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مدرس المساق :د .أحمد العياصرة
أوالً :وصف المادة

تتناول هذه المادة مفهوم المنهاج المدرسي ،وعناصره ،وأنواعه ،وعملياته المختلفة ،وأسس بنائه
وتنظيماته ،وتفصيل لموضوعي أسس المناهج :الفلسفية ،واالجتماعية ،والنفسية ،والمعرفية،

وتنظيمات المناهج :المتمركزة حول المادة الدراسية ،والمتمركزة حول المتعلم ،وتلك التي توازن

بين المادة الدراسية والمتعلم ،إضافة إلى المنهاج التكنولوجي والعالمي والبيئي واإلسالمي ،مع

األخذ في االعتبار ربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي ،وبما يساعد الطالب على أن يكون
باحثاً وقاد اًر على بناء المناهج في مادة تخصصه وتحليلها وتقويمها وفق أسسها وتنظيماتها.
ثانياً :الهدف العام للمادة

تهدف المادة بصورة عامة إلى إكساب الطالب المعرفة المتعمقة في مجالي أسس المناهج
وتنظيماتها ،وتوظيف هذه المعرفة في مواقف وقضايا مختلفة ،وفي بناء المناهج في مادة

التخصص وتحليلها وتقويمها بأسلوب علمي.
ثالثاً :األهداف الخاصة للمادة

تهدف هذه المادة إلى إكساب الطالب ما يأتي:

 -1معرفة عامة بمفهوم المنهاج ،ومكانته في النظام التربوي ،وعناصره ،وعملياته.
 -2معرفة متعمقة بأسس المناهج :الفلسفية واالجتماعية والنفسية والمعرفية.

 -3معرفة متعمقة في تنظيمات المناهج المختلفة :المتمركزة حول المادة الدراسية ،والمتمركزة

حول المتعلم ،وتلك التي توازن بين المادة الدراسية والمتعلم ،إضافة إلى كل من المنهج

التكنولوجي والعالمي والبيئي واإلسالمي.

 -4توظيف هذه المعرفة مواقف وقضايا مختلفة ذات صلة.

 -5توظيف هذه في بناء المنهاج في التخصص وتحليلها وتقويمها بطرق البحث العلمي.
 -6القراءة الناقدة للرسائل الجامعية والدراسات التي تناولت أسس المناهج وتنظيماتها.

رابعاً :محتوى المادة

يتألف محتوى المادة من إحدى عشرة وحدة دراسية توزعت على أسابيع الفصل كاآلتي:

الوحدة
األولى
مفاهيم أساسية

محتوى الوحدة
التعريف بالمساق ،واستراتيجيات تدريسه ،ومتطلبات النجاح فيه ،وتوزيع الخطة

الدراسية ومناقشتها.

المنها اااج المدرسا ااي مفهوما ااه ،أنواعا ااه ،عناص ا اره ،مكانتا ااه فا ااي النظا ااام التربا ااوي،
عملياته المختلفة).
 -1األسا ااس الفلسا اافية :الفلسا اافة المثاليا ااة ،الفلسا اافة الواقعيا ااة ،الفلسا اافة الطبيعيا ااة،
الفلسفة الوجودية ،الفلسفة البراجماتية ،الفلسفة التقدمية ،الفلسفة اإلسالمية.
 -2األسااس االجتماعيااة :محااددات كاال ماان البيئااة والمجتمااع والثقافااة ومكونااات

الثانية
أسس المنهاج

ومتغيرات كل منها وعالقتها بالمنهاج.

الجلسة
األولى
الثانية
الثالثة والرابعة
الخامسة

 -3األسااس النفسااية :مفهااوم الااتعلم وتفساايره فااي النظريااات الساالوكية والنظريااات
المعرفي ااة وش ااروطه وانتق ااال أثا اره وعالق ااة ذل ااك بالمنه اااج ،مب ااادل النم ااو ومطالب ااه
ومشكالته وعالقة ذلك بالمنهاج).

السادسة

 -4األس ااس المعرفي ااة :طبيع ااة المعرف ااة ،المعرف ااة والمنه اااج ،مص ااادر المعرف ااة،
حقااول المعرفااة ،مكونااات النظااام المعرفااي وتدريسااها ،االتجاهااات والميااول والقاايم

وتدريسها ،المهارات وتدريسها.

السابعة

 -1التنظيمات المتمركزة حول المادة الدراسية:
أ -منهاج المواد الدراسية المنفصلة.

ب -منهاج المواد الدراسية المترابطة.

الثامنة التاسعة

ج -منهاج المجاالت الواسعة.
د -منهاج المواد الدراسية المدمجة.
الثالثة

تنظيمات المنهاج

 -2التنظيمات المتمركزة حول المتعلم:
أ -منهاج النشاط المشروع ،وحل المشكالت).
ب -المنهاج المحوري.

االمتحان األول
 -3التنظيم ااات الت ااي تا اوازن ب ااين الم ااادة الد ارس ااية والمعل اام المختلط ااة) :منه اااج
الوحدات الدراسية.
 -4المنهاج التكنولوجي ،المنهاج العالمي ،المنهاج البيئي ،المنهاج اإلسالمي.

العاشرة
الحادية عشر
الثانية عشر
الثالثة عشر

عرض الطلبة ألعمالهم

الرابعة عشر

االمتحان النهائي

الخامسة عشر

خامساً :متطلبات المساق وتقويمه
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