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 – الخطة التدريسية لمادة دراسية

 االلكترونية

 
التربية الوطنية :المــادةعنون    1111010 : المــادةرقم  

ـامــــــــــــــعـــــــــــ :مستوى المادة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       :المتزامنالمتطلب السابق و/ أو    

حسب البرنامج وقت المحاضرة:  
  3عدد الساعات المعتمدة:

46عدد ساعات التدريس الفعلية:  
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 االسم
الرتبة 

 األكاديمية
 رقم المكتب

 كانه مو 
الساعات 
 المكتبية

 البريد اإللكتروني

 الزعبي امجد .د
 

 aalzoubi@philadelphia.edu.jo   مشارك استاذ
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  zuhairtawfiq@hotmail.com  31918 مدرس زهير توفيق  .أ
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 mibrahim@philadelphia.edu.jo  31519 مدرس منار أحمد .أ

 
 )حسب دليل الجامعة( المادةوصف 

مادة التربية الوطنية من المتطلبات اإلجبارية لجميع طلبة الجامعات األردنية الرسمية والخاصة. وذلك بهدف 
األردن( أرضًا وشعبًا ومؤسسات، وترسيخ محبة الوطن تزويد الطلبة بمعرفة نظرية وميدانية عن الوطن )

واألخوة الوطنية لديهم وتعزيز مفهوم المواطنة وما يرتبط بها من حقوق وواجبات، وترسيخ مبادئ الدستور، 
وتحفيزهم لخدمة الوطن والشعب. كما تسعى هذه المادة إلى إبراز الدور السياسي األردني في بناء الوحدة 

ق قومي كما تبرزه السياسة األردنية الداخلية والخارجية، وتفاعلها مع القضايا العربية ال سيما العربية من منطل
 القضية الفلسطينية. وتتناول هذه المادة مقومات التنمية الشاملة في المجتمع في جميع مجاالتها.

 
 :المادةأهداف 

 إدراك الطالب مدى أهمية مساق التربية الوطنية.  -1
 والقيم االيجابية لدى الطلبة نحو المصلحة الوطنية العليا. تعزيز االتجاهات -2
 وتطوره والبشرية الطبيعية وموارده عن تاريخ وجغرافية االردن كافية أساسية بمعرفة الطالب تزويد -3

 . السياسي
 نحو مسؤولياته ومتحمالً  هوققوح لواجباته مدركاً  اً واعي امواطنً ليكون  الالزمة بالمعلومات الطالب تزويد  -4

 .الوطن
 والمجتمع األردنية الدولة مؤسسات في بفاعلية المشاركة على تساعده التي بالمعلومات الطالب تزويد  -5

 .األردن
 ىعل هواطالع. تهاممارس ونح هوتوجيه بالطال دىل وطنيال ءنتماالوا ةراطيقالديم ادئمب زتعزي  -6

 .وتطورها األردنية الدولة بمؤسسات وتعريفه عملها وآليات ارجيةخوال ليةخالدا األردنية ةالسياس اتقمنطل
 .موكرامته رينخاآل ق و قح واحترام ،والحوار والمنطق العدل ئلمباد ممارساته وتعزيز الطالب وعي تعميق -7
 . واجتماعياً  واقتصادياً  سياسيا األردني التنموي  عبالواق الطالب تعريف -8
 . ناألرد شهده الذي وتطوره افيقالث عالواق إبراز -9

 التعامل وكيفية ناألرد واجهت التي جتماعيةالوا قتصاديةالوا السياسية التحدياتم بأه الطالب تعريف -10
 .معها

: سوف يتم مراعاة المستجدات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تجري على الساحة األردنية ةمالحظ
 أثناء الفصل الدراسي.

 
 مصادر التعليم

 )العنوان، المؤلفون، الناشر، سنة النشر( الكتاب المقرر* 
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ـــدكتور أمجـــد الزعبـــي، دار البركـــة للنشـــر والتوزيـــع،  - ـــدكتورة فـــدوى نصـــيرات، وال ـــة، ال ـــة الوطني التربي
 م.2015

 أشرطة فيديو، األشرطة الصوتية ....(  المواد المساندة( 
  حيث ينطبق() الطالبدليل 
 (دليل المختبر )حيث ينطبق 

 (محاضرات، مجموعات نقاش، مجموعات تدريس، ، مناظرات، وغيرها)طرق التدريس. 
المحاضــــرات التـــــي تتضــــمن شـــــرل المــــادة باإلضـــــافة إلــــى الحـــــوار والنقــــا  وطـــــرل األســــ لة داخـــــل  -1

 المحاضرة.  
 الطالب بعمل تقارير حول بعض محاور المادة.تكليف  -2
 داخل المحاضرة. الرجوع إلى المصادر والمراجع لإلجابة على بعض األس لة التي تطرل -3
 حضور الندوات والمؤتمرات التي تعقد في جامعة فيالدلفيا إلثراء المعرفة في التربية الوطنية.     -4

 م:التعل  نتاجات 
 )المهارات العقلية )القدرة على التفكير والتحليل 

السياسية أن يتعرف الطالب إلى مختلف الجوانب التي لها عالقة في تاريخ األردن المعاصر وتحدياته  -

 واالقتصادية  واالجتماعية، وأن يتعرف إلى المشهد الثقافي.

