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 وصف المقرر

لفلسفة التربية الوطنية  هو استمرارالتربية الوطنية من المتطلبات اإلجبارية لجميع طلبة الجامعات األردنية و يعد مساق 
يقوم هذا المساق في مفرداته ومضامينه إلستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، و االخطة والتعليم باعتبارها بعدا من أبعاد 

مساق "التربية الوطنية" من ينطلق العربي واإلسالمي ، و ببعديه الثقافية للمجتمع األردني و االجتماعية على البنية 
العربية الكبرى،  والدستور األردني مجموعة الثوابت األردنية وعلى رأسها العقيدة اإلسالمية السمحة ، ومبادئ الثورة 

 والتجربة الوطنية والقومية والعالمية .
  

 أهداف المقرر

 إلى: المساق يهدف هذا -

 أن يتعرف الطلبة إلى المفاهيم اآلتية : التربية الوطنية، االنتماء ، الوالء ، الوطن ، المواطن. .1

 أن يتعرف الطلبة إلى نشأة الدولة األردنية. .8

 يتعرف إلى النظام السياسي في األردن. أن .0

 إلى األمن الوطني والتحديات المعاصرة.  أن يتعرف الطلبة .4

 التعرف إلى المجتمع األردني ، القيم والعادات والتقاليد واألعراف االجتماعية.  .5

 ا .التعرف إلى مفهوم تطور المشهد الثقافي ورسالة عمان أهميتها ، سبب إطالقها ، مضامينه .6

 تعزيز انتماء طلبة الجامعات األردنية ووالئهم واعتزازهم باألردن أرضا وشعبا ونظاما. .7

إدراك الطالب ألهمية التربية الوطنية وأهمية مشاركته فيي تحقييأ أهيدافها مين ميالر ممارسية دورش فيي نشير  .2

 القيم الوطنية في مجتمعه بناء على ما يتم اكتسابه من مضمون هذا المساق.

تنمية قدرة الطالب على التفكير الناقد من ميالر اسيتادام أسيلول ايم المشيكالت ومييرش مين أسياليب التيدري   .2

 الماتلفة.

فهيم وتنميية العالقييات اننسيانية وإدراك أهميتهيا ميين ميالر مليأ وبيين روب التعياون وتبيادر اآلراء الماتلفيية   .10

 وااترام الرأي والرأي اآلمر.

سلوكية ايجابيه لدى الطلبة مثم ااتيرام القييم واألعيراف والعيادات والتقالييد بيالوطن والقييادة، تكوين اتجاهات   .11

والحييرع عليييى االنجيييازات الوطنييية وأداء الواجبيييات الوطنيييية واسييتادامها  كضيييواب  للسيييلوك اننسييياني، 

 واتااذها معايير للحكم على األاداث والتغيرات.

واالعتيزاز بشيرعيتها الدينيية والتاريايية وشيرعية االنجياز ، وتجيذير االنتمياء تأكيد الوالء للقييادة الهاشيمية   .18



 الوطني وترجمته إلى أفعار ال أقوار وتحمم المسؤولية والتضحية والفداء في سبيم ذلك.

ااتييرام الميينهد اليييديمقراطي فييي الحكيييم، واكتسييال المهيييارات األساسييية لممارسيييته ، واالنسييجام ميييع روب   .10

 والتكيف معها. الديمقراطية

تنمية الابرات والمهارات التربوية لدى الطلبة سعيا لبناء الشاصيية المتكاملية ليدى كيم واايد مينهم وتيدريبهم   .14

 على تحمم المسؤولية ، واالعتزاز بالوطن قيادة وشعبا وإنجازا.
 

 مخرجات التعلم

 

 على أن: دًرايكون الطالب قاعند االنتهاء من هذا المقرر، فإنه من المتوقع أن 
من مالر ملأ وبن روب التعاون مهاراتة الثقافية وإدراك أهمية التربية الوطنية فهم وتنمية  .1

 وتبادر اآلراء الماتلفة وااترام الرأي والرأي اآلمر.

 .باألردن أرضا وشعبا ونظاماايمانه بالوطن وانتمائه ووالئه واعتزازش تعزيز تقوية و .8
 اآلتية : التربية الوطنية، االنتماء ، الوالء ، الوطن ، المواطن. المفاهيميعرف ويفهم  .0

 يعرف ما هو النظام السياسي وكيف نشأة الدولة األردنية. .4

  
 محتوى المقرر وتوزيعه

 

 مفردات المقرر األسبوع

 فترة السحب واإلضافة األول

 

 : التربية الوطنية )مدمم عام(:الفصل األول الثاني

 نية: التربية الوط
 المفهوم واألهداف واألهمية

 الثالث
 

 

 الفصل األول :

الوطنية:اننتماء، الوالء، االعتزاز، المصلحة الوطنية، المواطنة  األس  -

 الصالحة، الهوية الوطنية.

