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 املختصر للمادة:  وصفال

لفلسةفة التربيةة الوطنيةة وامتةدادا ضوةويا  كليات المجتمع األردنيةةيعد مساق التربية الوطنية من المتطلبات اإلجبارية لجميع طلبة 
العةةال و وينطلةةق مسةةاق يالتربيةةة الوطنيةةةي مةةن مجموضةةة ال وابةةت  يبعةةاد اإلسةةتراتيجية الوطنيةةة للتعلةةوالتعلةةيب باضتبار ةةا بعةةدا مةةن  ب

 األردنية وضلى ر سها العقيدة اإلسالمية السمحةو ومبادئ ال ورة العربية الكبرىو والدستور األردن  والتجربة الوطنية.
 
 

 

 أهداف املادة الدراسية:

 ف   ال ة  بعاد رئيسية   :  ذه المادةيتمحور الهدف العاب من تدريس 

تأ يل الطلبةة للقيةاب بةأدوار ب المفتلفةة مةواطنين  -ترسيخ االنتماء والوالء واالضتزاز بالوطن  روا وشعبا ونظاما. ب - 
إكساب الطبة مرجعية معرفية مفا يميةة ييميةة مهاريةة تمكةنهب  -ة. ج ردنيين داضمين ومشاركين ف  مسيرة التنمية الوطنية الشامل

 من االلتزاب بالمواطنة والديمقراطية والسلوك الحواري.

 مخرجات التعلم:

 تنمية يدرة الطالب ضلى التفكير النايد من فالل استفداب اسلوب حل المشكالت وغيره من اساليب التدريس المفتلفة. .1

دراك ا ميتها مةن فةالل فلةق وبةح روت التعةاون وتبةادل االراء المتفلفةة واحتةراب الةر ي فهب وتنمية العاليات اال .2 نسانية وا 
 والر ي اآلفر.

تكوين اتجا ات سةلوكية ايجابيةة لةدى الطلبةة م ةل احتةراب القةيب واألضةراف والعةادات والتقاليةد بةالوطن والقيةادةو والحةر   .3
اسةتفدامها كوةوابط للسةلوك االنسةان و واتفاذ ةا معةايير للحكةب ضلةى ضلى االنجازات الوطنية و داء الواجبات الوطنيةة و 

 االحداح والتغيرات.

تأكيد الوالء للقيادة الهاشمية واالضتزاز بشرضيتها الدينية والتاريفية وشرضية االنجةازو وتجةذير االنتمةاء الةوطن  وترجمتة   .4
 ك.الى  فعال ال  يوال وتحمل المسؤولية والتوحية والفداء ف  سبيل ذل

احتراب المنهج الديمقراط  ف  الحكبو واكتساب المهارات األساسةية لممارسةت و واالنسةجاب مةع روت الديمقراطيةة والتكيةف  .5
 معها.

تنمية الفبرات والمهارات التربوية لدى الطلبة سعيا لبناء الشفصية المتكاملة لدى كل واحد مةنهب وتةدريبهب ضلةى تحمةل  .6
 دة وشعبا وانجازا.المسؤوليةو واالضتزاز بالوطن ييا
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 محتويات المساق:

 النشاطات والوسائل االهداف المحتويات
 : التربية الوطنية:المحور األول

 المفهوب واأل داف واأل ميةو

األسس الوطنية: االنتماءو  -
الوالءو االضتزازو 

المصلحة الوطنيةو 
المواطنة الصالحةو الهوية 

 الوطنية.
مؤسسات التنشئة  -

 الوطنية.

 ز انتماء طلبة تعزي
الجامعات األردنية 
ووالئهب واضتزاز ب 

باألردن  روا وشعبا 
 ونظاما.

  ادراك الطالب أل مية
التربية الوطنية و  مية 
مشاركت  ف  تحقيق 
ا دافها من فالل 

ممارسة دوره ف  نشر 
القيب الوطنية ف  

مجتمع  بناء ضلى ما 
يتب اكتساب  من 

 مومون  ذا المساق.

