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 .المعرفي ومعايير الجودة الشاملةفي ضوء االقتصاد  العملية التعليميةتطوير التميز في الريادة و 

 

في مجاالت  معرفيًا ومهنيًا وأخالقياً  ةمتمكنو  ةكوادر بشرية مؤهلة متخصص وتأهيل السعي إلعداد
 حاجات المجتمع بكفاءة وفاعلية.لتلبية  العلوم التربوية

 

 .التربيةتزويد الدارسين بالقواعد المعرفية والمهارية والوجدانية في مجاالت  .1

  وقيادية لرفد مختلف القطاعات التربوية الحكومية والخاصة. إعداد كفاءات تربوية .2

 العالقة. االنفتاح على المجتمع لتقديم االستشارات والخدمات للجهات ذات  .3

 
 

 

 توظيف النظريات التربوية والنفسية وتطبيقاتها في العملية التعليمية. .1
 . توظيف مهارات التفكير العليا في حل المشكالت والقضايا التربوية .2
 ثية الكمية والنوعية في الميدان التربوي.تطبيق المهارات البح .3
 توظيف المهارات القيادية واإلدارية في العملية التعليمية. .4
 إتقان مهارات وطرق التدريس الحديثة. .5
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 %67 18 متطلبات التخصص اإلجبارية
 %33 9 ت التخصص االختياريةمتطلبا

 100 27 المجموع
 
 

 

x X  0 0  6  0 0  1 

 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم  المجال المعرفـي  ُمستوى المادة  التسلســــل

      
 

 
كلية العلوم التربوية 

 والنفسية

 10620601 التعليم اإللكتروني عن ُبعد 3
 10610601 التربيةاإلحصاء في  3
 10640601 علم نفس تربوي  3
 10610602 أساسيات البحث العلمي 3
 10630601 تخطيط المناهج وتقويمها 3
 10620604 نويةإدارة المدرسة األساسية والثا 3

 



 
 

 

Ref.: Deans' Council Session (33/2019-2020), Decision No.: 14, Date: 24/08/2020 

 
4-8 

 
 
 

 10630602 لتدريسفي ا اإللكترونيةالوسائط  تطبيقات 3
 10620602 إدارة تربوية 3
 10640602 علم نفس النمو 3
 10640603  عليم التفكيرت 3
 10620603 اإلدارة الصفية والتفاعل الصفي 3
 10640604 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم 3

 



 
 

 

Ref.: Deans' Council Session (33/2019-2020), Decision No.: 14, Date: 24/08/2020 

 
5-8 

  330 

التعليم المفتوح والتعليم عن ُبعد، والتعليم المدمج، في مفهوم  التعليم اإللكتروني عن ُبعديبحث مساق 
والتعليم الغير متزامن وذلك باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتقنيات الحاسوب 
المتطورة، كما يتناول المساق أهمية تقنية المعلومات وتطبيقاتها التعليمية والتعلمية، كما ويركز 

كتروني ومدى جودته ومتطلباته التقنية والتدريبية، كما يبحث المساق في المساق على التعليم اإلل
الجدوى المعرفية والمهارية والوجدانية للتعليم لتطبيقات التعليم اإللكتروني في وقت األزمات أو 

وانعكاساتها على  وتأثيراتها، وبظاهرة العولمة الحديثة ويبحث في التجديدات التربويةالطوارئ، كم 
 .التعليميةة العملي

330

وأنواع العينات، وطرق المعاينة المختلفة، ويتناول المساق  ،اإلحصاء بأنواعه الوصفي، واالستداللي
االرتباط وتوظيفها، المفاهيم األساسية في اإلحصاء، وخصائص التوزيعات العينية، ومعامالت 

والثنائي،  وتحليل االنحدار، واختبار الفرضيات حول األوساط الحسابية، وتحليل التباين: األحادي،
والمقارنات البعدية. كما يتناول المساق مهارات استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

(SPSS) مالئمة، مثل:في تحليل بيانات فعلية من خالل األساليب اإلحصائية ال                
(χ2 ,t ,ANOVA  ،ANCOVA وقراءة مخرجات ونتائج التحليل االحصائي وتفسيرها، والقدرة ،)

 على كتابة تعليق علمي عليها بلغة احصائية سليمة.

 (، المتطلب السابق0، ع:3، ن،3)                                                         

 أكثر، وتجعله بها المعلومات والنظريات التي من شأنها ان توجه عمليات التعلم والتعليم التي يقوم
قدرة على التعامل مع طلبته والجهات األخرى ضمن نطاق المدرسة، والوعي بخصائص المتعلمين 

المواقف التربوية، النمائية، والعوامل المؤثرة فيها، وفهم عملية التعلم واستيعاب نظرياته وتطبيقها في 
وكيفية خلق الجو الفعال للتعلم، وطرق مراعاة الفروق الفردية واالختالفات بين المتعلمين في 
العمليات العقلية والنفسية، واستخدام التقويم بشكل مناسب، وان يقوم بتوظيف المعرفة التي يكتسبها 

 .بشكل هادف ونشط
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330

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

وفوائده وخطواته ومستوياته، والعوامل المؤثرة فيه، ونماذج  ماهيته ومفهومهتخطيط المناهج من حيث 
وظائفه وخصائصه عالمية في تخطيط المنهج، كما يتناول تقويم المنهج من حيث أهميته وخطواته و 

