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 : السابق المتطمب  الزرقاء جامعة
 : المدرس اسم التربوية العموم: الكمية
 :المحاضرة موعد صف معمم: القسم
 التدريس وأساليب المناىج :المقرر عنوان

(0501162) 
 :المكتبية الساعات

                    
  

  المساق وصف
 االجتماعي التغير )المدرسي المنياج ومحددات التربوية واألىداف بالتعمم وصمتو المدرسي المنياج مفيوم المادة ىذه تتناول

 الصفي لمتدريس والتخطيط ،(والسياسية االجتماعية والفمسفة ، والمعرفة والنماء، التعمم ونظريات ، وحاجاتو المتعمم خصائص ، والثقافي
. األردن في المفتوح اإللكتروني األساسي التعميم لمناىج مالئمة إشارات مع وأساليبو،

 
 

  المساق أهداف
 .المدرسي المنيج لمفيوم التاريخي التطور إلى التعرف .1

 .والحديثة التقميدية المدرسي المنياج تعريف توجيات إلى التعرف  .2

 .وتطويره تنفيذه في المعمم ودور التربوية العممية في المدرسي المنيج أىمية إلى التعرف .3

 .وتنظيميا المدرسي المنياج مكونات إلى التعرف .4

 .بتعريفو ارتباطو ومدى المدرسي المنياج أسس بين العالقة إدراك .5

 . التدريس في واليومية الفصمية أو السنوية الخطط إعداد .6

. ومياراتو ومراحمو التدريس وطبيعة بالمقرر، العالقة ذات األساسية المفاىيم يدرك .7

 .وصياغتيا وتصنيفاتيا، ومستوياتيا التعميمية النتاجات معنى يحدد .8

 .وخصائصيا المتنوعة العامة التدريس أساليب عمى يتعرف .9

 .التدريس مينة نحو إيجابية اتجاىات يكتسب .10
. تطبيقيو بنشاطات القيام .11

 

: التعمم مخرجات
: أن عمى قادراًا  الطالب يكون أن المتوقع من فإنه المقرر، هذا من االنتهاء عند

 .المدرسي المنيج لمفيوم التاريخي التطور إلى التعرف .1
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 .والحديثة التقميدية المدرسي المنياج تعريف توجيات إلى التعرف  .2

 .وتنظيميا المدرسي المنياج مكونات إلى التعرف .3

 .وتطويره تنفيذه في المعمم ودور التربوية العممية في المدرسي المنيج أىمية إلى التعرف .4

 .بتعريفو ارتباطو ومدى المدرسي المنياج أسس بين العالقة إدراك .5

 . التدريس في واليومية الفصمية أو السنوية الخطط إعداد .6

. ومياراتو ومراحمو التدريس وطبيعة بالمقرر، العالقة ذات األساسية المفاىيم يدرك .7

 .وصياغتيا وتصنيفاتيا، ومستوياتيا التعميمية النتاجات معنى يحدد .8

 .وخصائصيا المتنوعة العامة التدريس استراتيجيات عمى يتعرف .9

 .التدريس مينة نحو إيجابية اتجاىات يكتسب .10
 .تطبيقيو بنشاطات القيام .11
 .العممية والرسائل المنشورة البحوث تحميل خالل من التدريس وأساليب لممناىج العممية التطبيقات .12

 : المقرر هيكل
 الساعة التعمم نتاجات المواضيع التعمم إجراءات التعميم طرق

 المعتمدة
 األسبوع

 التفاعمّية المحاضرة أسموب
. النشط

 

 المسبق التحضير
 لمدرس

 

 األساسية بالمفاىيم الطمبة تعريف
 والتدريس المناىج في

 وحديثا قديما المنيج

 األول 3  المنياج مفيوم

 في المشاركة المشكالت حلّ  طريق عن التعميم
 صفية مناقشات

 وسبب المناىج أنواع عمى التعرف
 تنوعيا

 الثاني 3 المناىج أنواع

 الفعالة المحاضرة أسموب
 والمناقشة

 لمدرس تحضير
 .المسبق

 عناصر مفيوم عمى التعرف
 األىداف، مفيوم و ، المنياج

 والتعرف  وأىميتيا وصياغتيا،
 وأىميتو ومفيومو المحتوى عمى

 :المنياج عناصر
 والمحتوى األىداف

 الثالث 3

 المعرفة بمصادر الطمبة ربط
 المكتبة،: مثل المختمفة،

 .الخ ... و واإلنترنت،

 بالتعميم التواصل
 باألنشطة بعد عن

 والتكميفات

 أسس مفيوم عمى التعرف
 األساس ومفيوم المناىج،
 بناء في الفمسفة ودور الفمسفي،
 المناىج

: المنياج أسس
 الفمسفي األساس

 الرابع 3

 الخامس 3 النفسي األساس األساس مفيوم عمى التعرف وأنشطة مشاركة التفاعمّية المحاضرة أسموب
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 المناىج بناء في وأىميتو النفسي، وواجبات .النشط
 التفاعمّية المحاضرة أسموب
 .النشط

 وأنشطة مشاركة
 وواجبات

 األساس مفيوم عمى التعرف
 بناء في وتأثيره وأىميتو المعرفي،
 المدرسي المنياج

  السادس 3 المعرفي األساس

 التفاعمّية المحاضرة أسموب
 .النشط

 وأنشطة مشاركة
 وواجبات

 األساس مفيوم عمى التعرف
 وأىميتو وعواممو، االجتماعي،

 المدرسي المنياج بناء في وتأثيره

 السابع 3 االجتماعي األساس

 التفاعمّية المحاضرة أسموب
 .النشط

 وأنشطة مشاركة
 وواجبات

 الخطط إعداد كيفية .التدريس في التخطيط
 الدراسية

 الثامن 3

 وتطوره، التدريس، مفيوم االستقصاء األنشطة طريق عن التعميم
 أساليبو اختيار في المؤثرة العوامل