 المحاور. .1
 والمنايشة. الحوار .2
صوره ونماذج  )وصف  التلو  .3

 زاع المجالين فراس العجلون و 
نوت القواة(و التوحية والشهادة 

ف  سبيل الوطن )معاذ الكساسبةو 
راشد الزيود ... وغير ب(و الموايع 

األ رية والتاريفية والدينية 
اإلسالمية والمسيحية )اضرف 

 وطنك(.

: المواطنة )دمج المحور الثاني
والحقوق الت  تبنتها األوراق القيب 

 النقاشية(

 مفهومها ومقوماتها. -
القيب والسلوك للمواطنة  -

 الصالحة.
 الحقوق والواجبات. -أ

 المساواةو العدالة. -ب
 الحريات العامة. -ج
 المشاركة السياسية. -د
 الحوار ويبول االفر. -ه

  ان يحقق الطالب
التوازن السلوك  بين 

المطالبة يبحقوق 
المواطنو وااللتزب 

بالواجباتي كما ن  
 ضليها الدستور االردن .

   التزاب الطالب السلوك
بقيب المواطنة الصالحة: 

الحربية المسؤولةو 
المشاركة الفاضلة 

ايجاباو المساواةو تكافؤ 

 المحاورة. -1
 الحوار والمنايشةو -2
استوافة فبراء وباح ن   -3

متفصصين ف  القوايا 
 الدستورية القانونية ...الخ.

والتقارير و وراق العمل  االبحاح -4
 حول مواويع المحور المقررة.

استفداب مكتبة الجامعة والمكتبات  -5
 العامة والفاصة.

ا راء المادة بالمستجدات من تلفاز  -6
 واذاضة وصحف وانترنت... الخ.
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التسامحو الوسطية  -
رسالة ضمان  -واالضتدال
 نموذجا.

 الوحدة الوطنية -
مدنية وسيادة ييب الدولة ال -

 القانون

الفر و 
نو التوامنوالتعاو 
المحافظ ضلى 

 الممتلكات العامة.
  التزاب الطالب سلوكيا

بمبادئ المجتمع 
التعددي: التنوعو نبذ 
التعصب بمفتلف 
اشكال  العرييةو 

المذ بية  –العقائدية 
 والطائفية.

اشارة الى االضالن العالم  لحقوق  -7
االنسان والى االتفاييات الدولية 

 الت  صادق ضليها االردن.

: الدولة االردنية: المحور الثالث
 النشأة والفصوصية

 جغرافية المكان االردن . -1
التنوع الحواري  -2

والفصوصية السياسية 
 والفكرية للدولة االردنية.

ال ورة العربية الكبرى  -3
 .1916/حزيران/10

تأسيس االمارة االردنية  -4
1921-1946. 

استقالل الدولة االردنية  -5
الى  -1946وتطور ا 

 اآلن.
ازات الملك انج -أ

 حسين.
انجازات الملك  -ب

 ضبداهلل ال ان .

  التعريف بمراحل تطور
االردن الحديحو 

وسمات وفصائ  كل 
مرحلة والعوامل المؤ رة 

 فيها.
   الدور االردن  ف

 القوية الفلسطينية.

 المحاورة. -1
 الحوار. -2
 المنايشة. -3
استوافة فبراء وباح ين  -4

ا الوطنية متفصصين ف  القواي
 والسياسية وااليتصادية...الخ.

االبحاح والتقارير و وراق العمل  -5
 حول مواويع المحور المقررة.

استفداب مكتبة الجامعة والمكتبات  -6
 العامة والفاصة.

ا راء المادة بالمستجدات من تلفاز  -7
 واذاضة وصحف وانترنت...الخ.
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االردن والقوية  -ت
 الفلسطينية

 : المحور السياس المحور الرابع

المفا يب: الدستورو  -1
لقانونو النظابو ا

التعليماتو الدولةو 
الشعبو ال قافة السياسيةو 
التنشئة السياسيةو التنمية 
السياسية )تواف افكار 
االوراق النقاشية الواردة 
 حول التنمية السياسية(.

التطور الدستوري  -2
و 1947و 1928)

و 2011و 1952
2014.) 

 النظاب السياس . -3
مؤسسة العرش  -أ

يالهاشميون آل 
 البيتي.

