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 وصف المساقات

 
 إدارة الجودة الشاملة في التربية 1102704

Total Quality Management in Education 

 ساعات معتمدة( 3)                  

اقترحهاا  يبحث هذا المساق في التعريف بنشأة وتطور إدارة الجودة الشاملة وبمفهومها وطبيعتهاا وصواولها ومباداهاا وبالفلسافات التاي      

المنظرون وباالستراتيجيات والمرتكزات واألدوات الخاوة بها والتعريف بعالقة االيازو باالجودة الشااملة وحل اات السايطرة النو ياة       

ومؤشرات الجودة في التعليم الجامعي وتطبي اتها ونظام اال تماد وضبط الجودة ويشمل صيضا دراسة نمااج  ماا الجاودة الشااملة  لا       

 ي واإلقليمي والعالمي.المستوى المحل

 

 النظريات التربوية المعاصرة 1102705

                    Contemporary Educational Theories                                                 (3 )ساعات معتمدة  

خيااة للتربياة الصفالطااونو روسااوو مياالو  ااون  يتنااو  هااذا المساااق مفهااوم النظرياة التربويااة وبنيتهااا ماال الوقاوا  لاا  النظريااات التاري   

ديااو، و ولااذلط يتطاارق المساااق إلاا  صساات النظريااة التربويااة وصنوا هااا و القتهااا بفلساافة التربيااة ومااا  اام بالمنهااا و ن اا  النظريااات      

 التربويةو العولمة والنظريات التربوية المعاورة.

 

 إدارة الموارد البشرية في التربية 1102706

Human Resources Management in Education 

 ساعات معتمدة( 3)                 

يبحاث مساااق إدارة المااوارد البشاارية فااي التربيااة فااي مفهااوم إدارة الماوارد البشاارية والماديااة فااي ال طااا  التربااو، و اار  للسياسااات    

نظااام األ ااور والرواتااو والحااوافز ونظااام والتشااريعات وال ااوانيا واألنظمااة واللااوااق المتعل ااة باساات طاق وتعياايا وترقيااة المااو فيا و 

الت ريو والتعليم المستمر ونظام التأميا الصحي والضمان اال تما ي ومكافأة نهاية الخ مة ونظام إنهاء خ مات المو فيا واالساتي ا   

 .تجهيزات التربويةوالت ا   ونظام الرقابة والت ويم ألداء المو فيا ويتضما هذا المساق صيضا إدارة المرافق والتسهيالت وال

 

 مناهج البحث  في اإلدارة التربوية 1102771

                                               Research Methods in Educational Administration    (3 )ساعات معتمدة 

حاو  التربوياةا اختياار وتح يا  ووايا ة      يتناو  هذا المساق مفهوم البحث العلماي فاي التربياةو صه افاج ومجاالتاجو خطاوات ص اراء الب       

مشااكلة البحااثو تح ياا  وواايا ة الفاارو و ال راسااات الساااب ةو اختيااار العينااةو صدوات البحااث ال االسااتبياناتو االختباااراتو صساااليو        

 يااقا الم ابلااة و صساااليو البحااث العلماايو البحااث التاااريخيو البحااث الوواافيو البحااث التجريباايو وخطااوات لتابااة ت رياار البحااث والتو   

 المشكلةو الفرو و ال راسات الساب ةو العينةو األدواتو النتااجو التووياتو الخالوةو المرا ل.

 

 النظرية في اإلدارة التربوية 1102780

Theory in Educational Administration    

 ساعات معتمدة( 3)                           

النظرية ودور النظرية فاي اإلدارة التربوياة وصهميتهاا لايدار، الترباو،و ولاذلط م ارناة        يتناو  هذا المساق تعريف ال ارسيا بمفهوم 

التناوالت الكالسيكية في إدارة النظم وص رها  ل  سلوك األفراد والجما اات م ابال التنااوالت المبنياة  لا  صسات النظرياة االحتمالياة.         

التعلايم فاي المسات بل والتعرياف بالتحا يات التاي توا اج اإلدارة التربوياة          لما يبحث المساق في تطوير اإلدارة التربوية واساتراتيجيات 

 محليًا و الميًا.

