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 .الريادة والتميز في جودة التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع محلًيا وإقليمًيا
 

قيادة اإلدارة والفي مجال  اوأخالقيً  اومهنيً  امعرفيً  ةمتمكنو  ةمتخصصو كوادر بشرية مؤهلة إعداد 
 .ليةالمجتمع بكفاءة وفاع احتياجاتلتلبية  بوية والمناهج وطرق التدريس والعلوم التربوية،التر 

 

در مؤهلة من خالل كوا، واإلقليميلتلبية احتياجات المجتمع المحلي  خّريجين مؤّهلين ومتمّيزين إعداد
 .ماج التعليم اإللكترونيوفًقا لمعايير إد وقادرة على مواكبة المعايير المحلية والدولية

 

 الدارسين بالقواعد المعرفية والمهارية والوجدانية في مجاالت التربية.تزويد  .1
 إعداد كفاءات تربوية وقيادية لرفد مختلف القطاعات التربوية الحكومية والخاصة.  .2

  .في المجتمع االستشارات والخدمات للجهات ذات العالقة تقديم .3

 مواكبة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت الحديثة. .4

 

 النظريات التربوية والنفسية وتطبيقاتها في العملية التعليمية. تبيان .1
 . ا التربويةمهارات التفكير العليا في حل المشكالت والقضاي شرح .2
 تطبيق المهارات البحثية الكمية والنوعية في الميدان التربوي. .3
 المهارات القيادية واإلدارية في العملية التعليمية. حليلت .4
 مهارات وطرق التدريس الحديثة. تقييم .5

 التكنولوجيا الحديثة في التعليم واإلدارة. بناء طرق تدريس من خالل
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 %67 18 متطلبات التخصص اإلجباريةًأولاً
 %33 9 االختياريةمتطلبات التخصص ًثانيا

 100 27ًالمجموع
 

 
 

x X  0 0  0  6 0  1 

 رمـــز الُكلية  ـــــــمرمـــز الِقســـــ  المجال المعرفـي  ُمستوى المادة  التسلســــل

      
 

 
كلية العلوم التربوية 

 والنفسية

 ة:ساعة معتمدة( وتشتمل على المتطلبات االتي 18للتخصص ) جباريةأواًل: المتطلبات اال
 

 التعليم اإللكتروني عن ُبعد 3
10620601 

 أسس البحث التربوي  3
10610603 

 علم نفس تربوي  3
10640601 

 10620602 اإلدارة التربوية 3

 تخطيط المناهج وتقويمها 3
10630601 

 10620604 إدارة المدرسة األساسية والثانوية 3
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 لبات اآلتيةساعات معتمدة( ويختارها الطالب من المتط 9ثانيًا: المتطلبات اإلختيارية للتخصص )

 10630602 تطبيقات الوسائط اإللكترونية في التدريس 3

 10640602 علم نفس النمو 3

 10640603 تعليم التفكير  3

 10620603 اإلدارة الصفية والتفاعل الصفي 3

 10640604 في التعليم واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات  3

 

 

 



 
 

 

F026, Rev. b 

Ref.: Deans' Council Session (10/2020-2021), Decision No.: 06, Date: 28/12/2020 
 

5-7 

 

 

 330 ي عن بُعدالتعليم اإللكترون 10620601

مدمج، ليم الالتعليم اإللكتروني بمفهوميه )عن ُبعد، التعليم المفتوح(، مفهوم التع يتناول هذا المساق
ب ، تقنيات الحاسو واالتصاالتوسائل تكنولوجيا المعلومات  استخداماتوالتعليم الغير متزامن، 

ته مدى جودوتطبيقاتها التعليمية والتعلمية، التعليم اإللكتروني و المتطورة، أهمية تقنية المعلومات 
وني اإللكتر  لتعليماومتطلباته التقنية والتدريبية، الجدوى المعرفية والمهارية والوجدانية للتعليم لتطبيقات 

 راتها،في وقت األزمات أو الطوارئ، البحث في التجديدات التربوية الحديثة وبظاهرة العولمة وتأثي
 وانعكاساتها على العملية التعليمية.

 
330أسس البحث التربوي 10610603

جمع  ، وأساليب المعاينة، وأساليبالمختلفةمدخل إلى البحث التربوي ومناهجه يتناول هذا المساق 
قائمة  في متن البحث وفيالبيانات الكمية والنوعية، أسلوب التوثيق في البحوث النفسية والتربوية 

موقع المراجع، مقدمة في اإلحصاء الوصفي )مقاييس النزعة المركزية، ومقاييس التشتت، ومقاييس ال
النسبي، ومقاييس العالقة( باإلضافة إلى بعض أساليب اإلحصاء الالمعلمي كاختبار مربع كاي 

 .واختبار اإلشارة

 (، المتطلب السابق0، ع:3، ن،3)                       علم نفس تربوي 10640601

ية، مفهوم علم النفس التربوي، موضوعاته، أهميته، نظرياته، العمليات العقليتناول هذا المساق 
 فكير وحلم، التاالنتباه، االدراك، الذاكرة، النسيان، الفروق الفردية في التحصيل والتعلم، دافعية التعل

