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 رؤية القسم:
 .والمعرفة االقتصادالريادة واإلبداع في ضوء 

 رسالة القسم:

المجتمع  احتياجات المناهج وطرق التدريس لتلبية مجاالتبشرية مؤهلة في  كوادرالسعي إلعداد 
 بكفاءة وفاعلية.

 :أهـداف القسم

 تزويد الدارسين بالقواعد المعرفية والمهارات والوجدانية في مجاالت المناهج وطرق التدريس. .1
 إعداد كفاءات تربوية قادرة على البحث العلمي بنجاح في مجاالت المناهج وطرق التدريس. .2
 تنشيط البحث العلمي والدورات التدريبية في مجاالت المناهج وطرق التدريس. .3
 فنية واالستشارات للمؤسسات التربوية المختلفة.تقديم المساعدة ال .4
 االنفتاح على المجتمع لتقديم االستشارات والخدمات للجهات ذات العالقة. .5

 مخرجات القسم التعليمية:

 .التدريس طرائقو المناهج بالمعارف واالتجاهات والمهارات ذات الصلة  فهم .1
 .التخطيط والتحليل وتطوير الكتب وأدلتها .2
 تدريس.الالمهارات والكفايات الالزمة في  تطوير .3
 .التدريس وطرائقالمناهج إجراء البحوث والدراسات التي تساهم في تطوير  .4
 التدريس للمجتمع المحلي. وطرائقتقديم الخدمات التربوية في مجال المناهج  .5
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 مكونات الخطة

( ساعة 33) التدريس منتخصص المناهج وطرق  الماجستير فيكون الخطة الدراسية لدرجة تت

 معتمدة موزعة على النحو اآلتي:

 النسبة المئوية عدد الساعات المعتمدة نوع المتطلب التسلسل

 %73 24 متطلبات التخصص اإلجبارية أولا 

ا   %27 9 متطلبات التخصص الختيارية ثانيا

 100 33 المجموع
 

X x  7 0  x   2    0  1 

  ُمستوى المادة  التسلســــل
المجال 

 المعرفـي
 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم 

      
مناهج وطرق 

 تدريس
 

كلية العلوم التربوية 

 والنفسية
 

 :المواد اآلتية لمعتمدة وتشم( ساعة 24أوالً: المساقات االجبارية )

دةأسم الما رمز المادة  
عدد الساعات 

 المعتمدة

 3 أساسيات البحث العلمي 10310701

 3 اإلحصاء في البحث العلمي 10310702

 3 أساسيات المناهج 10220701

 3 تحليل المناهج العامة وتقويمها 10220704

 3 استراتيجيات التدريس الحديثة 10220703

 3 تخطيط المناهج العامة وتطويرها 10220702

 3 صميم التدريس وتقنياتهت 10230701

 3 إعداد المعلمين وتنميتهم 10130703

 24 المجموع
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 ساعات معتمدة يختارها الطالب من المواد التالية. 9ويخصص لها  االختيارية ثانياً: المساقات

 عدد الساعات رقم المادة رمز المادة

 3 علم نفس تربوي متقدم 10330701

 3 ممتقد -أسس تربية  10120707

 3 تقويم التدريس 10220705

 3 قضايا ومشكالت في تدريس المناهج العامة 10220706

 3 اإلدارة الصفية والتفاعل الصفي 10230702

 3 إدارة المعرفة 10230703

 18  المجموع

 

متحاا ا ماا م  درااة الاسااا االماا ب   االل   ااا م اا  يخضااا اال ااا  ال االمتحاا ا ااماا م  
 ب ج ح.

 وصف المساقات
 

   ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3) أساسيات البحث العلمي  10310701

             

األسس الفلسفية للبحث العلمي، وأنواعه: التاريخي، والوصفي، والتجريبي، والنوعي، وفي أساليب 

شاريع اختيار العينة، والقياس، والتوثيق، وبناء الفرضيات واختبارها، ويعد الطالب في هذا المساق م

 بحوث في ضوء خبراته من هذا المساق.

