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  رؤية القسم:
 .والمعرفة االقتصادالريادة واإلبداع في ضوء 

 رسالة القسم:

 مجاالت األصول واإلدارة التربوية لتلبية المجتمع بكفاءةبشرية مؤهلة في  كوادرالسعي إلعداد 
 وفاعلية.

 سم:أهـداف الق

 .مجاالت األصول واإلدارة التربويةوالوجدانية في  اتالمعرفية والمهار  بالقواعدتزويد الدارسين  .1
 .مجاالت األصول واإلدارة التربويةبنجاح في  يإعداد كفاءات تربوية قادرة على البحث العلم .2
 .مجاالت األصول واإلدارة التربويةوالدورات التدريبية في تنشيط البحث العلمي  .3
 واالستشارات للمؤسسات التربوية المختلفة.يم المساعدة الفنية تقد .4
 .االنفتاح على المجتمع لتقديم االستشارات والخدمات للجهات ذات العالقة .5

 مخرجات القسم التعليمية:

 وتطبيقاتها في العملية التعليمية.توظيف نظريات اإلدارة والقيادة التربوية  .1
 توظيف مهارات التفكير العليا في حل المشكالت والقضايا التربوية. .2
 تطبيق المهارات البحثية الكمية والنوعية في الميدان التربوية. .3
 توظيف مهارات التخطيط التربوي في العملية التعليمية. .4
 ثار العولمة وتغيراتها على الميدان التربوي.آإدراك  .5
 لة في الميدان التربوي.متطبيق معايير إدارة الجودة الشا .6
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 مكونات الخطة

( ساعة 33) التربوية منواإلدارة  تخصص. األصول الماجستير فيتتكون الخطة الدراسية لدرجة 

 معتمدة موزعة على النحو اآلتي:

 

 النسبة المئوية عدد الساعات المعتمدة نوع المتطلب التسلسل

 %46 15 التخصص اإلجبارية متطلبات أولا 

ا   %27 9 متطلبات التخصص الختيارية ثانيا

ا   %27 9 الرسالة ثالثا

 100 33 المجموع

 

 نظام الترميز المعتمد في الجامعة

 

 

 

 

 

 

x x  7 0  x  1 0  1 

  ُمستوى المادة  التسلســــل
المجال 

 المعرفـي
 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم 

      
ول واإلدارة األص

 التربوية
 

كلية العلوم التربوية 

 والنفسية
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 المواد اآلتية معتمدة وتشمل( ساعة 15) :االجبارية المتطلباتأوالً: 

 أسم المادة رمز المادة
عدد الساعات 

 المعتمدة

 3 أساسيات البحث العلمي 10310701

 3 اإلحصاء في البحث العلمي 10310702

 3 تربويةالقيادة ال 10120701

 3 فلسفة التربية 10120702

 3 متقدم –إدارة تربوية  10120703

 15 المجموع

 

 

 اآلتية  بين الموادساعات معتمدة يختارها الطالب من (9: )االختيارية المتطلباتثانياً. 

 أسم المادة رمز المادة
 عدد الساعات

 المعتمدة

 3 التخطيط التربوي 10120704

 3 رنةتربية مقا 10130701

 3 تاريخ الفكر التربوي 10120705

 3 إدارة المدرسة االساسية والثانوية 10120706

 3 إدارة الجودة الشاملة في التربية 10130702

 3 إعداد المعلمين وتنميتهم 10130703

 

 

 الرسالةثالثاً: 

 رقم المساق اسم المساق الساعات المعتمدة المتطلب السابق

 10350701 الرسالة 9 
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 وصف المساقات
  

  ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3): ساسيات البحث العلميأ 10310701

األسس الفلسفية للبحث العلمي، وأنواعه: التاريخي، والوصفي، والتجريبي، والنوعي، وفي أساليب 

مشاريع ساق في هذا الموبناء الفرضيات واختبارها، ويعد الطالب  ،والتوثيق ،اختيار العينة، والقياس

 بحوث في ضوء خبراته من هذا المساق. 

