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 1. اسم المادة ربية الوطنيةالت

 2. رقم المادة 0022022

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 0
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 0

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. نامجاسم البر  البكالوريوس

 6. رقم البرنامج 20

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية كمية االداب

 9. القسم قسم التاريخ

 10. مستوى المادة ثالثة

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 0202/0202الفصل األول 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكالوريوس

 13. ة في تدريس المادةاألقسام األخرى المشترك ال يوجد

 14. لغة التدريس العربية 

تاريخ مراجعة / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  0202
 15. مخطط المادة الدراسية

 

 يُّسق انًادة .66

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 

 مدرسو المادة .71

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي دراجالرجاء إ
 
 

 

 وصف المادة .71

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما

ة لمتعميم العالي وتستمد " التربيةة الوطنيةة" كمةادة عمميةة تعد التربية الوطنية امتدادًا عضويًا وظيفيًا لفمسفة التربية والتعميم باعتبارها بعدًا من أبعاد اإلستراتيجية الوطني          
سةية وعمةم االجتمةاع، والتةاريخ وايرهةا  تربوية لطمبة الجامعات األردنية من األصول االجتماعية الثقافية لممجتمع األردني العربي اإلسةممي، ومةن العمةوم األخةرى كةالعموم السيا

ة الثوابةةت األردنيةةة وعمةةا رأسةةها العقيةةدة اإلسةةممية السةةمحاء  ومبةةادئ الثةةورة العربيةةة الكبةةرى  والدسةةتور األردنةةي والتجربةةة الوطنيةةة وتنطمةةم مةةادة " التربيةةة الوطنيةةة " مةةن مجموعةة
بًا ونظامةًا  وتههيةل الطمبةةة أرضةًا وشةع والقوميةة والعالميةة  والهةدف العةام مةن تةدريس هةذة المةادة يتمحةور فةي ثمثةة أبعةاد رسيسةية هةي: ترسةيخ االنتمةاء والةوالء واالعتةزاز بةالوطن
كسةاب الطمبةة مرجعيةة معرفيةة مفاهي ميةة قيميةة مهاريةة تمكةنهم مةن االلتةزام لمقيام بهدوارهم المختمفة كمةواطنين أردنيةين داعمةين ومشةاركين فةي مسةيرة التنميةة الوطنيةة الشةاممة  وال

 بالمواطنة والديمقراطية والسموك الحضاري       
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 ادة ونتاجاتهاالمتدريس أهداف  19.

 األهداف -أ

 ترسيخ االنتماء والوالء واالعتزاز بالوطن   0

 تههيل الطمبة لمقيام بهدوارهم المختمفة كمواطنين أردنيين داعمين ومشاركين في مسيرة التنمية الوطنية الشاممة   0

 اكساب الطمبة مرجعية معرفية مفاهيمية قيمية مهارية   0

 والديمقراطية والسموك الحضاري تمكين الطمبة من االلتزام بالمواطنة   4

 

 عما    اً يكون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب
 يمتمك الطمبة مفاهيم الوطنية واالنتماء والوالء لموطن   0

 امتمك الطمبة المؤهمت المختمفة لمقيام بهدوارهم المختمفة كمواطنين أردنيين    0

 الكافي لممشاركة في الحياة الديمقراطية والسياسية أن يمتمك الطمب الوعي   0

 

 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
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 المحتوى األسبوع المدّرس نتاجات التعّمم المتحققة التقييم أساليب المراجع
 الكتاب المقرر

 التربية الوطنية والمواطنة

األول    
والثاني 
 والثالث

صطهحات يدخم نتعريف يفاْيى ٔي .6

عاية: انٕطٍ ٔانٕطُية ٔاألية ٔانقٕيية 

 ٔانتربية انٕطُية ٔانٕٓية انٕطُية.
جغرافية األردٌ ٔحدٔدِ ٔيدَّ  .2

 ٔسكاَّ.
 تطٕر تاريخ األردٌ:  .3
 و.6166انُٓضة انعربية  .4
 و.6146-6126اإليارة األردَية  .5

 الكتاب المقرر
 مسام التربية الوطنية

الرابع    
والخامس 
والسادس 

 والسابع

 نُضال يٍ أجم االستقالل.ا .6
 .6146قياو انًًهكة األردَية انٓاشًية  .2
 األردٌ ٔانقضية انفهسطيُية. .3
 و.6151ٔحدة انضفتيٍ  .4
 األردٌ في عٓد انًهك انحسيٍ. .5

–إنهاء معاهدة التحالف األردنية   2
 م 0522البريطانية 

 م 0521االتحاد العربي   2

م ونتاسجها عما 0522حرب حزيران   1
 األردن 

كة العربية المتحدة مشروع الممم  5
 م 0520

 الكتاب المقرر
 التربية الوطنية

 

الثامن    
والتاسع 
 والعاشر

 العربية  -العمقات األردنية  0

 االيرانية –األردن والحرب العراقية   0

 مجمس التعاون العربي  0

 0552/0550حرب الخميج الثانية   4

مفاوضات السمم ومعاهدة السمم   2
 األردنية اإلسراسيمية

 ل عهد الممك عبدا هل الثانياألردن خم  2

 الكتاب المقرر
 التربية الوطنية

الحادي    
عشر 

والثاني 
عشر 

والثالث 
 عشر

 النظام السياسي األردني:  0

التطور الدستوري في األردن:)   0
، دستور 0501القانون األساسي 

 (0520، دستور 0542

 تطور الحياة النيابية في األردن  0

 الكتاب المقرر
 والمواطنة التربية الوطنية

الرابع عشر    
 والخامس 

، 0501الميثام الوطني األردني   0
0550 

السمطات الثمث: السمطة التنفيذية   0
 والسمطة التشريعية والسمطة القضاسية

 نشهة األحزاب السياسية وتطورها  0

 دور المؤسسات في التربية الوطنية
 

 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02
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 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتاجات التعمم المستهدفة من خمل تطوير ن يتم

 المحاضرة -
 المحاورة -
 الوصف الذهني -
 نظام المجموعات -

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخمل من  المستهدفة نتاجات التعمم تحقمإثبات  يتم

 التقارير -

 المشاركة -

 االمتحانات -
 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السممة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .04

 ال يوجد

 

 المراجع .22

 

 المقررة، والقراءات التي يجب عما الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادة الكتب  - أ
 

  0222المرجع االساسي: ) الكتاب المقرر( عمي محافظة وآخرون، التربية الوطنية، دار جرير لمنشر والتوزيع، عمان،  -
  0222شنام، مسام التربية الوطنية، عمان، عبد المجيد ال -
  0222محمد نايف العمايرة وآخرون، التربية الوطنية في األردن، عمان،  -
  0550إبراهيم ناصر، التربية الوطنية والمواطنة، مكتبة راسد العممية، عمان،  -
  0222، أحمد خميف العفيف وآخرون، التربية الوطنية، دار جرير لمنشر والتوزيع، عمان -
  0222محمد عبد الكريم محافظة وآخرون، التربية الوطنية، الجامعة الهاشمية،  -
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 معمومات إضافية 26.

 
 ال يٕجد

 
 

 

 

----/ القسم: مقرر لجنة الخطة------------------اريخ: الت - ------------------------التوقيع:  -------------------اسم منسم المادة: 
 --------------------------------- التوقيع ---------- -----------

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------رسيس القسم: 
 --------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 
                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            

                  قسمالرسيس                                                                                                             
     يد لضمان الجودةمساعد العم                                                                                                    

 الدراسية المادةممف                                                                                           


