
 الخّطة الدراسية لدرجة الماجستير
 (مناهج عامة / المناهج والتدريس)  في

 (مسار رسالة ) 
 

                         
 :أحكام وشروط عامة:  أولا 

 .تتفق هذه الخّطة مع تعليمات برامج الدراسات العليا النافذة   .1

 :امج التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرن   .2

 بكالوريوس معلم صف أو معلم مجال. 
  بكالوريوس في أي حقل من حقول المعرفة                           . 

                                                                                       
 (  .ال يوجد) :شروط خاصة:   ثانياا 

 
 :ساعة معتمدة موّزعة كما يلي( 33)ة من تتكّون مواد هذه الخطّ :   ثالثاا 

 :ساعة معتمدة كما يلي( 11: )ةمواد إجباري .1

 المتطلب السابق عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

-  - 3 3 منهجية البحث في التربية 0401080
-  - 3 3 تخطيط المناهج  0402010
-  - 3 3 النظرية والبحث في التدريس 0402011
 - - 3 3 تحليل المناهج 0402012

 - - 3 3 صنع السياسات المنهجية 0402018

-  - 3 3 التغير في مناهج التعليم األساسي 0402010
 :ساعات معتمدة يتم اختيارها مما يلي( 6: )مواد اختيارية-2

 المتطلب السابق عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

-  - 3 3 ت التعلم والتعليم الصفينظريا 0401002
-  - 3 3 دراسات مقارنة في المناهج 0402013
-  - 3 3 تصميم التدريس 0432042
-  - 3 3 استخدام الحاسوب في التعليم 0402040
 - - 3 3 تعديل السلوك في التربية الخاصة 0400038

- -  3 3 نظريات االشراف التربوي 0403010
 (.7172099) اعات معتمدة ورقمها س( 9)رسالة جامعية  -3

 

 رقم الخّطة   2772 ر



 الخّطة الدراسية لدرجة الماجستير
 (مناهج عامة /المناهج والتدريس)  في

 (مسار شامل ) 
 

                         
 :أحكام وشروط عامة:  أولا 

 .تتفق هذه الخّطة مع تعليمات برامج الدراسات العليا النافذة   .1

 :ات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج التخصص.  2

 بكالوريوس معلم صف أو معلم مجال. 
 بكالوريوس في أي حقل من حقول المعرفة                                                                                           . 

 (.ال توجد) :شروط خاصة:   ثانياا 
 :ساعة معتمدة موّزعة كما يلي( 33)الخّطة من تتكّون مواد هذه :   ثالثاا 

 :ساعة معتمدة كما يلي( 22: )ةمواد إجباري .1

 المتطلب السابق عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

-  - 3 3 منهجية البحث في التربية 0401080
-  - 3 3 تخطيط المناهج 0402010
-  - 3 3 النظرية والبحث في التدريس 0402011
-  - 3 3 تحليل المناهج 0402012
-  - 3 3 دراسات مقارنة في المناهج 0402013
-  - 3 3 صنع السياسات المنهجية 0402018
 - - 3 3 التغير في مناهج التعليم األساسي 0402010

-  - 3 3 استخدام الحاسوب في التعليم 0402040
 :مما يلي ساعات معتمدة يتم اختيارها( 9: )مواد اختيارية .2

 المتطلب السابق عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 - - 3 3 نظريات التعلم والتعليم الصيفي 0401002

-  - 3 3 تصميم التدريس 0432042
-  - 3 3 فلسفة التربية 0403011
- -  3 3 نظريات االشراف التربوي 0403010

 - - 3 3 الخاصةتعديل السلوك في التربية  0400038

 (.7172091) امتحان شامل  .3

 
 

 رقم الخّطة   2772 ش



 وصف مواد مناهج عامة
 

 

 ( ساعات معتمدة 3)    نظريات التعلم والتعليم الصفي 8081080
 (ال يوجد ) المتطلب السابق 

تتناول هذه المادة معالجة نظرية وتطبيقية لمفهووم الوتعلم وشوروط  ظ وظيفوة النظريوة فوي تفسوير الوتعلم 
النظريووات السوولوكية : كمووا تتنوواول المووادة لرطوواي للمفوواهيم األساسووية وتطبيقاتهووا فووي وتوجيهوو  وطووبط ظ

الكالسوويكية وارجراةيووةظ ونظريووات الووتعلم االجتموواليظ والووتعلم بالمحاكوواةظ والنظريووات المعرفيووةظ ونموواذ  
فووواهيم معالجوووة المعلوموووات فوووي تمريووول وتفسوووير الوووتعلم والعمليوووات المتصووولة بووو ظ والعمليوووات الدافعيوووة والم

  .النظرية المفسرة لهاظ وتطبيقاتها النظرية
 

 (ساعات معتمدة 3) تخطيط المناهج 8080018
 (ال يوجد)المتطلب السابق 

تتناول هذه المادة مفهوم المنها  والتصورات المختلفة ل ؛ المنها  الصوري  والخفوي والملغوي؛ النمواذ  
ظ النقوودي (شوووابظ ووكوور)ظ العملووي (وجونسووونالتحليلووي نموذجووا تووايلر : الرةيسووة فووي تخطوويط المنهووا 