 التاسع 3 التدريس أساليب

 المكتبّية المصادر والمناقشة الحوار
 إلييا يحال التي

 موضوع حسب
 المحاضرة

 ،التعميمية النتاجات تعريف
 ومعايير اشتقاقيا، ومصادر
 ومستوياتيا ومجاالتو صياغتو،

 العاشر 3 التعميمية النتاجات

 في المشاركة والمناقشة الحوار
 صفية مناقشات

 التدريس أساليب عمى التعرف
 وأىميتيا ماىيتيا من المتنوعة

 واستخداميا

( 1 )تدريس أساليب
 المحاضرة  -
 العممية العروض -
 المشكالت حل -
 الذىني العصف -

 الحادي 3
 عشر

 المعرفة بمصادر الطمبة ربط
 المكتبة،: مثل المختمفة،

 .الخ ... و واإلنترنت،

 بالتعميم التواصل
 باألنشطة بعد عن

 والتكميفات

 التدريس أساليب عمى التعرف
 وأىميتيا ماىيتيا من المتنوعة

 واستخداميا

( 2 )تدريس أساليب
 التفكير قبعات -
 التعاوني التعميم -
 التبادلي التدريس -
 الدور لعب -

 الثاني 3
 عشر

 في المشاركة والمناقشة الحوار
 صفية مناقشات

 األبحاث عرض والواجبات األبحاث عرض
 والواجبات

 الثالث 3
 عشر

 
 

  المراجع
 :الرئيس المقرر الكتاب

 والتوزيع لمنشر وائل دار: عمان 2016  ،(1ط )،وتنظيماتها هجاالمنعبد السالم الجعافرة  أسس . د.  
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 ،والتوزيع لمنشر ديبونو دار: عمان ،الحديثة التدريس استراتيجيات(. 2016. )أحمد وداود، زيد العدوان. 
 

  المساندة المقررات
 ،والتوزيع لمنشر الفكر دار: عمان ،(12ط )،المعاصر المدرسي المنهج( 2015 )اهلل عبد إبراىيم، ؛ جودت سعادة.  
 والتوزيع لمنشر المسيرة دار: عمان ،الحديثة التربوية المناهج(. 2000 )محمد والحيمة، ، توفيـق ، مرعي. 
 ،وائل دار: عمان. الحديثة التربوية المناهج في مقدمة(. 2014. )محمد عساف، مؤيد؛ الخوالدة، رائد؛ فخري، بسام؛ القضاة 

 .والتوزيع لمنشر
 ،والتوزيع لمنشر يافا دار: عمان ،والعممي النظري التدريس أصول(. 2016. )احمد داود .
 ،والمشرف المعمم دليل – والعشرين الحادي القرن في التدريس استراتيجيات(. 2014. )سييمة السميد، وأبو ذوقان عبيدات 

 .والتوزيع لمنشر الفكر دار: عمان ،(3ط )،المعممين- لطالب العممية التربية ودليل التربوي
 ،والتوزيع لمنشر المسيرة دار: عمان ،(4ط )،الفعال التدريس(. 2016. )عفت الطناوي. 
 ،والتوزيع لمنشر المسيرة دار: عمان ،(7ط )،العامة التدريس طرائق(. 2015. )محمود والحيمة، توفيق مرعي .

  

 Dell'Olio, J. & Donk, T.(2007). Models of Teaching. Calif.: sage Publication. 

 Joyce, B. & Weil, M. (1986). Models of Teaching. Englewood cliffs, Prentice – Hall. 

 Race, p. & Pickford, R. (2007). Making teaching work 'teaching smarter' in post-secondary 

education. London: Sage. 

 Woolfolk, A. (2007). Educational psychology (10th ed). Boston, MA: Allyn & Bacon. 

 
: العنكبوتية الشبكة عمى مواقع

 www.ao-academy.org 

 www.isesco.org.ma/arabe/publications/.../P12.phph 

 faculty.yu.edu.jo/Imad/~environment.aspx 

 http://t.co/3BynhOCUvP 

 http://www.apples4theteacher.com/socialstud.html 

 http://www.worldlanguage.com/Arabic/Products/Teaching-Elementary-Social-Studies-

Principles-and-Applications-2-edi-English-Education-459250.htm 

  http://www.gcss.net/positionstatement2.pdf 

 

 : التعميم طرق
 الطرق  العالمة  التاريخ

 األول االختبار عالمة 20  التقويم الجامعيحسب    
 الثاني االختبار عالمة 20  التقويم الجامعيحسب   

 ومشروع اإلنجاز ممف عالمات 10 الفصل مدار عمى

http://www.ao-academy.org/
http://diplomaofautism.yoo7.com/t204-topic
http://t.co/3BynhOCUvP
http://www.apples4theteacher.com/socialstud.html
http://www.worldlanguage.com/Arabic/Products/Teaching-Elementary-Social-Studies-Principles-and-Applications-2-edi-English-Education-459250.htm
http://www.worldlanguage.com/Arabic/Products/Teaching-Elementary-Social-Studies-Principles-and-Applications-2-edi-English-Education-459250.htm
http://www.gcss.net/positionstatement2.pdf
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 والحضور والمشاركة
 النهائي عالمة 50 التسجيل موعد حسب

 


