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بكالوريوس

األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة

اإلرشاد والصحة النفسية ،التربية الخاصة

لغة التدريس

العربية

تاريخ استحداث مخطط المادة الدراسية/
تاريخ مراجعة مخطط المادة الدراسية



مدرس المادة:

االسم :الدكتور ياسـين علـي المقوسـي /رئيس قسم المناهج والتدريس.
رقم المكتب)14( :

الساعات المكتبية :أحد ثالثاء خميس ( )4-8اثنين أربعاء ()4-8
البريد اإللكترونيMaqosi_yaseen@yahoo.com :



وصف المادة:

األسس االجتماعية والنفسية والمعرفية للتربية ،الفلسفات المثالية والواقعية والوجودية والبراغماتية واإلسالمية ،وتطبيقات على األسس والمدارس ،خاصة في نظرتها إلى

المناهج والمعلم والحياة والقيم.



أهداف تدريس المادة ونتائجها:
يتعرف على:
يتوقع من الطالب بعد دراسة المادة أن َّ

 .1مفهوم التربية ،ومعانيها ،وضرورتها ،وأهميتها لكل من الفرد والمجتمع.
 .2عالقة التربية بالعلوم والمباحث العلمية المختلفة.

 .3األسس التي تقوم عليها التربية ( الفلسفة ،والتاريخية ،واالجتماعية والثقافية ،والنفسية  ....الخ ).

 .4وسائل العملية التربوية ( األسرة ،والمدرسة ،وأماكن العبادة ،وأماكن الترويح ( النوادي ) ووسائل اإلعالم المختلفة.
 .5الوسائل المعنية للعملية التربوية ( الكتب ،السبورة ،األجهزة ،واألدوات ،والتقنيات الحديثة ).
 .6عناصر العملية التربوية ،المعلم ،والمنهاج ،والتقويم.



النشاطات واالستراتيجيات التدريسية:



محاضرات ،مناقشات جماعية ،التفكير الناقد.




التعليم التعاوني (نظام المجموعات).

حل المشكالت ،العصف الذهني.



مشاهدة بعض الدروس على الفيديو ومناقشتها في الفصل.



عرض نماذج لتحضير دروس في مجال تخصص الطالب ومناقشتها أثناء المحاضرة.



تنفيذ بعض الطالب لدروس من خالل التعليم المصغر.
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مخطط مادة (أسس التربية)

محتوى المادة الدراسية والجدول الزمني:

المحتوى
التربية ومعانيها

األسبوع
األول الثاني

التربية ضرورتها وأغراضها

المدرس

علرررررو موهررررررو وأ رررررردا

الثالث

األسس الولسوية للتربية

السادس

األسس النوسية للتربية

الساب

األسس التعليمية للتربية

الثامن التاس
العاشر

األسس البيلية للتربية

الحادي عشر
األسس االجتماعية للتربية

الثاني عشر
الثالث عشر

األسس االقتصادية للتربية
األسس الدينية للتربية والتربية
األخالقية

الراب عشر

أبحاث

حياة الورد والجماعة.

يتعر ال ال إلرو
 -أن َّ

أسررالي ووسررال التربيررة

المختلوة.
الدكتور ياسين المقوسي

األسس الولسوية للتربية

الخامس

الخامس عشر

السادس عشر

تقارير
المشاركة ي

 -أن يضرررررررررر ال الرررررررررر

المناقشا

تصررررو ارط لت رررروير العمليررررة
التربوية ي المدارس.

 -أن يكتسررررررر ال الررررررر

أصول ومهرا ار وأسرالي
تربوية.

 -أن يرررثمن ال الررر دور

التربيررررررررررة وانعكاسرررررررررراتها
اإليجابيررررررة علررررررو الورررررررد
والمجتم والحياة.

 -أن يقدر ال ال أ مية

أسررس التربيررة رري تع ي ر

المراجع

أوراق عمل
التحضير للمادة

أسس التربية :إب ار ي ناصر

األسس التاريخية للتربية

أساليب التقييم
امتحانا

التربيرررررةم وأ ميتهرررررا ررررري

وأ دا ها وصلتها بالعلو األخرى
الراب

نتاجات التعلّم المتحققة
 -أن يتعررررررررر ال الرررررررر

دائرة االعتماد وضمان الجودة

دروس ت بيقية
لموردا المادة

االلت ا بمواعيد
المحاض ار .

العملية التربوية.



أساليب التقييم ومتطلبات المادة:



التقويم المستند على األداء




التقويم بالتواصل
أوراق عمل.



تنفيذ دروس تطبيقية لمفردات المادة.



السياسات المتبعة بالمادة:



سياسة الحضور والغياب.



إجراءات السالمة والصحة.



إعطاء الدرجات



المعدات واألجهزة المطلوبة:



السبورة.



الخرائط المفاهيمية.



المراجع:

 -التقويم بالمالحظة

 المشاركة في المناقشات. -التحضير الجيد للمادة

 االلتزام بمواعيد المحاضرات. -الغياب عن االمتحانات وتسليم الواجبات في الوقت المحدد.

 -الغش والخروج عن النظام الصفي.

 الخدمات المتوفرة بالجامعة والتي تسهم في دراسة المادة. -أوراق العمل.

 -الوسائل االليكترونية.

 -1أسس التربية :إبراهيم ناصر ،دار عمار -عمان.

 -2مدخل إلى التربية :عمر الهمشري ،دار صفاء للنشر -عمان.
 -3مقدمة في التربية :محمد الخوالدة ،دار المسيرة – عمان.
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