الجامعي العام 2015/2016

 12. لمبرنامج العممية الدرجة بكالوريوس

 13. المادة تدريس في المشتركة األخرى األقسام يوجد ال

 14. التدريس لغة العربية

 تاريخ/ الدراسية المادة مخطط استحداث تاريخ فصمياً  تراجع 2014-2013 عام استحدثت
 15. الدراسية المادة مخطط مراجعة

 

 انًبدح يُّسق .11

 .اإللكتروني البريد الهاتف، رقم المكتبية، الساعات المكتب، رقم3 يمي ما إدراج الرجاء
 .فقط واحدة شعبة/  يوجد ال

 

  طالفحه حامد. د.أ: المادة مدرسو .71

 313:المكتب رقم3 يمي ما إدراج الرجاء
 .ر ث، ن، ح، 2-12.30.المكتبية الساعات ، 
  24452 الهاتف رقم 

  h.talaafha@ju.edu.jo                             اإللكتروني البريد
 

 

 

mailto:h.talaafha@ju.edu.jo


 الجامعة األردنية                         مخطط المادة الدراسية                                مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

2 
 

 المادة وصف .71

 .المعتمدة الدراسية الخطة في مذكور هو كما
المصادر الطبيعية يتناول هذا المساق مفهوم التربية البيئية وأهمية التكامل في عرضها ضمن الموضوعات الممكنة، النظام البيئي، 

والمحافظة عليها، المشكالت البيئية والتصحر، واالنقراض، ظاهرة البيت الزجاجي، تلوث البيئة، الظواهر الطبيعية وأثرها في البيئة، 
لمنحى إدارة البيئة وحمايتها، صحة البيئة، البيئة واألمن الوطني والقومي، وقضايا العلم والتكنولوجيا والبيئة واإلنسان. وتعرف ا

 التكاملي في تصميم منهاج التربية البيئية وتنفيذه.

 
 

 ونتائجها المادة تدريس أهداف 19.

 األهداف -أ

 وأهميتها البيئية التربية مفهوم الطالب يتعرف -1

 البيئة في الطبيعية المصادر على الطالب يحافظ -2

 البيئية للمشكالت حلول وضع -3

اآلتية: التصحر، االنقراض، ظاهرة البيت الزجاجي، تلوث البيئة، الظواهر الطبيعية  إدارة البيئة حمايته البيئة ، إدراك المفاهيم البيئية  -4

 صحة البيئة، البيئة واألمن الوطني والقومي.

 ربط البيئة بتعلم الطفل -5

 التعرف على المنحى التكاملي في تصميم منهاج التربية البيئية وتنفيذه. -6
 

 ...على قادرا   يكون أن المادة إنهاء عند الطالب من يتوقع: التعلّم نتاجات -ب

  البيئية التربية مفاهيم تمييز على المقدرة الطالب لدى يكون -1

 بالتربية وربطها البيئة أهمية إدراك -2

 البيئة مشكالت من مشكلة لحل خطه الطالب ينفذ  -3

 الطفل تعلم في البيئة توظيف -4

 البيئية القيم الطفل إكساب -5

 البيئة في التكنولوجيا وتوظيف استخدام مهارات الطمبة إكساب -6
 

 لها الزمني والجدول الدراسية المادة محتوى .20

 التعّمم نتاجات التقييم أساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

أنهقبًَ، 

 (9999)أحًذ

 محاضرة
  المناقشة
 والحوار

 

إكساب الطلبة 
مفهوم التربية 
 البيئية وأهميتها

 طالفحه حامد. د.أ

  األسبوع
 والثاني األول

 الوحدة األولى 3
التربية البيئية:  

 -المفهوم
 –األهداف 
 -المعوقات
 الضوابط

ثهبء انذٌٍ، 

حسٍٍ 
إكساب الطلبة  حل   3 الثانية الوحدة  سبوعاأل طالفحه حامد. د.أ
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 المشكالت (0222)كبيم  
  المناقشة
 والحوار

 

 عمى القدرة
 التحديات مواجهة
 البيئية

أهم التحديات   والرابع الثالث
األساسية التي 

العمل  فيتؤثر 
البيئي في الوطن 

 العربي

،  انحُبوي

 (0222)عظبو

 حل
 المشكالت
  المناقشة
 والحوار

 