 
 

 
 مؤسسات التنشئة الوطنية. -



 : المواطنةالفصل الثاني الرابع

 مفهومها ومقوماتها.  -

 الحقوق والواجبات. -

 المساواة. -

 العدالة. -

 الحريات العامة. -

 المشاركة السياسية. -

 التسامح. -

 الحوار وقبور االمر.  -
 الوادة الوطنية. -

 : الدولة األردنية :النشأة والاصوصيةالفصل الثالث الخامس

 التنوع الحضاري في األردن. -

 الاصوصية السياسية والفكرية للدولة األردنية . -

 .1216/ازيران10رة العربية الكبرى الثو -

 .1246-1281تأسي  انمارة األردنية  -
 إلى اآلن. – 1246استقالر الدولة األردنية وتطورها  -

 أسبوع االمتحان األول  السادس

 إلى اآلن. – 1246استقالر الدولة األردنية وتطورها -

 : النظام  السياسيالفصل الرابع السابع

سييتور، القييانون، النظييام، التعليمييات، الدوليية، الشييعب، الثقافيية المفيياهيم: الد -

 السياسية، التنشئة السياسية، التنمية السياسية.

 (.8011، 1258، 1247، 1282الدستور األردني وتعديالته ) -

 النظام السياسي. -

 مؤسسة العرش "الهاشميون آر البيت ". -

 القضائية(.السلطات الثالث )التشريعية ، التنفيذية ،  -

 آلية صنع القرار السياسي األردني. -

 : النظام  السياسيالفصل الرابع الثامن

 .1221، 1282الميثاق الوطني األردني  -



 الديمقراطية في األردن. -

 مؤسسات المجتمع المدني. -

 السياسة الاارجية األردنية في ضوء الثوابت الوطنية. -

 لرعاية الهاشمية للمقدسات الدينية.ا –األردن والقضية الفلسطينية  -

 : األمن الوطني والتحديات المعاصرة: الفصل الخامس التاسع

 األمن الوطني األردني والقومي العربي. -

 دور المؤسسات الوطنية في األمن الوطني. -

مقومات األمن الوطني: األمن السياسي ، األمن االجتماعي ، األمن  -

 ي ، األمن الثقافي.االقتصادي، األمن البيئ

 : المجتمع االردني:الفصل السادس العاشر

 وادات المجتمع األردني ومصائصه. -

 القيم والعادات واألعراف االجتماعية. -

 المشكالت االجتماعية والتغير االجتماعي. -

السكان والتنمية )مفهومها وأنواعها، وظائفها، والمشيكالت التيي تواجههيا،  -

 رية(.والسياسات األس

 

 دور المرأة في الدولة األردنية. - الحادي عشر

 : المحور الثقافي وانعالمي الفصل السابع

 المفاهيم: الثقافة، المدنية. -

 تطور المشهد الثقافي األردني. - الثاني عشر

 تطور المشهد االعالمي في األردن. -

 اسبوع االمتحان التاني الثالث عشر

 ن: أهميتها، سبب اطالقها، تعريف عام بمضامينهارسالة عما الرابع عشر



 مراجعة

 فترة االمتحانات النهائية الخامس عشر

 

 

 

 :طرائق تقديم المقرر
ال يرتبط تدريس المقرر بطريقة واحدة رتيبة بل ينوّع بالطرائق حسب الموقف التعليمّي وطبيعة  

 المادة العلمّية، فيستعمل األساليب اآلتية:
 ب المحاضرة التفاعلّية النشط.أسلو  -1
 التعليم عن طريق حّل المشكالت. -8

 التعليم التعاوني. -0

 الحوار والمناقشة. -4

 التعليم عن طريق األنشطة. -5

 بمصادر المعرفة المختلفة، مثل: المكتبة، واإلنترنت ، و ... إلخ. ربط الطالب -6

 
 

 مصادر التعلم والوسائل المستخدمة :

 
 مثاًل:

 )بور بوينت /ويرد......(روض الحاسوبّية.الع

 الشفافيات

 التواصل بالتعليم عن بعد باألنشطة والتكليفات.

 المصادر المكتبّية التي يحال إليها حسب موضوع المحاضرة.



 

 

 سياسة التقييم وأدواته:

 

  :إجراءات التقييم

لمعلومدددات والمعدددار  تعتمددد إادددراقات تقيدديم المقدددرر وتقويمدددل علدد  تطبيدددق الت  يدددة الرااعددة ل 
  :الطالب؛ عن طريق اإلاراقات اآلتيةكتسبها يوالمهارات التي 

األول  للوقو  عل  مستوى يكون في المحاضرة  :التقويم التمهيدي، أو التشخيصي .1
 .الطالب

 :ويشمل اآلتي :التقييم المرحلي .8
 

.التفاعل الصفّي في المحاضرة  
االختبار األول. 
انياالختبار الث. 

 ريراالتقالبحوث و  وملف األنشطة، ويشمل التكليفات. 
 
