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 ريادة محلية ودولية في إعداد القادة التربويين من خالل تزويدهم بالمعارف والمهارات المعاصرة.

 

األصول واإلدارة التربوية لتلبية المجتمع بكفاءة السعي إلعداد كوادر بشرية مؤهلة في مجاالت 
 وفاعلية.

 

 تزويد الدارسين بالقواعد المعرفية والمهارات والوجدانية في مجاالت األصول واإلدارة التربوية. .1

 إعداد كفاءات تربوية قادرة على البحث العلمي بنجاح في مجاالت األصول واإلدارة التربوية. .2

 تنشيط البحث العلمي والدورات التدريبية في مجاالت األصول واإلدارة التربوية. .3

 تقديم المساعدة الفنية واالستشارات للمؤسسات التربوية المختلفة. .4

 .االنفتاح على المجتمع لتقديم االستشارات والخدمات للجهات ذات العالقة .5

 

 

 في العملية التعليمية. اتهاطبيقتوظيف نظريات اإلدارة والقيادة التربوية وت .1

 توظيف مهارات التفكير العليا في حل المشكالت والقضايا التربوية. .2

 تطبيق المهارات البحثية الكمية والنوعية في الميدان التربوي. .3

 توظيف مهارات التخطيط التربوي في العملية التعليمية. .4

 إدراك آثار العولمة وتغيراتها على الميدان التربوي. .5

 ر إدارة الجودة الشاملة في الميدان التربوي.عايييق متطب .6
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( ساعة 33تتكون الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في تخصص. األصول واإلدارة التربوية من )

 معتمدة موزعة على النحو اآلتي:

 النسبة المئوية عدد الساعات المعتمدة نوع المتطلب التسلسل

 %46 15 اريةإلجبصص امتطلبات التخ أواًل 

 %27 9 متطلبات التخصص االختيارية ثانًيا

 %27 9 الرسالة ثالًثا

 100 33 المجموع

 

 

 

x x  7 0  x  1 0  1 

  ُمستوى المادة  التسلســــل
المجال 

 المعرفـي
 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم 

      
ارة اإلداألصول و

 التربوية
 

كلية العلوم التربوية 

 والنفسية
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 اآلتية المساقات( ساعة معتمدة وتشمل 15أواًل: المتطلبات االجبارية: )

 عدد الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق

 3 مناهج البحث واألساليب اإلحصائية 10310703

 3 علم اجتماع تربوي 10130704

 3 ةلتربويالقيادة ا 10120701

 3 فلسفة التربية 10120702

 3 متقدم –إدارة تربوية  10120703

 15 المجموع

 

 :اآلتية المساقات( ساعات معتمدة يختارها الطالب من بين 9ثانيًا: المتطلبات االختيارية: )

 عدد الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق

 3 التخطيط التربوي 10120704

 3 ارنةالمقالتربية  10130701

 3 تاريخ الفكر التربوي 10120705

 3 إدارة المدرسة االساسية والثانوية 10120706

 3 إدارة الجودة الشاملة في التربية 10130702

 3 إعداد المعلمين وتنميتهم 10130703

 3 متقدم-أسس التربية 10120707

 15 المجموع

 
 

 ثالثًا: الرسالة:

 رقم المساق اسم المساق ةعتمدالساعات الم المتطلب السابق

 ***** الرسالة 9 
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10310703  330 

التعريف بمناهج البحث المختلفة في العلوم النفسية والتربوية، وإعداد مخطط يتناول هذا المساق   

انات، وتوظيف األساليب اإلحصائية في اختبار الفرضيات مع البيأدوات جالبحث، وأساليب المعاينة، و

حول: )المتوسط الحسابي، والتباين، ومعامل االرتباط، والنسبة(، باإلضافة إلى استخدام الرزمة 

في تحليل البيانات، والكتابة العلمية لتقرير البحث، وأصول  (SPSS) اإلحصائية للعلوم االجتماعية

  (APA). م النفس األمريكيابطة علنظام ر التوثيق بحسب

 
  ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3علم االجتماع التربوي: ) 10130704

ماهية علم االجتماع التربوي، وأهدافه ومجاالته، ومراحل تطوره، وعالقته يتناول هذا المساق 

المجتمع  وعالقة لثقافي،بالعلوم األخرى، و موضوعات التفاعل االجتماعي، والتغير االجتماعي وا

باألسرة والمدرسة، والعمليات االجتماعية في المؤسسات التربوية، وتكافؤ الفرص التعليمية، 

ونظريات علم االجتماع التربوي: المعرفية، والتفاعلية الرمزية، والوظيفية، والصراع، والتنشئة 

 االجتماعية، ونظرياتها، ووظائفها، ومؤسساتها .  

 

  ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3): لتربويةقيادة اال 10120701

مفهوم القيادة وأنماطها ونظرياتها، ومداخلها ونماذجها وأهمية القيادة التربوية يتناول هذا المساق 

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

ة الالزمة للقائد التربوي، والفرق بين القيادة التبادلية والقيادة القياديكفايات فضال عن المهارات وال

 التحويلية. 
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  ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3): فلسفة التربية 10120702

تطورالفكر الفلسفي، وتكّون المذاهب الفلسفية، وعالقة كل مذهب بميادين الفلسفة يتناول هذا المساق 

لمعرفة، والقيم، والعالقة بين الفلسفة والتربية، وتحديد مفهوم فلسفة كون، واود، والالرئيسة: الوج

التربية، و نماذج من الفلسفات: القديمة، والوسيطة، والحديثة، والمعاصرة، وعالقة كل منها بعناصر 

بناء حاوالت العملية التعليمية: المنهاج، والمعلم، والمتعلم، وفلسفة التربية والتعليم في األردن، وم

 سفة تربوية عربية.فل

 

  ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3): متقدم –إدارة تربوية  10120703

ومراحل تطورها  مفهوم اإلدارة التربوية، وأهميتها،ونظرياتها ومدارسها،يتناول هذا المساق 

ومفاهيمها، وأنماطها، وعناصرها، ومهارات القائد التربوي، والحوافز، والتخطيط، واالتصال، 

 واالشراف، والمساءلة، واتخاذ القرارات والتقييم.