 المشكالت.
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330ً      ةاإلدارة التربوي 10620602

ًًيتناول هذا المساق ًومراحل ًومدارسها، ًونظرياتها ًوأهميتها، ًالتربوية، ًاإلدارة ًطورهاتمفهوم

ًوا ًوالتصال، ًوالتخطيط، ًالتربوي، ًالقائد ًومهارات ًوعناصرها، ًوأنماطها، ف،ًلشراومفاهيمها،

ًوالمساءلة،ًواتخاذًالقراراتً

ً

  ، المتطلب السابق: (0، ع:3، ن، 3)                   ًتخطيط المناهج وتقويمها: 10630601

عوامل يتناول هذا المساق  تخطيط المنهج من حيث ماهيته ومفهومه وفوائده وخطواته ومستوياته، وال
ه هميتالمؤثرة فيه، ونماذج عالمية في تخطيط المنهج وتطويره، كما يتناول تقويم المنهج من حيث أ 

وخطواته ووظائفه وخصائصه ومجاالته وأدواته، وعرض تجارب بعض الدول في تخطيط المناهج 
 تقويمها.

 

 330  إدارة المدرسة األساسية والثانوية  10620604

اف دص، أهيتناول هذا المساق مفهوم اإلدارة المدرسية واإلدارة بشكل عام واإلدارة التربوية بشكل خا
 ائفها،اإلدارة المدرسية بشقيها األساسية والثانوية من حيث: أهدافها، وأنماطها، ومجاالتها، ووظ

واقع  إدارة الوقت،وعمليات التواصل بين العاملين في المدرسة، والسلوك اإلداري لمدير المدرسة، 
ر ، أدوانظيمي للمدراساإلدارة المدرسية في األردن والكفايات اإلدارية لمدير المدرسة، الهيكل الت

 المعلم، وأدوار المدير.
 

330تطبيقات الوسائط اإللكترونية في التدريس 10630602

ق هج وطر التعريف بمفهوم الوسائط اإللكترونية وآليات استخدامها في حوسبة المنا يتناول هذا المساق
فيديو  ،مواقع إلكترونية، صوت، صور متحركة، نص تفاعلي التدريس، ماهية الوسائط )برمجيات،

م. رسوم بيانية، رسوم متحركة، استخدامات الجوال(، البرمجيات الداعمة لعملية التعلي ،تفاعلي
بة استخدام الحاسب اإللكتروني ووسائطه المتعددة في التدريس، إنتاج المواد التعليمية المحوس

روعات تعددة، استعراض طرائق التدريس الحديثة اإللكترونية )المشباستخدام تكنولوجيا الوسائط الم
 المحوسبة، التعليم المبرمج، الحقائب التعليمية المحوسبة(.
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10640602330

سرة ة المفلمعاصر أهمية دراسة النمو، اهدافه، مفاهيم اساسية في النمو، النظريات ايتناول هذا المساق 
، إلخصابللنمو واساليب البحث، العوامل المؤثرة في النمو، جوانب النمو عبر المراحل النمائية من ا

 الرضاعة، الطفولة، الرشد، والشيخوخة، ومتطلباتها ومعاييرها.

 

10640603330

عالمية مفهوم التفكير، وعملياته، ومهاراته، ومستوياته، وتصنيفاته، معايير الهذا المساق يتناول 
ر التفكيوأساليب التفكير المختلفة وتطورها وتعليمها، التفكير فوق المعرفي، وتفكير حل المشكلة، و 

 اإلبداعي مع التركيز على طرق تنمية وتطوير كل منها، والتدريب عليها.

330ًًًًًًًًًًًًًًًًًًارة الصفية والتفاعل الصفياإلد 10620603

 لى ضبطعيتناول هذا المساق مفهوم اإلدارة الصفية وأهميتها، وكيفية تنمية مهارات المعلم وقدراته 
كالت الصف وإدارته وتنظيمه، والبيئة الصفية والعالقات اإلنسانية، وأنماط التفاعل الصفي والمش

 فّعال،فية وُسُبل معالجتها والركائز التي تقوم عليها اإلدارة الصفية، والتفاعل النموذجي الالص
 كما يتناول َدوَر كل   واالهتمام بجميع عناصر الغرفة الصفية وتوظيفها في عملية التفاعل الصفي،

 من المعلم واإلدارة المدرسية وأولياء األمور في تفعيل هذه العناصر.

 330في التعليم واالتصاالتولوجيا المعلومات تكن 10640604
بيقاتها يا وتطأهمية المعلومات والبيانات في العملية التعليمية، التعريف بالتكنولوج يتناول هذا المساق

يات وتقن ائلفي العملية التعليمية، وأهميتها، استخدامات التكنولوجيا في عملية التعلم والتعليم ووس
 ية دمجتطبيقها، والتعليم عن طريق الحاسوب، وتطبيقات الحاسوب في عمليتي التعليم واإلدارة، وكيف

 عملياً  بالمحتوى التعليمي وفي العمليات اإلدارية، توظيف الطلبة واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات 
 لحاسوب.ات التكنولوجيا المرافقة لوالبريد اإللكتروني واإلنترنت، وتقني windowsللبرامج التطبيقية 

 