 )مهارات التواصل )الشخصية واألكاديمية 
  يتوقع  نعا طالباعن يك ي عوك افيع  فضع  يفدعة عنىععفتع ملعم طاتقبنعة نع  طاىدعبيب طاع تل عل عطاعففب  معا طاىدععبيب

 طاوطنيل بش ة عط ٍ عبفعك تشنج يع تقصن.

 العملية المكتسبة من الممارسة  المهارات 
 يك يستلي  طالبان توظيف نقرفت  في طا شف ما حىبئق عن بهي  خبصل بباعبدع. 
 :تقييم الطلبةأدوات 
 واالمتحان النهائي()المد (المتحانات )االمتحان األول ا 
 اختبارات قصيرة 
 تقارير قصيرة و/ أو عروض و/ أو مشاريع بحثية قصيرة 
 واجبات دراسية 

 
 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 30 االمتحان األول
 50 االمتحان النهائي

 20 التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/ المشاريع
 100 المجموع
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 التوثيق واألمانة األكاديمية:

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 
 ( طريىل توثيق طلAPA ) 

 • .يت  توثيق طاحوطشي فوتيبً بقف توثيىضب في جس  طابحث بذكر طس  طاعؤاف طألخير عتق  طاص حل 

 في طا ضرس يت  عض  طالبقل بقف طس  طاعؤاف نتبومل ببس  عن بك طانشر عطانبشر )إك عجفت(. • 

طا بنعة اففعرطد يجن ذكر كة طاعرطج  عيجن ت صيص يع توضيح تبتيخ يوم طاعىببلل عن عبك طججتععب  عطجسع  • 

 يع طاجعبمبت طاذيا ت  طججتعب  بض  . 

  •  منف توثيق طاعجالت عطافعتيبت يجن ذكر طس  طاعىبل بيا مالنتي طقتببس عطس  طاعجلل طافعتيل تحت  سلر عتق

 طانس ل عطاشضر عطاسنل عطاعرج  طألصلي عتدعيا يتقبم طاص حبت عطاعرطج  طاعذكوتع . 

 طاتوثيق ضعا طانص:

 

 توثق ط( اعرطج  دطخة طانص عفق نظبمAPA:كعب يأتي ) 

 ( 2005يشبت إام طاعصبدت في بفطيل نتا طا ىرع بذكر طجس  طألخير ث  سنل طانشر بيا قوسيا }نثبل: يشبت طاقلعي )

إاععععم ................م. ينععععب طاتوثيععععق فععععي نضبيععععل طا ىععععرع في تععععن طجسعععع  طألخيععععر عسععععنل طانشععععر دطخععععة قوسععععيا 

( عتععذكر يتقععبم طاصعع حبت فععي حععبل طجقتبععبس طاحرفععي فىعع  نثععة )طاقلععي 2005قلععي عطاقليععل  م...............)طا

 (.20  ص 2005عطاقليل  

 

 : طاترتين طانضبئي اىبئعل طاعرطج 

 • ترتن جعي  طاعفطخة هجبئيب في قبئعل عطحفع سوطء كبك بباعؤاف يع طاقنوطك  عبحيث ج ي صة طا تبب ما طاعىبل 

 • طاترتين طاضجبئي العصبدت ببالغل طاقربيل. إهعبل طل طاتقريف منف 

 • .يترك نسبفل ) سلر فرطغ ( بيا كة نفخة عآخر 

 • .توض  قبئعل طاعرطج  في ص حل نستىلل ما طاعىبل يع طابحث 

 • إذط كبنت طاىبئعل تحتوي ملم نصبدت ببالغتيا طاقربيل عطإلنجليزيعل  ت تعن قبئععل نن صعلل ب عة اغعل  ملعم يك تبعفي

 صبدت عببالغل طاتي كتن بضب طابحث. طاىبئعل بباع

 

  ينثلل 

 :كتبب 

(. "نضنععل طاتعفتي  : نعبتسعتضب عتقزيزهععب"   ترجععل مبعفطاقزيز بععا سعقود طاقعععر  2001دطنيلسعوك  شعبتاوتي. )

 ن تن طاتربيل طاقربي بفعل طا ليج طاقربي : طاريبض  طاسقوديل. 

