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ودوليا.
محليا
ً
الريادة واإلبداع في تطوير المناهج وتدريب المعلمين ً

السعي إلعداد كوادر بشرية مؤهلة في مجاالت المناهج وطرق التدريس لتلبية احتياجات المجتمع

بكفاءة وفاعلية.

.1

تزويد الدارسين بالقواعد المعرفية والمهارية والوجدانية في مجاالت المناهج وطرق التدريس.

 .2إعداد كفاءات تربوية قادرة على البحث العلمي بنجاح في مجاالت المناهج وطرق التدريس.

 .3تنشيط البحث العلمي والدورات التدريبية في مجاالت المناهج وطرق التدريس.
 .4تقديم المساعدة الفنية واالستشارات للمؤسسات التربوية المختلفة.

 .5االنفتاح على المجتمع لتقديم االستشارات والخدمات للجهات ذات العالقة.
 .6مواكبة الثورة التكنولوجية الحديثة من خالل دمج التقنية في التعليم.

.1

فهم المعارف واالتجاهات والمهارات ذات الصلة بالمناهج وطرائق التدريس.

.2

التخطيط والتحليل وتطوير الكتب وأدلتها.

.3

تطوير المهارات والكفايات الالزمة في التدريس.

.4

إجراء البحوث والدراسات التي تساهم في تطوير المناهج وطرائق التدريس.

.5

تقديم الخدمات التربوية في مجال المناهج وطرائق التدريس للمجتمع المحلي.

.6

التطبيق العملي لدمج التقنية الحديثة في التدريس.
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تتكون الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في تخصص المناهج وطرق التدريس من ( )33ساعة
معتمدة موزعة على النحو اآلتي:
نوع المتطلب

التسلسل
أوًال

ثانيا
ً

عدد الساعات المعتمدة

النسبة المئوية

متطلبات التخصص اإلجبارية

24

%73

متطلبات التخصص االختيارية

9

%27

33

100

المجموع

X

x

التسلســــل

7

0

2

x
المجال
المعرفـي

ُمستوى المادة

0

رمـــز القِســــــــــــم

رمـــز الكُلية

مناهج وطرق
تدريس

كلية العلوم التربوية
والنفسية

أوالً :المساقات االجبارية ( )24ساعة معتمدة وتشمل المساقات اآلتية:
رقم المساق

1

اسم المساق

عدد الساعات المعتمدة

10310703

مناهج البحث واألساليب اإلحصائية

3

10220701

أساسيات المناهج

3

10220704

تحليل المناهج العامة وتقويمها

3

10220703

استراتيجيات التدريس الحديثة

3

10220702

تخطيط المناهج العامة وتطويرها

3

10230701

تصميم التدريس وتقنياته

3

10130703

إعداد المعلمين وتنميتهم

3

10230704

تطبيقات متقدمة في الحاسوب التعليمي

3

المجموع

24
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ثانياً :المساقات االختيارية ويخصص لها  9ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات
اآلتية:
اسم المساق

رقم المساق

عدد الساعات المعتمدة

10330701

علم نفس تربوي -متقدم

3

10120707

أسس تربية  -متقدم

3

10220705

تقويم التدريس

3

10220706

قضايا ومشكالت في تدريس المناهج العامة

3

10230702

اإلدارة الصفية والتفاعل الصفي

3

المجموع

15

االمتحان الشامل :يخضع الطالبب المتحبان شبامل عبد دراسبة المسباقات المطنو بة منب
نجاح.
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3

10310703

0

3

يتناول هذا المساق التعريف بمناهج البحث المختلفة في العلوم النفسية والتربوية ،وإعداد مخطط
البحث ،وأساليب المعاينة ،وأدوات جمع البيانات ،وتوظيف األساليب اإلحصائية في اختبار الفرضيات
حول( :المتوسط الحسابي ،والتباين ،ومعامل االرتباط ،والنسبة) ،باإلضافة إلى استخدام الرزمة
اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) (SPSSفي تحليل البيانات ،والكتابة العلمية لتقرير البحث ،وأصول
التوثيق بحسب نظام رابطة علم النفس األمريكي ).(APA
3