 

  ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3)اإلحصاء في البحث العلمي   10310702

 

ماهية اإلحصاء بأنواعه الوصفي، واالستداللي وأنواع العينات، وطرق المعاينة المختلفة، ويتناول 

عينية، ومعامالت االرتباط المساق المفاهيم األساسية في اإلحصاء، وخصائص التوزيعات ال

 األحادي،وتوظيفها، وتحليل االنحدار، واختبار الفرضيات حول األوساط الحسابية، وتحليل التباين: 

والمقارنات البعدية. كما يتناول المساق مهارات استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم ، يوالثنائ

 χ2 ,tليب اإلحصائية المالئمة، مثل: )في تحليل بيانات فعلية من خالل األسا (SPSS)االجتماعية 
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,ANOVA  ،ANCOVA وقراءة مخرجات ونتائج التحليل االحصائي وتفسيرها، والقدرة على ،)

 بلغة احصائية سليمة. كتابة تعليق علمي عليها

 

  ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3) أساسيات المناهج: 10220701

كذلك ، المنهج الجيدفرها في اوالشروط الواجب تو ،يثالتقليدي والحد بنوعيه مفهوم المنهج    

كيفية بناء المناهج و، االجتماعية المعرفيةوالفلسفية والنفسية  المناهجبناء أسس إلى عرف الت

معاصرة في تطوير المناهج، ونماذج التجاهات االوها، ،وآلية تطويرها وأنواعهاوتنظيماتها وعناصر

 بعض الدول العربية. من

 

  ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3) تحليل المناهج العامة وتقويمها:  10220704

وعالقته بفلسفة المجتمع.  من حيث مفهومه والنظريات الحديثة في إجرائه تحليل المنهج الدراسي

وفق إجراءات  اوأساليب تقويمهكما يتناول تحليل األهداف العامة والسلوكية ومحتوى المادة الدراسية 

وإجراء تطبيقات عملية في كيفية إجراء التحليل للمناهج أدوات تتصف بالصدق والثبات، علمية وب

 .والكتب المختلفة

  

  ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3): استراتيجيات التدريس الحديثة  10220703

يس التقليدية والحديثة، ويبحث في األسس النظرية المفاهيم األساسية الخاصة باستراتيجيات التدر

والتطبيقية الستراتيجيات التدريس الحديثة المختلفة وكيفية تطويرها، وتطبيقها في المواقف التعليمية 

 المختلفة.

 

  ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3) تخطيط المناهج العامة وتطويرها: 10220702

وفوائده وخطواته ومستوياته، والعوامل المؤثرة  ماهيته ومفهومه م تخطيط المناهج من حيثهومف    

فيه، ونماذج عالمية في تخطيط المنهج، كما يتناول تقويم المنهج من حيث أهميته وخطواته ووظائفه 

وخصائصه ومجاالته وأدواته، وعرض تجارب بعض الدول في تقويم المنهاج بما يتالءم وخصائص 

الطفولة المبكرة إلى مرحلة النضج، ويربط الجانب النظري بالجانب  النمو اإلنساني، من مرحلة

 االتجاهات الحديثة نحو اقتصاد المعرفة.التطبيقي العملي، آخذا باالعتبار 

 

  ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3) :تصميم التدريس وتقنياته 10230701

كنولوجيا التعليم ومبررات استحداث هذا عرض المفاهيم التقليدية الحديثة لتصميم التدريس وعالقته بت

العلم وفوائده التعليمية التعلمية وعالقته بنظريات التعلم )السلوكية والمعرفية والبنائية(. كما يتناول 

عناصر التصميم المتمثلة باألهداف والمحتوى ودور المعلم المتعلم في تنفيذ الخبرات التعليمية، 

 لفة، وإكساب الطالب القدرة على تصميم وتطوير هذه النماذج.والتقويم وتناول نماذج تصميم مخت
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     ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3): عداد المعلمين وتنميتهمإ   10130703