  

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

من حيث: مفهومه، ونشأته، وواقعه محليًا  مفهوم التخطيط والتخطيط التربوييتناول هذا المساق 

وعالميًا، وأنواعه، ومجاالته، ونماذجه، وأساليبه، وتقنياته، و التخطيط للموارد البشرية والقوى 

العاملة، والتخطيط االستراتيجي ومميزاته، وأغراضه، وفوائده، ومحدداته، وأساليبه، والتخطيط 

التربوية والتقويم المرحلي لها عن طريق المؤشرات  إلدارة المشروعات التربوية، وإعداد الخطط

المستقبلية للتعليم، وتطبيقات عملية في مجال إعداد الخطط الالزمة للمعلمين واإلدارات التربوية في 

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

ة المقارنة وماهيتها ونشأتها وأصولها النظرية، وأهدافها، ووظافها مفهوم التربييتناول هذا المساق 

األساسية، ومراحل تطور الدراسات فيها، ومجاالت التربية المقارنة، ومناهج البحث فيها، 

ومصادره، والصعوبات التي قد تواجه دارسها، واستعراض الدراسات حول نظم التعليم في العالم 

 وضع التعليم في األردن.الغربي والعربي ومقارنتها ب

 

  ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3): تاريخ الفكر التربوي 10120705

الفكر التربوي من حيث مفهومه، تاريخه وأهميته، وأساليبه، والقوى والعوامل يتناول هذا المساق 

ثة، المؤثرة في حركته، و نماذج من الفكر التربوي عبر العصور: القديمة، والوسطى، والحدي

وأصوله، وسماته، وبعض أبرز القضايا التي شغلت التربويين في تلك العصور، وجهودهم في خدمة 

العملية التربوية، و اتجاهات الفكر التربوي المعاصر وآثارها ودورها في حضارة اإلنسان، وفي 

ار العالمين حركات االصالح التربوية والتطلعات المستقبلية في مجال التربية والتعليم خاصة في أقط

 العربي واالسالمي، مع التركيز على األردن على وجه الخصوص.

 

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

مفهوم اإلدارة المدرسية و اإلدارة بشكل عام واإلدارة التربوية بشكل خاص، يتناول هذا المساق 

بشقيها األساسية والثانوية من حيث: أهدافها، وأنماطها، ومجاالتها،  أهداف اإلدارة المدرسية

وعمليات التواصل بين ووظائفها، والسلوك اإلداري لمدير المدرسة، وتقويم برامج اإلدارة المدرسية، 

إدارة الوقت ، ودور مدير المدرسة كمشرف تربوي مقيم. واقع اإلدارة العاملين في المدرسة، 

ردن والكفايات اإلدارية لمدير المدرسة، الهيكل التنظيمي للمدراس، أدوار المعلم، المدرسية في األ

 وأدوار المدير.
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  ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3): إدارة الجودة الشاملة في التربية 10130702  

 نشأة إدارة الجودة الشاملة في التعليم، ومفهومها، وطبيعتها، وأصولها،يتناول هذا المساق 

والتطورات فيها، ومبادئها، والفلسفات التي اقترحها الرواد والمنظرون لها، واالستراتيجيات 

والمرتكزات واألدوات الخاصة بها في المؤسسات التربوية، وعالقة االيزو بالجودة الشاملة في 

في التعليم، التعليم، ومؤشرات الجودة في التعليم وتطبيقاتها التربوية، ونظام االعتماد وضبط الجودة 

ونماذج من الجودة الشاملة في التربية على المستويات: المحلي واإلقليمي والعالمي، وامكانية االفادة 

 منها في جودة التعليم في األردن. 

 

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

يديةة للمعلةم، واألدوار المسةتجدة لمعلةم العصةر الحةديث المقارنةة بةين  األدوار التقليتناول هذا المساق 

في الجانبين اإلداري والفني، ومةا تتطلبهةا مةن مسةؤوليات وكفايةات الزمةة المفةاهيم والنظريةات التةي 

يقوم عليها إعداد المعلمةين وتةدريبهم قبةل الخدمةة و أثنائهةا، وأهميةة التةدريب المسةتمر وعوائةده علةى 

يط لبرامج تدريب المعلمين وفق احتياجاتهم الحاضةرة والمسةتقبلية، و أسةاليب العملية التعليمية. التخط

إعةةداد المعلمةةين نظريًةةا وعمليًةةا باإلسةةتفادة مةةن التجةةارم العالميةةة والمحليةةة الناجحةةة، ومةةاذج التةةدريب 

 والتأهيل التربوي واإلعداد التربوي.

 

  ابق: (، المتطلب الس0، ع:3، ن، 3متقدم : ) -أسس التربية 10120707 

مفهوم التربية وأبرز أسسها: التاريخية، والفلسفية، واالقتصادية، والثقافية، يتناول هذا المساق 

واالجتماعية، والسياسية، والنفسية التعليمية، وسائط التربية المقصودة وغير المقصودة، ودور كل 

ا، وفلسفتها، وأهدافها، منها في العملية التعليمية التعلمية، والتربية في األردن من حيث نشأته

وإدارتها، والتطورات والتجديدات المعاصرة في عناصرها وأطرافها وعملياتها، وانعكاسات ذلك 

 على العملية التربوية في هذا البلد. 

 


