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 : المتطمب السابق  جامعة الزرقاء
:  اسم المدرس  العموم التربوية: الكمية
   : موعد المحاضرة معمم صف: القسم

 التربية والتعميم في األردن :عنوان المقرر
(0501152) 

:  الساعات المكتبية
 

  

وصف المساق  
مقدمة في : تيدف ىذه المادة إلى التعريف بتاريخ وواقع التربية والتعميم في األردن، وتشتمل الموضوعات اآلتية

التربية، العالقة بين التربية والتعميم، نشأة التربية في األردن، قانون التربية والتعميم األردني، التعديالت الجارية حول 
قانون التربية والتعميم في األردن، أسس التربية والتعميم في األردن، مستقبل التربية والتعميم في األردن، التطوير 

دور الياشميين . التربوي في األردن وما ترتب عميو، دراسة في واقع المناىج الحالية، التجديدات التربوية في األردن
 .في المسيرة التعميمية في األردن

 أهداف المساق 
 .يتعرف عمى مفيوم التربية وأىميتيا وأىدافيا .1

 .يتعرف عمى مفيوم النظام التربوي وبعض األنظمة التربوية في الحضارات الكبرى عبر العصور .2
 .يستوعب العممية التربوية في األردن وعناصرىا المتعددة .3
 .يفصل الييكل التنظيمي لممؤسسات التعميمية في األردن .4
 .يتعرف عمى مراحل تطور النظام التعميمي في األردن .5
 .يتدارس مشاكل التعميم في النظام التربوي األردني وفي النظم التربوية األخرى في الوطن العربي .6

 .القيام بنشاطات تطبيقيو .7
 

 

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

 .عرف مفيوم التربية وأىميتيا وأىدافياي .1

 .يعرف النظام التربوي وبعض األنظمة التربوية في الحضارات الكبرى عبر العصور .2
 . العممية التربوية في األردن وعناصرىا المتعددةتنتجيس .3
 . الييكل التنظيمي لممؤسسات التعميمية في األردنحددي .4
 . عمى مراحل تطور النظام التعميمي في األردنصفي .5
 . مشاكل التعميم في النظام التربوي األردني وفي النظم التربوية األخرى في الوطن العربيتأملي .6
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. القيام بنشاطات تطبيقيو .7
 

 : هيكل المقرر
إجراءات  طرق التعميم

 التعمم
الساعة  نتاجات التعمم المواضيع

 المعتمدة
 األسبوع

التحضير المسبق  الحوار والمناقشة
 لمدرس

 

مفيوم التربية  التربية،  أىدافيا، أىميتيا
 وأىميتيا وأىدافيا

 األول 3

أسموب المحاضرة التفاعمّية 
. النشط

 

التحضير المسبق 
 لمدرس

 

ماىيتو وعناصره والعوامل 
 المؤثرة فيو

 الثاني 3 النظام التربوي

المشاركة في  التعميم عن طريق حّل المشكالت
 مناقشات صفية

التعميم في عيد اإلمارة، 
نظام التعميم في األردن 

 وتطوره
 

 العممية تنتجيس
التربوية في األردن 
وعناصرىا المتعددة 

 

 الثالث 3

أسموب المحاضرة الفعالة 
والمناقشة 

تحضير لمدرس 
. المسبق

فمسفة التربية، التشريعات 
التربوية، فمسفة التربية 

 األردنية، تأىيل المعممين

فمسفة التربية والتعميم في 
 األردن

 الرابع 3

المشاركة في  التعميم عن طريق حّل المشكالت
 مناقشات صفية

مراحل التعميم األردني 
 .وخصائصو، وأىدافو

المراحل التعميمية في 
 النظام التربوي األردني

+ الرابع  3
الخامس 

التحضير المسبق  التحضير المسبق لمدرس
 لمدرس

 السادس 3 التعميم غير النظامي .مفيومو، ومساراتو

المشاركة في  الحوار والمناقشة
 مناقشات صفية

ماىية اإلدارة في األردن، 
ومشكالتيا، التخطيط 

 التربوي

اإلدارة التربوية في 
 األردن

+ السادس  3
السابع 

ربط الطمبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، : المختمفة، مثل
 .الخ... واإلنترنت ، و 

التواصل بالتعميم 
عن بعد باألنشطة 

 والتكميفات

ماىية المناىج تناول 
األردنية وخصائصيا، 

 .ونظام االمتحانات

المناىج التعرف إلى 
 واالمتحانات

+ السابع 3
 الثامن

ماىية اإلرشاد، وأىدافو ،  االستقصاء التعميم عن طريق األنشطة
 وبرامجو

 اإلرشاد التربوي
 

+ التاسع  3
 العاشر

المصادر المكتبّية  الحوار والمناقشة
التي يحال إلييا 

ماىيتو، وأىدافو، 
 .وتحدياتو

الحادي  3 التعميم العالي في األردن
عاشر 
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حسب موضوع 
 المحاضرة

ربط الطمبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، : المختمفة، مثل
 .الخ... واإلنترنت، و 

التواصل بالتعميم 
عن بعد باألنشطة 

 والتكميفات

مفيوميا، و مبرراتيا، 
 .ونماذجيا

الثاني  3 التجديدات التربوية
عشر 

المشاركة في  الحوار والمناقشة
 مناقشات صفية

عرض األبحاث 
 والواجبات

عرض أنشطة الطمبة  الثالث  3
عشر 
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 Parker, W. (2005). Social Studies In Elementary Education. N.Y.: Prentice-Hall, Inc. 

 Oreiqat.F., (2003) Students attitudes towards using the internet in learning. A field 

study on Jordan University higher studies students. Unpublished master thesis, 

Jordan University. Amman, Jordan  

 Redheaver, M. (2009). An - Analysis of History Text books: The Treatment of Primary Sources 
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 :مواقع عمى الشبكة العنكبوتية
http://www.moe.gov.jo/ 

https://www.unicef.org/jordan/media_11137.html 

http://jei.org.jo/LinkClick.aspx?fileticket=HP3wQ30MAtY%3D&portalid=0 

www.9alam.com/forums/...php/5506-  

hicham-a.maktoobblog.com/850624/ 

www.scusuez.org/vb/showthread.php?t=20&page 

makkyeducation.jeeran.com/foun.htm 

http://www.moe.gov.jo/
https://www.unicef.org/jordan/media_11137.html
http://jei.org.jo/LinkClick.aspx?fileticket=HP3wQ30MAtY%3D&portalid=0
http://www.9alam.com/forums/...php/5506-�����-�������
http://www.scusuez.org/vb/showthread.php?t=20&page
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 :طرق التعميم 
 الطرق العالمة  التاريخ 

 االختبار األول  عالمة20 
 االختبار الثاني  عالمة20 

ممف اإلنجاز ومشروع  عالمات 10 
 والمشاركة والحضور

 النهائي  عالمة50 

 


