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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.

 :أهـداف القسم

 .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.المساعدة الفنية  تقديم .4
 .االنفتاح على المجتمع لتقديم االستشارات والخدمات للجهات ذات العالقة .5

 مخرجات القسم التعليمية:

 طبيقاتها في العملية التعليمية.توظيف نظريات اإلدارة والقيادة التربوية وت .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.مبيق معايير إدارة الجودة الشاتط .6
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 مكونات الخطة

( ساعة 33من )تخصص األصول واإلدارة التربوية تتكون الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في 

 معتمدة موزعة على النحو اآلتي:

 النسبة المئوية عدد الساعات المعتمدة نوع المتطلب التسلسل

 %72 24 صص اإلجباريةمتطلبات التخ أولا 

ا   %28 9 متطلبات التخصص الختيارية ثانيا

 100 33 المجموع

 

 

 

 الترميز المعتمد في الجامعة نظام

  

 

 

 

 

 

 

 

x x  7 0  x  1 0  1 

  ُمستوى المادة  التسلســــل
المجال 

 المعرفـي
 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم 

      
األصول واإلدارة 

 التربوية
 

ة العلوم التربوية كلي

 والنفسية
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 :اآلتية المساقاتوتشمل  ،( ساعة معتمدة24) يخصص لها :االجبارية المتطلباتأوالً: 

 أسم المادة رمز المادة
عدد الساعات 

 المعتمدة

 3 أساسيات البحث العلمي 10310701

 3 اإلحصاء في البحث العلمي 10310702

 3 علم اجتماع تربوي 10130704

 3 متقدم-أسس التربية 10120707

 3 متقدم –إدارة تربوية  10120703

 3 القيادة التربوية 10120701

 3 التخطيط التربوي 10120704

 3 فلسفة التربية 10120702

 24 المجموع

 

 

 

 المساقاتساعات معتمدة يختارها الطالب من  (9)ويخصص لها :اإلختيارية المتطلباتثانياً: 

  :اآلتية

ز المادةرم  أسم المادة 
 عدد الساعات

 المعتمدة

 3 السلوك التنظيمي في المؤسسات التربوية 10130705

 3 التربية االسالمية 10130706

 3 تربية مقارنة 10130701

 3 تاريخ الفكر التربوي 10120705

 3 إدارة المدرسة االساسية والثانوية 10120706

 3 التربيةإدارة الجودة الشاملة في  10130702

 3 إعداد المعلمين وتنميتهم 10130703

 

يخضع الطالب إلمتحان شامل بعد دراسة المساقات المطلوبة منه  :إلمتحان الشاملاثالثاً: 
 بنجاح.
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 وصف المساقات
 

  ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3: )ساسيات البحث العلميأ10310701 

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

أساليب اختيار العينة، والقياس، والتوثيق، وبناء الفرضيات واختبارها، ويعد الطالب في هذا المساق 

 مشاريع بحوث في ضوء خبراته من هذا المساق. 

 

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

صاء بأنواعه الوصفي، واالستداللي وأنواع العينات، وطرق المعاينة المختلفة، ماهية اإلح

 ويتناول المساق المفاهيم األساسية في اإلحصاء، وخصائص التوزيعات العينية، ومعامالت االرتباط

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

للعلوم  اإلحصائية الرزمةوالمقارنات البعدية. كما يتناول المساق مهارات استخدام نائي، والث

 χ2 ,t) المالئمة، مثل: األساليب اإلحصائية من خاللفي تحليل بيانات فعلية  (SPSS) االجتماعية

,ANOVA  ،ANCOVAها، والقدرة على وتفسير االحصائي التحليل ونتائج (، وقراءة مخرجات

 بلغة احصائية سليمة. تعليق علمي عليهاكتابة 

 

  ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3: )علم االجتماع التربوي10130704

خرى، تطوره، وعالقته بالعلوم األمراحل ومجاالته، ووأهدافه علم االجتماع التربوي،  ماهية

سرة المجتمع باألعالقة ويتناول موضوعات التفاعل االجتماعي، والتغير االجتماعي والثقافي، و

كما يتعرض التعليمية،  ص، والعمليات االجتماعية في المؤسسات التربوية، وتكافؤ الفردرسةوالم

المساق إلى دراسة أشهر نظريات علم االجتماع التربوي: المعرفية، والتفاعلية الرمزية، والوظيفية، 

   اتها، ووظائفها، ومؤسساتها .والصراع، ويتناول المساق أيًضا موضوع التنشئة االجتماعية، ونظري
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  ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3: ) متقدم -أسس التربية10120707 

صادية، والثقافية، واالجتماعية، تمفهوم التربية وأبرز أسسها: التاريخية، والفلسفية، واالق

لمقصودة، ودور كل والسياسية، والنفسية التعليمية، ويبحث أيًضا في وسائط التربية المقصودة وغير ا

منها في العملية التعليمية التعلمية، كما يتناول المساق التربية في األردن من حيث نشأتها، وفلسفتها، 

وأهدافها، وإدارتها، والتطورات والتجديدات المعاصرة في عناصرها وأطرافها وعملياتها، 

 وانعكاسات ذلك على العملية التربوية في هذا البلد. 

 

  ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3: )متقدم –دارة تربوية  إ10120703

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

وعناصرها، ومهارات القائد التربوي، والحوافز، والتخطيط، واالتصال، واالشراف، والمساءلة، 

 واتخاذ القرارات والتقييم.