ثناء الخدمة، بمختلف أنواعه قبل وأ ، والتدريبلتنميتهم عداد المعلمين واألساليب، والبرامجإمفهوم 

التفكير  وتنمية قدراته على دوار الجديدة والكفايات الالزمة للمعلم،، واألواعداده وكيفية اختيار المعلم

 .واالبداعي وحل المشكالت وعرض التجارب العالمية في إعداد المعلم وتنميته الناقد

 

  ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3): علم النفس التربوي متقدم  10330701 
 

علم النفس األخرى، ومكوناته، وأهدافه، وأهميته للمعلم  مفهوم علم النفس التربوي وعالقته بفروع    

والمتعلم، وعرض مبادئ التعلم وأهم نظرياته وتطبيقاتها التربوية،  ويتناول األهداف التربوية من 

حيث مستوياتها ومحكات األهداف السلوكية وصياغتها، كما يتناول المفاهيم األساسية للنمو 

والذكاء والفروق الفردية، والدافعية، والتفاعل الصفي، وأسس التعلم والخصائص النمائية للمتعلمين، 

 والتحصيل، وطرق قياس التحصيل.  

 

  ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3): متقدم –التربية  أسس 10120707

 ،مفهوم التربية وأسسها التاريخية والفلسفية والثقافية واالجتماعية والنفسية والدينية والتعليمية    

األردن وتطورها وفلسفتها وأهدافها بالتربية في نشأة التربية ووسائلها، كما يبحث  وسائط في ويبحث

 وظاهرة العولمة وانعكاساتها على العملية التربوية . ،التجديدات التربوية، ووأنماطها وإدارتها

 

 ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3)تقويم التدريس:  10220705

شكل عام وتقويم التدريس بشكل خاص وانواعه وتطوره التاريخي، وعالقته بالقياس مفهوم التقويم ب

واالختبارات بمختلف انواعها الصفية والمقننة وخصائص االختبارات الجيدة من حيث ) الصدق 

 والثبات والموضوعية والشمولية والمعايير( وعرض نماذج تقويمية مختلفة

 

 ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3:)المناهج العامةقضايا ومشكالت في تدريس   10220706

ز القضايا والمشكالت التي تتعلق بتدريس المناهج وبشكل مفصل تبادل مشكالت ذات صلة اابر

لعناصر المنهج  المتمثلة في االهداف واسلوب صياغتها ومحتوى المادة الدراسية وكيفية تنظيمها 

 واالجراءات المتعلقة بالتقويم.واالنشطة والوسائل المساعدة في التدريس 

 ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3): اإلدارة الصفية والتفاعل الصفي  10230702

وكيفية تنمية مهارات المعلم وقدراته على ضبط الصف وإدارته  ،مفهوم اإلدارة الصفية وأهميتها

إطارها، وأنماط التفاعل الصفي  وتنظيمه، ويتناول البيئة الصفية والعالقات اإلنسانية التي تتشابك في

التي تقوم عليها اإلدارة الصفية، وتوفير ُسبُل التفاعل  والركائزمعالجتها والمشكالت الصفية وُسبُل 

النموذجي الفعّال، واالهتمام بجميع عناصر الغرفة الصفية وتوظيفها في عملية التفاعل 

 رسية وأولياء األمور في تفعيل هذه العناصر.كما يتناول دَوَر كٍل من المعلم واإلدارة المد الصفي،
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 ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3): إدارة المعرفة  10230703

المعلومات وأهميتها وخصائصها وأنواعها، البيانات والمعلومات والمعرفة )هرم المعرفة( دورة 

ا، وتصنيف المعلومات، ثورة المعلومات ، ومفهموم المعرفة وأهميتها وخصائصها ومصادره

المعرفة، ومجتمع المعرفة، وفجوة المعرفة، وإدارة المعرفة، واقتصاد المعرفة، ورأس المال 

الفكري، واستراتيجية إدارة المعرفة، ومنظمة المعرفة والمنظمة المتعلمة، وأدوات تمثيل المعرفة، 

 وأخالقيات العمل المعرفي. 

 

 

. 

 

 

 