 
 
 

 :أدوات التقييم
 

 المستخدمة في التقييم: األدوات
االختبار وسيلة تقويم ثابتة عدا التقييم المستمر في ملف اإلنجاز ال ي يشمل التكليفات             

في المحاضرة، والجدول اآلتي يوّضح برمجة  ل الصفيّ ، والتفاعالتقرير وأالبحث و الصفّية وغير الصفّية 
 :إاراقات التقييم في المقّرر

 الدرجة التاريخ االختبار أو أساس التقويم

 20 24/3/2019 االختبار األول



 20 7/5/2019 االختبار الثاني

أعمال الفصل )المشاركة 
 (والتقرير والتكليفات

 أوال  تلعل  دراا يطلع الطالب 
  لفصل حت  نهايتلبأول من  بداية ا

 

20 

 40 20/5/2019 االختبار النهائي

 
 

 األنشطة والمهام التعليمية

 

 تكليفات تطبيقّية لتحقيق أهدا  المقّرر. -1

 .ضمن المقرر باالتفاق مع مدرس المقرر تقرير -8

 القواعد المنظمة لسير العملية التعليمية داخل قاعة الدراسة

 ت.االنتظام في حضور المحاضرا – 1
 .هاءً وانت احترام مواعيد المحاضرات بدًءا – 8
 العالقة اإليجابية القائمة على االلتزام بين األستاذ والطالب. – 0
 االلتزام بتقديم الواجبات والوظائف في مواعيدها. – 4
 عدم استعمال الهواتف الجوالة. – 5
 االلتزام بالهدوء وعدم تبادل األحاديث الجانبية. – 6
 مراعاة األمانة العلمية في النقل والتوثيق.ضرورة  – 7
اإلشييارة ىلييى المإييدر، بمعلومييات ميين أييية مإييادر فإنييه يجييب حاليية االسييتعانة  فييي - 2

نقيل عنهيا فيإن ذليد يعيد مخالفية لضييواب   التييوفيى حالية عيدم اإلشيارة ىليى المإيادر 
ي المقيرر األمانة والدقة العلمية، ويتعرض الطاليب للمسياءلة، ويعطيى تقيدير "راسيب" في

 بأكمله.

 على الطالب المتغيب عن االختبار تقديم عذر مقبول. – 2



فييي حاليية سييلول الطالييب سييلوكًا تييير مقبييول تطبييق بحقييه التعليمييات واإلجييراءات  – 10
 المعمول بها في الجامعة.

 نسبة الغياب المسموح بها )%(. – 11
 
 
 

 مصادر تعلم إضافية

 

 مواد مطبوعة:
  .جامعة اليرموك.التربية الوطنية(. 8010. وآمرون ) الجورانه ، أامد .1

  .عمان: المركز القومي للنشر.التربية الوطنية(. 8015مرايبه ، مليف . وآمرون ) .8

 . عمان ، دار جرير . التربية الوطنية( 8016المحافظة ، علي وآمرون ) .0

 مواقع على الشبكة العنكبوتية:

 

1. www.jordan.gov.jo 

2. www.hmc.org.jo 

 

  مصفوفة المقرر:
  

 

 

 أدوات التقييم

 

 مخرجات التعلم

 

 
 األهداف\

 اإلختبارات -
 األعمال الفصلية -
 الحضور وال ياب -

من مهاراتة الثقافية وإدراك أهمية التربية الوطنية فهم وتنمية  -

راء الماتلفة وااترام مالر ملأ وبن روب التعاون وتبادر اآل

 الرأي والرأي اآلمر.

ايمانه بالوطن وانتمائه ووالئه واعتزازش تعزيز تقوية و -

 .باألردن أرضا وشعبا ونظاما
المفييياهيم اآلتيييية : التربيييية الوطنيييية، االنتمييياء ، يعيييرف ويفهيييم  -

 الوالء ، الوطن ، المواطن.

 ردنية.يعرف ما هو النظام السياسي وكيف نشأة الدولة األ -

 د   1 -
أن يتعيييرف الطلبييية إليييى  -

المفياهيم اآلتييية : التربييية 

الوطنيييييييية، االنتمييييييياء ، 

اليييييييييوالء ، اليييييييييوطن ، 

 المواطن.

http://www.jordan.gov.jo/
http://www.jordan.gov.jo/
http://www.hmc.org.jo/
http://www.hmc.org.jo/


أن يتعيييرف الطلبييية إليييى  - 

 نشأة الدولة األردنية.

أن يتعيييرف إليييى النظيييام  -

 السياسي في األردن.

إلييى   أن يتعيرف الطلبية -

األمييييييييييييين اليييييييييييييوطني 

 والتحديات المعاصرة.

ا -

عرف إلى المجتمع لت

األردني ، القيم 

والعادات والتقاليد 

 واألعراف االجتماعية. 

التعيييييرف إليييييى مفهيييييوم  -

تطيييور المشيييهد الثقيييافي 

ورسالة عمان أهميتهيا ، 

سيييييييييييبب إطالقهيييييييييييا ، 

 مضامينها .

 



 