إكساب الطلبة 
مهارة حل 

 المشكالت البيئية
 طالفحه حامد. د.أ

 األسبوع
 الخامس
 السادس

 3 الثالثةالوحدة 
 

 المشكالت أهم
 عمى البيئية

 العالمي المستوى
 والعربي

 
 

الجبان، 

 (7991)رياض

 مناقشة
 ذات قضايا
 صمة
 حل مهارة

 المشكالت
 

إكساب الطلبة 
مهارة الحد من 
 المشكالت البيئية

 طالفحه حامد. د.أ

 سبوعاأل
 السابع
 والثامن
  والتاسع

 3 الرابعةالوحدة 
وسائل التغمب  

من والتخفيف 
حدة المشكالت 

 البيئية
 

انقحطبَى، حسٍٍ 

ثٍ 

 (0222)يحًذ

 مناقشة
 ذات قضايا
 صمة
 األسئمة طرح

 عرض
 التقارير

 

 الطمبة تدريب
 الممارسات عمى

 االيجابية البيئية
 طالفحه حامد. د.أ

 سبوعاأل
 العاشر

 والحادي
 والثاني عشر
  عشر

 الوحدة الخامسة 
ممارسات بيئية 
 إيجابية وعممية

انجتبَىًَ، كًبل 

انذٌٍ 

 (0222)حسٍ

 مناقشة
 ذات قضايا
 صمة
 األسئمة طرح

 عرض
 التقارير

 

 الطمبة إكساب
 استخدام مهارات

 وتوظيف
 في التكنولوجيا

 البيئة

 طالفحه حامد. د.أ

  سبوعاأل
 والرابع الثالث

 والخامس
 والسادس

 عشر

 الوحدة السادسة3 
قضايا العمم  

والتكنولوجيا 
 والبيئة واإلنسان
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 التدريسية واالستراتيجيات النشاطات .21

 3التالية التدريسية واالستراتيجيات النشاطات خالل من المستهدفة التعمم نتاجات تطوير يتم
 المشكالت حل -5خبراء استضافة -4 وتقارير أبحاث عرض -3  األسئمة وطرح الحوار -2  المحاضرة

 

 المادة ومتطلبات التقييم أساليب. 22

 3التالية والمتطمبات التقييم أساليب خالل من المستهدفة التعمم نتاجات تحقق إثبات يتم
 . فيها الفاعمة والمساهمة المحاضرات جميع حضور -
 % 30                          الفصل منتصف اختبار -
 % 20                    والمشاركة الفصمية األعمال -
 % 50                    نهائي امتحان -

 % 100                      المجموع     
 

 

 بالمادة المتبعة السياسات .22

 (الحصة بداية في الغياب يسجل)                                           والغياب الحضور سياسة -أ

 لالمتحان مقبول بعذر االمتحان عن تغيب الذي الطالب يتقدم)           المحدد الوقت في الواجبات وتسميم اتاالمتحان عن الغياب عدم -ب
 (.مسبقاً  محددة تواريخ في الواجبات تسمم الحق، موعد في ثانية

 (الجامعة تعميمات وفق)                                          والصحة السالمة إجراءات -ج

 (الجامعة تعميمات وفق)                                   الصفي النظام عن والخروج الغش -د

 (   النهائي لالمتحان عالمة( 00)و الفصل إلعمال عالمة( 00) تخصص)                                               الدرجات إعطاء -ه

 (.يوجد ال)             المادة دراسة في تسهم التيو  الجامعةب المتوفرة الخدمات -و

 المطموبة واألجهزة المعدات .24

 استخدامها يمكن الصفية القاعة داخل تجهيزات أي يوجد ال
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 المراجع .22

 
 

 انًراجع انرئٍسٍخ:

 

 ( انترثٍخ انجٍئٍخ فً انطفىنخ انًجكرح. دار انًسٍرح نهُشر وانتىزٌع. عًبٌ . األرد0222ٌجبد يُى يحًذ عهً)            

 

 

 9999أحًذ، "انترثٍخ انجٍئٍخ ثٍٍ انحبضر وانًستقجم"، عبنى انكتت، انقبهرح، انهقبًَ، 
 انًراجع انًسبَذح:

 9987أثى سرحبٌ، عطٍخ، انترثٍخ انجٍئٍخ ودورهب فً يىاجهخ يشكالد انجٍئخ فً األردٌ"، يكتجخ انًحتست، عًبٌ،  .9