10230704

3

0

يتناول هذا المساق التعريف بالحاسوب ،ومكوناته ،وتقنياته المستخدمة ،واستعراض أهمية المعلومات
والبيانات في العملية التعليمية ،وأنواع البرامج المستخدمة في مجال التعليم ،والتكنولوجيا وتطبيقاتها
في العملية التعليمية ،وأهميتها ،وأهدافها المعرفية والمهارية والتكنولوجيا في عملية التعلم والتعليم
واإلد ارة ووسائل وتقنيات تطبيقها ،والتعليم باستخدام الحاسوب وطرائقه ،والتعليم عن طريق الحاسوب
(المتزامن ،الغير متزامن ،التعليم عن ُبعد) ،وتأثير التكنولوجيا على بيئة التعليم واإلدارة في العمل.
وسيقوم الطلبة خالل هذا المساق باستخدام البرامج التطبيقية  windowsوالبريد اإللكتروني واإلنترنت،

وتقنيات التكنولوجيا المرافقة للحاسوب (. )Data Show, Smart Board
10220701أساسيات المناهج ،3( :ن ،3 ،ع ،0:المتطلب السابق) :
يتناول هذا المساق مفهوم المنهج بنوعيه التقليدي والحديث ،والشروط الواجب توافرها في المنهج
الجيد ،والتعرف إلى أسس بناء المنهج الفلسفية والنفسية والمعرفية االجتماعية ،وكيفية بناء المناهج
وتنظيماتها وعناصرها وأنواعها،وآلية تطويرها ،واالتجاهات المعاصرة في تطوير المناهج ،ونماذج من
بعض الدول العربية.
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 10220702تخطيط المناهج العامة وتطويرها:

( ،3ن ،3 ،ع ،0:المتطلب السابق) :

يتناول هذا المساق تخطيط المنهج من حيث ماهيته ومفهومه وفوائده وخطواته ومستوياته ،والعوامل
المؤثرة فيه ،ونماذج عالمية في تخطيط المنهج وتطويره ،كما يتناول تقويم المنهج من حيث أهميته
وخطواته ووظائفه وخصائصه ومجاالته وأدواته ،وعرض تجارب بعض الدول في تقويم المنهاج بما
يتالءم وخصائص النمو اإلنساني ،من مرحلة الطفولة المبكرة إلى مرحلة النضج ،ويربط الجانب
النظري بالجانب التطبيقي العملي ،آخذا باالعتبار االتجاهات الحديثة نحو اقتصاد المعرفة.

 10220703استراتيجيات التدريس الحديثة ،3( :ن ،3 ،ع ،0:المتطلب السابق) :
يتناول هذا المساق المفاهيم األساسية الخاصة باستراتيجيات التدريس التقليدية والحديثة ،ويبحث في
األسس النظرية والتطبيقية الستراتيجيات التدريس الحديثة المختلفة وكيفية تطويرها ،وتطبيقها في
المواقف التعليمية المختلفة .ويتناول االستراتيجيات والطرائق المختلفة كالتعليم باالستقصاء ،والتعليم
بحل المشكالت ،والتعليم بالمشروعات ،والتعليم بالمختبر ،والطريقة التاريخية ،واالكتشاف ،والعروض
العملية ،والنقاش والحوار  ،والتعلم الذاتي.

10220704تحليل المناهج العامة وتقويمها ،3( :ن ،3 ،ع ،0:المتطلب السابق) :
يتناول هذا المساق تتناول هذه المادة مفهوم تحليل المناهج وأغراضه؛ الفرق بين تحليل المناهج
وتقويمها؛ عناصر التحليل ؛ منطق المنهاج وفلسفته ،تحليل عناصر المنهاج المختلفة ؛ تحليل اسس
المنهاج المختلفة؛ تنظيم المنهاج  :المراكز التنظيمية والمبادئ والبنى التنظيمية ،نماذج التعلم والتعليم
المتضمنة؛ تقويم تعلم الطلبة؛ تماسك المنهاج.
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3