ومجاالته وأدواته، وعرض تجارب بعض الدول في تقويم المنهاج بما يتالءم وخصائص النمو 
اإلنساني، من مرحلة الطفولة المبكرة إلى مرحلة النضج، ويربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي 

 االتجاهات الحديثة نحو اقتصاد المعرفة.العملي، آخذا باالعتبار 
 

        330 

يبحث هذا المساق في مفهوم اإلدارة المدرسية انطالقا من مفهوم اإلدارة بشكل عام واإلدارة التربوية 
 ،اهدافها :من حيث بشقيها األساسية والثانوية هداف اإلدارة المدرسيةفي أ بشكل خاص، كما يبحث 

وعمليات التواصل  ،وتقويم برامجها ،والسلوك االداري لمدير المدرسة ،ووظائفها ،التهاومجا ،وانماطها
، ودور مدير المدرسة كمشرف تربوي إدارة الوقتبين العاملين في المدرسة، كما يبحث المساق في 

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

330

يهدف هذا المساق إلى التعريف بمفهوم الوسائط اإللكترونية وآليات استخدامها في حوسبة المناهج 
والتعرف على ماهية هذه الوسائط )برمجيات، مواقع إلكترونية، صوت، صور  ،وطرق التدريس

رسوم بيانية، رسوم متحركة، استخدامات الجوال( وبعض  ،فيديو تفاعلي ،يمتحركة، نص تفاعل
البرمجيات الداعمة لها ولعمليات الدمج بينها. كما يهدف المساق إلى زيادة قدرة الطالب على 
استخدام الحاسب اإللكتروني ووسائطه المتعددة، وإنتاج المواد التعليمية المحوسبة باستخدام تكنولوجيا 

حل و )المشروعات،  اإللكترونية طرائق التدريس الحديثةالمتعددة. كما يتضمن المساق الوسائط 
 التعليمية بالحقائو التعليم المبرمج لعب األدوار، و العصف الذهني، و االستكشاف، و المشكالت، 

 (.المحوسبة
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                             330 

ومراحل تطورها ومفاهيمها،  ونظرياتها، مفهوم اإلدارة التربوية، وأهميتها،في المساق  يبحث هذا
وأنماطها، وعناصرها، ومهارات القائد التربوي، والحوافز، والتخطيط، واالتصال، واالشراف، 

 والمساءلة، واتخاذ القرارات والتقييم.

330

التعرف على سيكولوجيه النمو، ومظاهره، وقوانينه، وكذلك التعرف على النظريات المختلفة المفسرة 
للنمو، وكذلك التعرف على الخصائص النمائية المختلفة للمراحل من اإلخصاب وحتى المراهقة، 

 والتعرف على مشكالت المراهقة وكيفية مواجهتها.  

330

مفهوم التفكير، وعملياته، ومهاراته، ومستوياته، وتصنيفاته، وأساليب التفكير المختلفة وتطورها 
جاحها، كما يعالج وتعليمها. ويتناول المساق برامج واستراتيجيات تعليم التفكير المختلفة وعوامل ن

المساق التفكير فوق المعرفي، وتفكير حل المشكلة، والتفكير اإلبداعي مع التركيز على طرق تنمية 
 وتطوير كل منها، والتدريب عليها.

                              330 

الب بمفهوم اإلدارة الصفية وأهميتها، وكيفية تنمية مهارات المعلم يتناول هذا المساق تعريف الط
وقدراته على ضبط الصف وإدارته وتنظيمه، ويتناول البيئة الصفية والعالقات اإلنسانية التي تتشابك 
في إطارها، وأنماط التفاعل الصفي والمشكالت الصفية وُسُبل معالجتها، والركائز التي تقوم عليها 

صفية، وتوفير ُسُبل التفاعل النموذجي الفّعال، واالهتمام بجميع عناصر الغرفة الصفية اإلدارة ال
كما يتناول َدوَر كٍل من المعلم واإلدارة المدرسية وأولياء األمور  وتوظيفها في عملية التفاعل الصفي،

 في تفعيل هذه العناصر.
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 330في التعليم واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات 
كما يتناول المساق أهمية  التعريف بالحاسوب، ومكوناته، وتقنياته المستخدمة، يتناول هذا المساق

المعلومات والبيانات في العملية التعليمية، كما يتناول أنواع البرامج المستخدمة في مجال التعليم، كما 
لتكنولوجيا وتطبيقاتها في العملية التعليمية، وأهميتها، وأهدافها المعرفية ويقوم بتعريف الطلبة على ا

والمهارية، كما يتناول هذا المساق: التكنولوجيا في عملية التعلم والتعليم ووسائل وتقنيات تطبيقها، 
والتعليم باستخدام الحاسوب وطرائقه، والتعليم عن طريق الحاسوب )المتزامن، الغير متزامن، عن 

عد(، وتطبيقات الحاسوب في عمليتي التعليم واإلدارة، وكيفية دمج التكنولوجيا بالمادة التعليمية بُ 
والعمليات اإلدارية، ودراسة تأثير التكنولوجيا على بيئة التعليم واإلدارة في العمل. وسيقوم الطلبة 

واإلنترنت، وتقنيات  والبريد اإللكتروني windowsخالل هذا المساق باستخدام البرامج التطبيقية 
 (.Data Show, Smart Boardالتكنولوجيا المرافقة للحاسوب )

 