 

  ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3): اإلحصاء في البحث العلمي10310702 

ماهية اإلحصاء بأنواعه الوصفي، واالستداللي وأنواع العينات، وطرق المعاينة المختلفة، ويتناول 

ات العينية، ومعامالت االرتباط المساق المفاهيم األساسية في اإلحصاء، وخصائص التوزيع

 وتوظيفها، وتحليل االنحدار، واختبار الفرضيات حول األوساط الحسابية، وتحليل التباين: األحادي،

والمقارنات البعدية. كما يتناول المساق مهارات استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم والثنائي، 

 χ2 ,tاألساليب اإلحصائية المالئمة، مثل: )في تحليل بيانات فعلية من خالل  (SPSS)االجتماعية 

,ANOVA  ،ANCOVA وقراءة مخرجات ونتائج التحليل االحصائي وتفسيرها، والقدرة على ،)

 بلغة احصائية سليمة. كتابة تعليق علمي عليها

 

  ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3): القيادة التربوية10120701

ومداخل دراسة القيادة /ونماذجها وإهمية القيادة التربوية ودورها  ونظرياتها،مفهوم القيادة وأنماطها 

في العملية التربوية، واإلشراف التربوي والعالقات العامة في القيادة واإلدارة التربوية، فضال عن 

 المهارات القيادية الالزمة للقائد التربوي.

 

  ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3): فلسفة التربية10120702

تطورالفكر الفلسفي، وتكّون المذاهب الفلسفية، وعالقة كل مذهب بميادين الفلسفة الرئيسة: الوجود، 

والكون، والمعرفة، والقيم، ويتناول أيًضا العالقة بين الفلسفة والتربية، وتحديد مفهوم فلسفة التربية، 

معاصرة، وعالقة كل منها ويستعرض المساق نماذج من الفلسفات: القديمة، والوسيطة، والحديثة، وال

بعناصر العملية التعليمية: المنهاج، والمعلم، والمتعلم، كما يستعرض المساق فلسفة التربية والتعليم 

 في األردن، ومحاوالت بناء فلسفة تربوية عربية. 
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  ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3): متقدم –دارة تربوية إ 10120703

ومراحل تطورها ومفاهيمها، وأنماطها، وعناصرها،  ونظرياتها، مفهوم اإلدارة التربوية، وأهميتها،

التربوي، والحوافز، والتخطيط، واالتصال، واالشراف، والمساءلة، واتخاذ  اإلداريومهارات 

 القرارات والتقييم.

  

  ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3): التخطيط التربوي10120704

بشكل خاص من حيث: مفهومه، ونشأته، وواقعه  والتخطيط التربوي ،وم التخطيط بشكل عاممفه

ه، وتقنياته، ويتضمن أيًضا التخطيط للموارد وأساليب ، ونماذجه،ومجاالته ،أنواعهمحليًا وعالميًا، و

دداته، البشرية والقوى العاملة، كما يشمل التخطيط االستراتيجي ومميزاته، وأغراضه، وفوائده، ومح

تعريف الدارسين بتقدير الحاجات وأساليب التنبؤ بأعداد الطلبة  وأساليبه، ويتناول المساق أيًضا 

عن طريق  لهاالتقويم المرحلي ووإعداد الخطط التربوية  ،التربوية المشاريعوالتخطيط إلدارة 

جال إعداد الخطط كما يتضمن المساق القيام بتطبيقات عملية في مالمؤشرات المستقبلية للتعليم، 

 ين واإلدارات التربوية في مستوياتها المختلفة.الالزمة للمعلم

 

  ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3): التربية المقارنة 10130701

مفهوم التربية المقارنة وماهيتها ونشأتها وأصولها النظرية، وأهدافها، ووظافها األساسية، ومراحل  