صوووياأة اهوووداف المنهوووا ظ اختيوووار المحتوووول والخبووورات التعلّميوووةظ تنظووويم : ؛ تصوووميم المنهوووا (فريوووري)
المحتول والخبرات التعليمية استراتيجيات التدريس والتعلم ظ تقويم المنها ؛ تنفيذ المنها ؛ طبط جودة 

 .المنها 
 

 (ساعات معتمدة 3) التدريسالنظرية والبحث في  8080011
 (ال يوجد)المتطلب السابق 

السولوكيةظ : تتناول هذه المادة مفهوم التدريس ولناصره؛ التدريس والتعليم والوتعلم؛ نمواذ  فوي التودريس
التوودريس الفعووال : النفسووية وارنسووانية ظ النموووذ  البنوواةي؛ البحووث فووي التوودريس/ المعرفيووةظ االجتماليووة

ظ البحوووث فوووي التخطووويط للتووودريسظ التووودريس وصووونع القووورارات التدريسووويةظ (العمليوووات –نمووووذ  النوووواتج )
وتكييف التدريس للفوارق الفردية؛ البحث في فاللية التدريس باالستقصاءظ التدريس بالخبرةظ  التدريس 
بالمشرولاتظ التدريس بحل المشوكالتظ التودريس بالحواالت التاريخيوةظ المحاكواةظ تاديوة الودورظ وتعلويم 

خصووواةل المحتوووولظ خصووواةل الموووتعلم والمعلووومظ : الفريوووق؛ العوامووول المووولررة فوووي الفالليوووة التدريسوووية
 . خصاةل البيةة التدريسية ظ تقويم التدريس

 



 (ساعات معتمدة 3) تحليل المناهج 8080010
 (ال يوجد)المتطلب السابق 

تتنوواول هوووذه الموووادة مفهووووم تحليووول المنووواهج واأراطوو ؛ الفووورق بوووين تحليووول المنووواهج وتقويمهوووا؛ لناصووور 
التحليل ؛ منطق المنها  وفلسفت ظ تحليل لناصر المنها  المختلفة ؛ تحليل اسوس المنهوا  المختلفوة؛ 

علويم المتطومنة؛ تقوويم المراكز التنظيمية والمبادئ والبنى التنظيميةظ نماذ  التعلم والت: تنظيم المنها  
 .تعلم الطلبة؛ تماسك المنها 

 
 (ساعات معتمدة 3) دراسات مقارنة في المناهج 8080013

 (ال يوجد)المتطلب السابق 
تتناول هوذه الموادة مفهووم الدراسوات المقارنوة وأرطوها؛ العوامول الفلسوفية والرقافيوة واالجتماليوة المولررة 

فووي ( األساسووي والرووانوي) هج؛ دراسووة حوواالت لمنوواهج التعليوووم فووي السياسووات المنهجيووة وتخطوويط المنووا
 .لدد من البلدان المتقدمة والنامية ومن بينها األردن

 
 (ساعات معتمدة 3) صنع السياسات المنهجية 8080010

 (ال يوجد)المتطلب السابق 
لطووووورق ا: تتنووووواول هوووووذه الموووووادة مفهووووووم واأوووووران السياسوووووات المنهجيوووووة؛ تكووووووين السياسوووووات المنهجيوووووة

وارجراءاتظ تطبيق السياسات المنهجية؛ تقويم السياسات المنهجية؛ دراسات لحاالت صياأة السياسة 
 .المنهجية في بعن البلدان بما فيها األردن

 
 (ساعات معتمدة 3) التغير في مناهج التعليم األساسي 8080010

 (ال يوجد)المتطلب السابق 
تغيوور المنهووا ظ التغيوور فووي منوواهج التعلوويم األساسووي فووي األردن  تتنوواول هووذه المووادة العواموول الموولررة فووي

 .والعالم العربيظ العوامل الملررة في تغير مناهج التعليم األساسي في األردن والعالم العربي
 

 (ساعات معتمدة  3)            نظريات األشراف التربوي 083018
للنظريووات ارشووورافية واتجاهاتووو  بحيوووث  دراسووة تطوووور مفهووووم األشوووراف التربوووي تمهيووودا لعووورن وتحليووول

تكسووب الوودارس مفهومووا نظريووا فووي األشووراف التربوووي يعينوو  للووى تكوووين تصووورات متعووددة للممارسووات 
كمووا تهوودف الووى دراسووة األسووس التووي تقوووم لليهووا لمليووة األشووراف التربوووي كووالتعليم والووتعلمظ . ارشوورافية



نصووة التربويوة للمشوورف التووي يعمول للووى اساسووها فووي وتقودير المنهووا  وتطوووير قيوادة المعلووم وركوواةز الم
كما ستتناول المادة دراسوة المنواا التنظيموي فوي المودارس ودور المشورف فوي تحسوين . الميدان التربوي