  :تسبال نبجستير 

طاتوتر طان سي عنصبدته افى طاعشرفيا طاتربوييا عنفيري طاععفطتس (." نستوى 1997يبو ميشل  زطهفع جعية. )

 طاح ونيل في طاد ل طاغربيل"   تسبال نبجستير غير ننشوتع  جبنقل طانجبح طاوطنيل  فلسليا  طاد ل طاغربيل. 

  والملكية التأليفحقوق: 
 من المراجع والمصادر.الحرص على األمانة العلمية عند األخذ   -

 تجنب االنتحال: 
  على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع: 

 
 مالحظـــات المواضيع االساسية والمساندة التي ستغطى األســبوع

مدخل إلى مادة التربية الوطنية ) المفاهيم مقدمة  1
  والجغرافيا والسكان(

2  
  الجغرافيا والتاريخ  والسكان والموارد

6 
 

النهضة العربية وتأسيس االمارة وقيام المملكة 
 االردنية الهاشمية حتى عهد الملك عبد هللا الثاني 

 امتحان قصير

8   
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 النظام السياسي االردني ) السلطات الثالث (

9 
 

االحزاب السياسية+ دور مؤسسات  المجتمع 
 المدني

 

المجتمع االردني + التطور الديمقراطي + دور  11
 األسرة 

 
 

  دور اإلعالم  والتعليم العالي الثقافة األردنية و  13
 

الفساد مفهومه وانواعه وطرق التحديات الداخلية  15
   المكافحة

  مراجعة عامة للمادة  16
  مناقشة التقارير الفصلية  
   

 االمتحان النهائي  اجراء فترة 
 

 الوقت المتوقع لدراسة المادة 
الطالــب مــن الدراســة واالعــداد للمــادة يســاوي ســاعتين لكــل محاضــرة مــن ف ــة الخمســين  هليــمعــدل مــا يحتــا  إ

 دقيقة.                 
 ()المواظبة سياسة الدوام

إذا غاب الطالب أكثـر مـن و ( من مجموع الساعات المقررة للمادة. %15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من )
عميـد الكليـة، يحـرم مـن التقـدم  دون عـذر مرضـي أو قهـري يقبلـهمادة ( من مجموع الساعات المقررة لل15%)

ا كــان الايــاب بســبب المــرض او لعــذر قهــري أمــا إذلالمتحــان النهــائي وتعتبــر نتيجتــه فــي تلــك المادة)صــفرًا(، 
 . يقبله عميد الكلية التي تطرل المادة ، يعتبر منسحبًا من تلك المادة وتطبق علية أحكام االنسحاب

 عـالمراج
 الكتب

 اسم المرجع اسم المؤلف
مالمــح الحيــاة السياســية فــي االردن منــذ العشــرينات وحتــى التســعينات،  أحمد زياد أبو غنيمة 

 م1998عمان، د.ن، 
-1952آثـــار االردن وفلســـطين فـــي العصـــور القديمـــة، أضـــواء جديـــدة  محمود أبو طالب

 م.1978،عّمان، 1ط م،1978
 م.1991عّمان، د.ن، جغرافية االردن،  صالل البحري 

 م.1983ردن، ترجمة سليمان الموسى، عّمان، دار ورد للنشر،آثار األ هاردنج النكستر
 م.2009السياسة الثقافية في األردن، عّمان، أمانة عّمان، أحمد يوسف التل 

ردنـــــــــــــي فـــــــــــــي االردن، عّمـــــــــــــان، دار ســـــــــــــندباد تطــــــــــــّور المجتمـــــــــــــع األ هاني الحوراني
 م.2004للنشر،

 م.1998ردن السياسي المعاصر ، عّمان، مؤسسة آل لبيت،تاريخ األ الموسىسليمان 
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 م.1991ردن، عّمان، لجنة تاريخ االردن،الحزبية في األالتجربة  عبد هللا نقر 
 ، بيروت، دار الكتاب العربي، د.ت أسرار الثورة العربية الكبرى  أمين سعيد

الوطنية والقومية، عّمان، مؤسسة آل البيت، ردنية والقضايا االحزاب األ إبراهيم الشرعة
 م.2013

 م.1983مبادئ القانون األساسي، عّمان، مكتبة الكسواني، سالم الكسواني 
 م.200عّمان، أزمنة للنشر والتوزيع، البطالة والفقر واقع وتحديات، حسين شخاترة
 م.2006التربية الوطنية، عمان، دار جرير، علي محافظة 

 منها  النزاهة والمساءلة والشفافية ومكافحة الفساد الشعيبي واخرون عزمي 
 

 المجالت العلمية
 للعلوم االنسانية واالجتماعية، الجامعة األردنية . مجلة دراسات -1

:المواقع االلكترونية      
www.jrtv.jo.com-  
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