حث المساق في مجاالت التربية المقارنة، ومناهج البحث فيها، تطور الدراسات فيها، كما يب

ومصادره، والصعوبات التي قد تواجه دارسها، ويستعرض المساق بعض الدراسات حول نظم 

 النظام التربوي األردني بهذه النظم.التعليم في العالم الغربي والعربي ومقارنة 

 

  لمتطلب السابق: (، ا0، ع:3، ن، 3): الفكر التربوي تاريخ10120705

والقوى والعوامل المؤثرة في حركته، وتطوره، الفكر التربوي من حيث مفهومه، وأهميته، وأساليبه، 

ويستعرض المساق نماذج من الفكر التربوي عبر العصور: القديمة، والوسطى، والحديثة، وأصوله، 

جهودهم في خدمة العملية وسماته، وبعض أبرز القضايا التي شغلت التربويين في تلك العصور، و

التربوية، كما يتناول المساق اتجاهات الفكر التربوي المعاصر وآثارها ودورها في حضارة اإلنسان، 
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 أقطاروفي حركات االصالح التربوية والتطلعات المستقبلية في مجال التربية والتعليم خاصة في 

 ه الخصوص.العالمين العربي واالسالمي، مع التركيز على األردن على وج

 

  ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3): إدارة المدرسة األساسية والثانوية 10120706

مفهوم اإلدارة المدرسية انطالقا من مفهوم اإلدارة بشكل عام واإلدارة التربوية بشكل خاص، كما 

 ،طهاوانما ،اهدافها :من حيث والثانويةبشقيها األساسية  هداف اإلدارة المدرسيةفي أيبحث 

وعمليات التواصل بين  ،وتقويم برامجها ،والسلوك االداري لمدير المدرسة ،ووظائفها ،ومجاالتها

إدارة الوقت ، ودور مدير المدرسة كمشرف تربوي العاملين في المدرسة، كما يبحث المساق في 

 .اإلدارة المدرسية في األردن قراءة وتحلياًل خاص على هذا المساق بشكل  ركزوي .مقيم

 

  ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3): إدارة الجودة الشاملة في التربية10130702  

والفلسفات  ،ومبادئها ، والتطورات فيها،وأصولها ،وطبيعتها ،مفهومها، ونشأة إدارة الجودة الشاملة

ة االستراتيجيات والمرتكزات واألدوات الخاصلها، كما يبحث في  المنظرونروادها والتي اقترحها 

ومؤشرات الجودة في  ،وحلقات السيطرة النوعية ،والتعريف بعالقة االيزو بالجودة الشاملة، بها

أيضا دراسة نماذج من الجودة  هذا المساق ويشمل ،ونظام االعتماد وضبط الجودة ،التعليم وتطبيقاتها

جودة التعليم في ، وامكانية االفادة منها في المحلي واإلقليمي والعالمي يات:الشاملة على المستو

  األردن.

 

  ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3): إعداد المعلمين وتنميتهم10130703 

األدوار التقليدية للمعلم، واألدوار المستجدة لمعلم العصر الحدديث فدي الجدانبين اإلداري  المقارنة بين 

المفاهيم والنظريات التي يقوم والفني، وما تتطلبها من مسؤوليات وكفايات الزمة، كما يتناول المساق 

 أهميددة التدددريب المسددتمر يتندداول أيًضدداو وفددي أثنائهددا،قبددل الخدمددة  همعليهددا إعددداد المعلمددين وتدددريب

وفدق المعلمدين تددريب بدرامج لتخطيط كما يبحث المساق في ال. وعوائده على العملية التعليمية بأكملها

إعددداد المعلمددين نظريًددا وعمليًددا باالسددتفادة مددن ب أسددالياحتياجدداتهم الحاضددرة والمسددتقبلية، ويتندداول 

 التجارب العالمية والمحلية الناجحة في هذا المضمار.