لطات ال الح الس -ب
)التشريعيةو التنفيذيةو 

 القوائية(.
آلية صنع القرار  -ت

 السياس  االردن .
التجربة الحزبية  -ث

والديمقراطية )تواف 
االفكار الواردة ف  
االوراق النقاشية 

  تعريف الطالب بالنظاب
السياس  االردن و 
وركائزه وآلية اتفاذ 
 القرار السياس  في .

التوضية با مية  -
الديمقراطية والمشاركة 

السياسيةو واحتراب 
 المؤسسات السياسية.

 

 المحاورة. -1
 الحوار. -2
 المنايشة. -3
استوافة فبراء وباح ين  -4

متفصصين ف  الدستور 
 الخ.والنظب السياسية...

الزيارات الميدانية للمؤسسات  -5
الوطنية ذات العالية 

كالبرلمان وزارة الشؤون 
 السياسية والبرلمانية.

االبحاح والتقارير واوراق  -6
العمل حول مواويع المحور 

 المقررة.
استفداب مكتبة الجامعة  -7

 والمكتبات العامة والفاصة.
ا راء المادة بالمستجادات من  -8

تلفاز واذاضة وصحف 
 ت...الخ.وانترن
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حول ذات 
 الموووع(.

المي اق الوطن  االردن   -4
1991. 

السياسة الفارجية االردنية  -5
)اال دافو واالدورا 

انية القومية واالنس
 االردنية(.

: االمن الوطن  المحور الخامس
 والتحديات المعاصرة:

االمن الوطن  االردن   -
 وابعاده.

مقومات االمن الوطن   -
والتحديات المعاصرة: 
االمن السياس و االمن 

االجتماض  )العنف 
المجتمع  والطالب و 
المفدراتو الشفافية 

والعدالة والنزا ة 
ومؤسساتها )األمن 
 االجتماض (و االمن
االيتصادي )الفقر 

والبطالةو المياهو الطايةو 
المديونية(و االمن البيئ و 

 االمن ال قاف .
دور المؤسسات الوطنية  -

 ف  تحقيق االمن الوطن .

  تعزيز التزاب الطالب
بالمحافظة ضلى االمن 

 الوطن  االردن .
   التوضية بالتحديات الت

 تواج  االردن.

 المحاورة. -1
 الحوار والمنايشة. -2
ة فبراء وباح ين استواف -3

متفصصين ف  القوايات 
الوطنية والسياسية 
 وااليتصادية...الخ.

الزيارات الميدانية )لمركز  -4
ادارة االزماتو كلية الدفاع 

 الوطن (.
االبحاح والتقارير و رواق  -5

العمل حول مواويع المحور 
 المقررة.

استفداب مكتبة الجامعة  -6
 المكتبات العامة والفاصة.

مستجدات من ا راء المادة بال -7
تلفاز واذاضة وصحف 

 وانترنت...الخ.

 المحاورة -1التعريف بطبيعة  : المجتمع المحور السادس
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 االردن :

وحدات المجتمع االردن   -
 وفصائص .

القيب والعادات واالضراف  -
 االجتماضية.

دور المر ة ف  الدولة  -
 االردنية.

 

التكوين االجتماض  
للمجتمع االردن و 

 وسمات  وفصائص . 
 ات التعريف بمؤسس

التربية الوطنية القائمة 
بالمجتمعو والواجبات 
المترتبة ضليها ف   ذا 
المجال وان يقدر ييمة 

  ذه المؤسسات.

 الحوارو المنايشة. -2
استوافة فبراء  -3

وباح ين متفصصين 
ف  القوايا 

 االجتماضية...الخ.
الزيارات الميدانية )دور  -4

الرضاية االجتماضيةو 
صندوق المعونة 

 .الوطنية(
االبحاح والتقارير  -5

واوراق العمل حول 
مواويع المحور 

 المقررة.
استفداب مكتبة الجامعة  -6

والمكتبات العامة 
 والفاصة.

ا راء المادة بالمستجدات  -7
من تلفاز واذاضة 
وصحف وانترنت 

 ...الخ.
 