10330701

3

0

يتناول هذا المساق مفهوم علم النفس التربوي ،موضوعاته ،أهميته ،نظرياته ،العمليات العقلية،
االنتباه ،االدراك ،الذاكرة ،النسيان ،الفروق الفردية في التحصيل والتعلم ،انتقال أثر التعلم والتدريب،
دافعية التعلم ،التفكير وحل المشكالت ،التطبيقات التربوية المستندة للدراسات الحديثة.
10230701تصميم التدريس وتقنياته ،3( :ن ،3 ،ع ،0:المتطلب السابق) :
يتناول هذا المساق التعريف باألطر المعرفية والسلوكية والبنائية التي تستند إليها نماذج تصميم
التدريس الحديثة ،من حيث تعريف الدارس بالعناصر الرئيسة لعملية تصميم التدريس :من تحليل
الحاجات إلى التعريف والتطوير ،والتنفيذ والتقويم ،وتزويد المتعلم بالكفايات المعرفية والتقنية الالزمة
لتصميم التدريس وفق المنحى النظامي ،وتمكين المتعلم من ممارسة بعض المهارات المكتسبة من
هذه المادة في مجاالت التصميم والتطبيق والتقويم اعتمادا على أسس التصميم وفق المنحى
النظامي.

 10230702اإلدارة الصفية والتفاعل الصفي ،3( :ن ،3 ،ع ،0:المتطلب السابق) :
يتناول هذا المساق مفهوم اإلدارة الصفية وأهميتها ،وكيفية تنمية مهارات المعلم وقدراته على ضبط
الصف وإدارته وتنظيمه ،والبيئة الصفية والعالقات اإلنسانية ،وأنماط التفاعل الصفي والمشكالت
الفعال،
وسُبل معالجتها والركائز التي تقوم عليها اإلدارة الصفية ،والتفاعل النموذجي ّ
الصفية ُ
واالهتمام بجميع عناصر الغرفة الصفية وتوظيفها في عملية التفاعل الصفي ،كما يتناول َدور ٍ
كل
َ
من المعلم واإلدارة المدرسية وأولياء األمور في تفعيل هذه العناصر.
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 10130703اعداد المعلمين وتنميتهم ،3( :ن ،3 ،ع ،0:المتطلب السابق) :
يتناااول هااذا المساااق المقارنااة بااين األدوار التقليديااة للمعلاام ،واألدوار المسااتجدة لمعلاام العصاار الحااديث

في الجانبين اإلداري والفني ،وما تتطلبها من مسؤوليات وكفايات الزمة المفاهيم والنظريات التي يقوم
عليها إعداد المعلمين وتادريبهم قبال الخدماة و أثنائهاا ،وأهمياة التادريب المساتمر وعوائاده علاى العملياة

التعليميااة .التخطاايط لبارامج تاادريب المعلمااين وفااق احتياجاااتهم الحاضارة والمسااتقبلية ،و أساااليب إعااداد
وعمليااا باإلسااتفادة ماان التجااارب العالميااة والمحليااة الناجحااة ،وماااذج التاادريب والتأهياال
المعلمااين نظرًيااا
ً
التربوي واإلعداد التربوي.
 10220705تقويم التدريس ،3( :ن ،3 ،ع ،0:المتطلب السابق) :
مفهوم التقويم بشكل عام وتقويم التدريس بشكل خاص وانواعه وتطوره التاريخي ،وعالقته بالقياس
واالختبارات بمختلف انواعها الصفية والمقننة وخصائص االختبارات الجيدة من حيث (الصدق
والثبات والموضوعية والشمولية والمعايير) وعرض نماذج تقويمية مختلفة.
 10220706قضايا ومشكالت في تدريس المناهج العامة ،3(:ن ،3 ،ع ،0:المتطلب السابق) :
ابراز القضايا والمشكالت التي تتعلق بتدريس المناهج وبشكل مفصل تبادل مشكالت ذات صلة
لعناصر المنهج المتمثلة في االهداف واسلوب صياغتها ومحتوى المادة الدراسية وكيفية تنظيمها
واالنشطة والوسائل المساعدة في التدريس واالجراءات المتعلقة بالتقويم.

 10120707أسس التربية – متقدم ،3( :ن ،3 ،ع ،0:المتطلب السابق) :
يتناول هذا المساق مفهوم التربية وأبرز أسسها :التاريخية ،والفلسفية ،واالقتصادية ،والثقافية،
واالجتماعية ،والسياسية ،والنفسية التعليمية ،وسائط التربية المقصودة وغير المقصودة ،ودور كل
منها في العملية التعليمية التعلمية ،والتربية في األردن من حيث نشأتها ،وفلسفتها ،وأهدافها،
وإدارتها ،والتطورات والتجديدات المعاصرة في عناصرها وعملياتها ،وانعكاسات ذلك على العملية
التربوية.
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