 

  ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3: )القيادة التربوية  10120701

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

ودورها في العملية التربوية، واإلشراف التربوي والعالقات العامة في القيادة واإلدارة التربوية، 

 ة الالزمة للقائد التربوي.فضال عن المهارات القيادي

 

  ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3: )التخطيط التربوي 10120704

بشكل خاص من حيث: مفهومه، ونشأته، وواقعه  والتخطيط التربوي ،مفهوم التخطيط بشكل عام

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

البشرية والقوى العاملة، كما يشمل التخطيط االستراتيجي ومميزاته، وأغراضه، وفوائده، ومحدداته، 

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

عن طريق  لهاالتقويم المرحلي ووإعداد الخطط التربوية  ،يةوالتخطيط إلدارة المشروعات التربو

كما يتضمن المساق القيام بتطبيقات عملية في مجال إعداد الخطط المؤشرات المستقبلية للتعليم، 

 .ين واإلدارات التربوية في مستوياتها المختلفةالالزمة للمعلم
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  ابق: (، المتطلب الس0، ع:3، ن، 3: )فلسفة التربية 10120702  

وتكّون المذاهب الفلسفية، وعالقة كل مذهب بميادين الفلسفة الرئيسة: ، الفكر الفلسفيتطور

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

يثة، والمعاصرة، وعالقة التربية، ويستعرض المساق نماذج من الفلسفات: القديمة، والوسيطة، والحد

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

 .محاوالت بناء فلسفة تربوية عربيةوالتعليم في األردن، و

  

  ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3: )السلوك التنظيمي في المؤسسة التربوية10130705

م السلوك التنظيمي والشخصية، والتعلم، والدافعية، والقيادة من حيث نظرياتها وانماطها، مفهو

واالتجاهات والقيم، ودنياميكيات الجماعة، واالتصال اإلداري وإدارة الصراع والمناخ التنظيمي 

 وضغوط العمل، وعملية اتخاذ القرار، وإدارة التغيير والتطوير التنظيمي.

 

   ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3): اإلسالميةة التربي10130706  

، ووسائطها، وأساليبها في تحقيق وأهدافها ،وخصائصها ،مصادرهاو ،التربية اإلسالميةمفهوم 

 االجتماعية والثقافية.، والنفسية، والفكرية، والتعبديةتها: األصول التي تشكل بنيأهدافها، ويبحث في 

تربوي العملي لهذه التربية في مؤسسات المجتمع المختلفة، من: أسرة، كما يتناول المساق التطبيق ال

ومدرسة، ورفاق، ووسائل إعالم، ودور عبادة، ويستعرض المساق جهود بعض التربويين المسلمين 

في خدمة العملية التربوية عبر العصور اإلسالمية المتعاقبة، كما يبحث المساق في رؤية التربية 

الجتماعية والفكرية في العالم المعاصر، ودورها في التعامل معها بكل كفاءة اإلسالمية للقضايا ا

 واقتدار.  

  ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3): التربية المقارنة10130701 

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

كما يبحث المساق في مجاالت التربية المقارنة، ومناهج البحث فيها، ومراحل  تطور الدراسات فيها، 

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

 التعليم في العالم الغربي والعربي ومقارنة وضع التعليم في االردن معها
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  لمتطلب السابق: (، ا0، ع:3، ن، 3: )تاريخ الفكر التربوي 10120705

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

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

ي خدمة العملية وسماته، وبعض أبرز القضايا التي شغلت التربويين في تلك العصور، وجهودهم ف

التربوية، كما يتناول المساق اتجاهات الفكر التربوي المعاصر وآثارها ودورها في حضارة اإلنسان، 

 أقطاروفي حركات االصالح التربوية والتطلعات المستقبلية في مجال التربية والتعليم خاصة في 

 .العالمين العربي واالسالمي، مع التركيز على األردن على وجه الخصوص

 

   ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3): دارة المدرسة األساسية والثانويةإ 10120706

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

 ،وانماطها ،اهدافها :من حيث بشقيها األساسية والثانوية هداف اإلدارة المدرسيةفي أكما يبحث 

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

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: )دارة الجودة الشاملة في التربيةإ 10130702 

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

االستراتيجيات والمرتكزات واألدوات لها، كما يبحث في  المنظرونرواد والوالفلسفات التي اقترحها 

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

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

لتعليم ، وامكانية االفادة منها في جودة االمحلي واإلقليمي والعالمي يات:الجودة الشاملة على المستو

  في األردن.
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  ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3: )إعداد المعلمين وتنميتهم 10130703

لمعلةةم العصةةر الحةةديث فةةي الجةةانبين  األدوار المسةةتجدةللمعلةةم، والتقليديةةة  دواراأل المقارنةةة بةةين 

فةاهيم والنظريةات الماإلداري والفني، وما تتطلبها من مسؤوليات وكفايات الزمة، كما يتناول المساق 

أهميةةة التةةدريب  يتنةةاول أيًضةةاو وفةةي أثنائهةةا،قبةةل الخدمةةة  همالتةةي يقةةوم عليهةةا إعةةداد المعلمةةين وتةةدريب

تةةدريب بةةرامج لتخطةةيط كمةةا يبحةةث المسةةاق فةةي ال. وعوائةةده علةةى العمليةةة التعليميةةة بأكملهةةا المسةةتمر

عةةداد المعلمةةين نظريًةةا وعمليًةةا إأسةةاليب وفةةق احتياجةةاتهم الحاضةةرة والمسةةتقبلية، ويتنةةاول المعلمةةين 

 باالستفادة من التجارب العالمية والمحلية الناجحة في هذا المضمار.

 