 0222دار انقبهرح، انقبهرح، عجذ انًُعى، يُظىر، " انذراسبد االجتًبعٍخ ويىاجهخ قضبٌب انجٍئخ"،  .0

 9997انججبٌ، رٌبع، " انترثٍخ انجٍئٍخ: يشكالد وحهىل"، دار انفكر انًعبطر، ثٍرود،  .2

 .0222انحُبوي، عظبو، "قضبٌب انجٍئخ فً يبئه سؤال وجىاة"، انًُشىراد انتقٍُخ، يجهخ انجٍئخ وانتًٍُخ، ثٍرود، نجُبٌ،  .2

سببُىاد عهببى طرٌببق احقٍببق انتًٍُببخ انًسببتذايخ، انشببجكخ  92"َحببٍ وقًببخ األرع"، انشببجكخ انعرثٍببخ نهجٍئببخ وانتًٍُببخ )رائببذ(،  .5
 .0220انعرثٍخ     نهجٍئخ وانتًٍُخ، انقبهرح، 

جًٍم، يحًذ انسٍذ، "قضبٌب انجٍئخ يبٍ البالل انقبروٌ وانسبُخ"، يبٍ يُشبىراد انًُسًبخ السباليٍخ نهترثٍبخ وانعهبىو وان قبفبخ،    .6

 . 9999أٌسٍسكى 

 .0222، انقبهرح، دار انًعبرف، 656انفتبح، "الَسبٌ وانجٍئخ وانتًٍُخ"، سهسهخ اقرأ، انعذد  انقظبص، يحًذ عجذ .7

 .0222انقحطبَى، حسٍٍ ثٍ يحًذ، "العالو انجٍئً يٍ انًفهىو إنى انتذرٌت"، جذح، دار عكبظ نهطجبعخ وانُشر،  .8

ً يرجع الَسبٌ وانجٍئخ، يكتت انترثٍخ انعرثً جًٍم، يحًذ انسٍذ، "أسس وأهذاف وأسبنٍت انترثٍخ انجٍئٍخ"، ثحث يُشىر ف .9

 .9992نذول انخهٍج، انرٌبع، 

األسكىا، "وثببر انسبالو واأليبٍ عهبى انتًٍُبخ انًسبتذايخ فبً يُطقبخ األسبكىا"، انهجُبخ االقتظببدٌخ واالجتًبعٍبخ ن رثبً وسبٍب،  .92
 . 0220ثٍرود، سجتًجر

 . 0222ذٌبد انعىنًخ، انقبهرح، دار انًعبرف، اح -ثهبء انذٌٍ، حسٍٍ كبيم، "انىطٍُخ فً عبنى ثال هىٌخ" .99

انًُسًخ انعرثٍخ نهتًٍُبخ انسراعٍبخ، "اطبىٌر واُسبٍق انسٍبسببد وانبُسى انتشبرٌعٍخ انخبطبخ ثببنًراعً وان بثببد فبً انبىطٍ  .90
 ،2/99/0220-0انعرثً عهى ضىء انًت ٍراد واالافبقٍبد انذونٍخ"، َتببئج واىطبٍبد اجتًببل انخجبراء، انالرقٍبخ، سبىرٌب 

 . 0220انخرطىو، 

 . 0222انجتبَىًَ، كًبل انذٌٍ حسٍ، "انتُىل انجٍىنىجً"، انجًعٍخ انًظرٌخ نهُجبابد، انقبهرح،  .92

"، عبنى انترجًخ ثبنتعبوٌ يع يؤسسخ انتبكب نهترجًخ انفٍُبخ، 2ثرَبيج األيى انًتحذح نهجٍئخ )انٍىٍَت(، "اىقعبد انجٍئخ انعبنًٍخ  .92

  .0220يًهكخ انجحرٌٍ، انًُبيخ، 

االاحبد انذونً نجًعٍبد انظهٍت األحًبر وانهبالل األحًبر، "اقرٌبر عبٍ انكبىارل فبً انعببنى "يهخبض"، سىٌسبرا، جٍُب ،  .95

 . 0229االاحبد انذونً نجًعٍبد انظهٍت األحًر وانهالل األحًر، 

ًببٌ، سهسبهخ انت قٍب   .96 عالوَخ، زٌبد ججبر، "دور انشبجبة فبً حًبٌبخ انجٍئبخ وانًحبفسبخ عهٍهبب"، وزارح انشبجبة وانرٌبضبخ، عل

 . 0229انشجبثً، 

 