 .هذا المنااظ مع التركيز للى الحوار ارشرافي وارره للى العالقة بين المشرف والمعلم
 

 (ساعات معتمدة  3)        تعديل السلوك في التربية الخاصة 8080030
 (ال يوجد ) المتطلب السابق 

تطبيقات لمليوة  . تتناول هذه المادة  تصميم برامج تعديل السلوك في ميدان التربية الخاصة  وتنفيذها
مراجعووووة نقديووووة وتحليوووول ادبيوووووات تعووووديل سوووولوك ذوي .  فووووي تعووووديل سوووولوك ذوي االحتياجووووات الخاصووووة

القيوواس المتكووررظ اختيووار خووط قالووديظ تصووميم ا ب : لووة المفووردةالحاتصووميم .  االحتياجووات الخاصووة
اخالقيات تعديل السلوك مع ذوي االحتياجوات . واشكال  المختلفةظ التحليل االحصاةيظ الادة التجريب

دراسووات وقطووايا  حديرووة فووي مجووال . توودريب  الوالوودين للووى طوورق اسووتخدام تعووديل السوولوك.  الخاصووة
 .الخاصةتعديل سلوك ذوي االحتياجات 

 
 (ساعات معتمدة 3)منهجية البحث في التربية                                8081008

 (ال يوجد ) المتطلب السابق 
تتنوواول هووذه المووادة منهجيووة البحووث التربوووي موون حيووث تحديوود المشووكلةظ األسووةلة والفرطووياتظ مراجعووة 

تطوووووير األدوات وجمووووع البيانووووات األدب وتحديوووود المجتمووووع وطوووورق اختيووووار العينووووة وتصووووميم البحووووث و 
وتحليلهووا مسووتخدمين اسوواليب ارحصوواء الوصووفي موون مروول التوزيووع التكووراري ومقوواييس النزلووة المركزيووة 

 .والتشتت ومبادئ ارحصاء االستنتاجي
 

 (ساعات معتمدة  3)   التعليم                       استخدام الحاسوب في   8080008
 ( ل يوجد) المتطلب السابق 

تتنوواول هووذه المووادة توطووي  مفهوووم الحاسوووب ودورة فووي لمليووة الووتعلم والووتعلمظ واسووتخدام الحاسوووب فووي 
وتقييم البرامج الحاسوبية التدريبية ظ (كوسيلة تعليمية وكوسيلة مسالدة في إدارة لملية التعليم )التعليم 
نتوووووا  البووووورامج التعليميوووووة وتووووودريب الطلبوووووة للوووووى تصوووووميم و ظ ميوووووة الجووووواهزة وتطبيقاتهوووووا التربويوووووةوالتعلي ا 

ا فوووي خدموووة وكيفيوووة توظيفهووو internetالمحوسوووبةظ وكوووذلك تعريوووف الطلبوووة بشوووبكة المعلوموووات الدوليوووة 
 .لملية التعلم والتعليم

 



 (ساعات معتمدة  3)تصميم التدريس                                          8080000
 (ل يوجد )المتطلب السابق 
التعريووف بوواألطر المعرفيووة والسوولوكية واالجتماليووة التووي تسووتند إليهووا نموواذ  تصووميم  تتنوواول هووذه المووادة

موون تحليوول : التوودريس الحووديث؛ تعريووف الوودارس بالعناصوور الرةيسووية لعمليووة تصووميم التوودريس موون مروول
الحاجووووات الووووى التقووووويم والتطبيووووق؛ بالكفايووووات التووووي تتطلبهووووا لمليووووة تصووووميم التوووودريس الفعووووال بابعووووادة 

ة؛ تزويووود الموووتعلم بالكفايوووات المعرفيوووة والتقنيوووة الالزموووة لتصوووميم التووودريس؛ تمكوووين الموووتعلم مووون المختلفووو
ممارسووة بعوون المهووارات المكتسووبة موون هووذه المووادة فووي مجوواالت التصووميم والتطبيووق والتقووويم التموواداي 

 .للى مبادئ نظرية التدريس
 

  (ساعات معتمدة 3)     فلسفة التربية 083011
 ( ال يوجد ) ق المتطلب الساب

تتناول هذه المادة نشاة الفكر الفلسفي وتطوره لبر العصورظ وتكون المذاهب الفلسفيةظ وتسليط 
والعالقة . ارنسانيةظ والوجودظ والمعرفةظ والقيم الطبيعة :مواقف كل مذهب من قطايا الطوء للى

القديمةظ  )ات التربوية المختلفة بين الفلسفة والتربيةظ وتحديود مفهوم فلسفة التربيةظ ومناقشة الفلسف
المعلم والمتعلمظ )ة ولالقتووها بعناصر العملية التعليميوو ظ(والوسيطةظ والحديرةظ والمعاصرة

 .(.…والمنها ظ
 


