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خطة مادة التربية الوطنية

*****

رقمهـا  / 35002100 :جميع ال ّ
شعب

مدرسو المــادة  :أ.د خليف غرايبة /د.أحمد الكفارنة  /د.هيام المومني  /أ .رنــا الحمود.

الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 2018-2017

*** وصف عام للمـادة

 :يمكن إيجاز الوصف العام للمادة بما يلي:

أ .تعريف الطالب /الطالبة بما يلي:

 -معاني المصطلحات الواردة في مفردات المادة.

 -األرض األردنية وسكانها ومواردها الطبيعية والبشرية.

 تاريخ المملكة األردنية الهاشمية منذ إنشاء اإلمارة حتى اليوم. -النظام السياسي األردني وتطور الحياة السياسية األردنية.

 دور القيادة الهاشمية في بناء المؤسسات الوطنية ورفع مكانة األردن على مختلف األصعدة. -مكونات المجتمع األردني وخصائصه.

 -التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه المملكة.

المؤسسات الوطنية األردنية وانجازاتها المختلفة.
ّ
المؤسسات االجتماعية ودورها في تحقيق التربية الوطنية.
ّ

ب .تنمية االنتماء الوطني األردني والوالء للعرش الهاشمي.

جـ .بناء شخصية الطالب األردني بصورة متوازنة بعيدة عن التعصب والوالءات الضيقة.
تهدف مادة التربية الوطنية إلى تعميق المواطنة الصالحة في نفوس الطالب ابتداء من األسرة مرو اًر
بالوطن المحلي ( األردن) ،والوطن العربي الكبير ،والعالم اإلسالمي ،ووصوالً إلى النظرة اإلنسانية
العالمية انطالقاً من قيمنا ومعتقداتنا العربية واإلسالمية التي تسعى لخير اإلنسانية وأمنها.
يتبع ص2

*** الجدول الزمني للمحاضرات:
األسبوع
األول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع

التاريــــــــــخ
2017/9/17

2017/9/24
2017/10/1

2017/10/8

2017/10/15
2017/10/22

2017/`10/29

االمتحانات /العطل

عيـــــــة
الموضوعــــــــــات الرئيسيـــــة والفر ّ
مدخل عام إلى التربية الوطنية:

 -المفاهيم والمصطلحات األساسية :االنتماء ,الوالء,االعتزاز ,المصلحة

المصلحة الوطنية العليا ،المواطنة الصالحة ،الهوية الوطنية.....الخ
األهمية).
 التربيةالوطنية(ا لمفهوم ،األهداف و ّ
ّ

األردنيـــــــــــــــــــــة:
الدولـــــــــــــــة
ّ

 -المالمح الجغرافية العامة ألرض األردن.

األردنية ( :النسب الهاشمي ،الثورة
 النشأة والخصوصية للدولةّ
العربية الكبرى).
 -أهم األحداث والتطورات منذ تأسيس اإلمارة وقيام المملكة وحتى

عام :2017

 عهد األمير /الملك عبدهللا بن الحسين( )1951/7/20 -192 عهد الملك طالل(أيلول.)1952/8/11 -1951 -عهد الملك حسين بن طالل(.)1999 -1953

الثامن

2017/11/5

التاسع

2017/11/12

العاشر

2017/11/19

 -عهد الملك عبدهللا الثاني بن الحسين( 1999وحّتى اآلن).

المجتمـــــــــع األردنـــــي:

 المالمح الديموغرافية العامة (:أصول السكان ونموهم وتركيبهم). الخصائص العامة للمجتمع األردني - .الفئات االجتماعية . -القيم االجتماعية األردنية -.التغير االجتماعي -.الحراك

االجتماعي - .العادات والتقاليد – مؤسسات المجتمع األردني.

الحادي عشر 2017/12/26

الثاني عشر 2017/12/3

11/11 -19/11/2017

االمتحان النصفي
Mid Term

النظــــام السياســــــي األردنـــــــي:
 مراحل تطور الدستور األردني.)1952 ،1947 ،1928(. -المواثيق األردنية (.)1991 ،1928

السلطات العامة الثالث( التنفيذية ،والتشريعية ،والقضائية).
 ّ -مفهوم التعددية السياسية ومبادئها -.الحياة الحزبية في األردن.

 -النقابات المهنية -.الديموقراطية -.الرعاية الهاشمية للمقدسات.

الثالث عشر 2017/12/10

المعاصــــرة:
األمــــن الوطنـــي وال ّتحديــــات ُ

الخامس عشر 2017/12/24

 -أولويات األمن الوطني األردني.

الرابع عشر

2017/12/17

 األمن الوطني األردني( مرتك از ته ،ثوابته ،العوامل المؤّثرة عليه). دور المؤسسات الوطنية في تحقيق األمن الوطني والتنمية. الّتحديات التي تواجه األمن الوطني األردني( االقتصادية،واالجتماعية ،والثقافية ،والتربوية).

28/12/2017
آخر يوم في التدريس

 -التطرف واإلرهاب.

السادس عشر  2018/1/11-1/2االمتحانــــــــــــــــــــــات النهائيـــــــــــــــــــــــة

يتبع ص /3األخيرة.

*** التقويــم:

 االمتحان النصفي %40 Mid Term -المشاركة

%10

 -االختبار النهائي %50

*** المراجـــع:

 غرايبة ،خليف وآخرون( ")2014التربية الوطنية" الطبعة الرابعة ،المركز القومي للنشر والتوزيع ،إربد.-الدباس ،خالد وآخرون(" )2016التربية الوطنية" ،جامعة اليرموك ،اربد.

 هيام المومني  ")2011(،تطوير كتب التربية االجتماعية والوطنية لصفوف المرحلة األساسيةالمتوسطة في ضوء محور القوة والسلطة والحكومة وأثره في اكتساب الطلبة لمفاهيم المواطنة
واتجاهاتهم نحوها" .رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة اليرموك،إربد.

 الخصور ،علي و رباح  ،اسحق ،والتثبيتات ،قاسم ( ")2008التربية الوطنية"  ،دار كنوز المعرفة والنشر،عمان.

 مشاقبة  ،أمين ( " )2002في التربية الوطنية  -النظام السياسي والمسيرة الديمقراطية" ،عمان . -محافظه ،محمد عبد الكريم وآخرون( )2005التربية الوطنية  ،الجامعة الهاشمية

 الربابعة احمد ،وحمودة احمد ( ")1991السكان والحياة أالجتماعيه" ,لجنة تاريخ األردن  ،عمان.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