 

 نظريات وأساليب اإلشراف التربوي 1102781

Theories and Methods of Educational Supervision 

 ساعات معتمدة( 3)                           

الترباو، وتحليال نظرياات اإلشاراا والممارساات اإلشاراقية ولفاياات المشارا الترباو،          يتناو  هذا المساق دراسة تطور اإلشاراا  

وصست اختياره. لما يبحث المساق في األست التي ت وم  ليها العملية اإلشراقية لالتعليم والتعّلم وتحسايا قياادة المعلامو والتعارا إلا       

 وير المناخ التعليميو واإلب ا ؛ الت ييم والتشخيص.السلوك اإلشرافي وخصااصج وت نياتج ودور المشرا التربو، في تط
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 القيادة التربوية 1102782

Educational Leadership    

 ساعات معتمدة( 3)                         

نماا  ال ياادة   يبحث هذا المساق في تحليل مفهوم ال يادة التربوية ونظرياتها وخصااصهاو ودراسة السالوك ال يااد، وصبعااده وفعاليتاج وص    

التربوية واختيار ال يادات التربوية ودور م ير الم رسة ل اا  تعليمايو وإل ااء الضاوء  لا  المنحا  السالولي والمنحا  الم فا  ل ياادة          

 المؤسسات التربوية.  لما يهتم المساق باألساليو ال يادية المختلفة في إدارة الصرا  في المؤسسات التربوية.

 

 ريب المعلمين إعداد وتد 1102783

                        Preparing and Training Teachers                                                      (3 )ساعات معتمدة 

وصهمياة  يتناو  هذا المساق تعريف ال ارسيا بالمفاهيم والنظريات التي ي وم  ليها إ  اد وت ريو المعلميا قبل الخ ماة وص نااء الخ ماة    

الت ريو المستمر. ولذلط يبحث المساق في تخطيط برامج المعلميا الت ريبية واالحتيا اات الت ريبياة وصسااليو التا ريو وتطاوير بعا        

الفكر الناق  للمعلميا واالهتمام ببرامج التربية العملياة واإلدارة الصافّية وصدوار المعلام فاي المواقاف التعليمياة و ار  نمااج   المياة          

 المعلميا وت ريبهم. إل  اد

 

 اقتصاديات التعليم 1102784

                      Economics of Education                                                                  (3 )ساعات معتمدة 

علايم والعالقاة بايا االقتصااد والتعلايمو ودور      يتناو  هذا المساق التعريف بماهية اقتصاديات التعليم وصهميتها ومجااالت اقتصااديات الت  

بحاث  التعليم في استثمار العنصر البشر، ل وة إنتا يةو ومساهمة التعليم في التنمية االقتصاديةو للفة التعليم والعاا  ما التعليم.  لماا ي 

إلنفاق والتمويل في قطاا  التربياة والتعلايم    المساق في صساليو الكفاية ال اخلية والكفاية الخار ية للمؤسسات التعليميةو ولذلط دراسة ا

 والمشكالت التي توا ج تمويل التعليم.

 

 التخطيط التربوي 1102785

                       Educational Planning                                                                 (3 )ساعات معتمدة 
هوم التخطايط بشاكل  اام والتخطايط الترباو،  لا  و اج الخصاوه وصنوا اج ومجاالتاج وصسااليو            ينطو، هذا المساق  ل  دراسة مف

التخطااايط الترباااو، والمعلوماااات التربوياااة وتعرياااف ال ارسااايا بت ااا ير الحا اااات وصسااااليو التنباااؤ بأ ااا اد الطلباااة والتخطااايط إلدارة  

حلي للخطط  ا طريق المؤشرات المست بلية للتعليمو ولذلط المشرو ات التربوية وإ  اد الخطط التربوية واستراتيجيات الت ويم المر

 معرفة واقل التخطيط التربو، محليًا وت ويم نماج   المية.

 

 إدارة التعليم العالي 1102786

                     Higher Education Administration                                                          (3 ساعات )معتمدة 

يبحث هذا المساق في تعريف ال ارسايا بمؤسساات التعلايم العاالي وصها افها وصنوا هاا والتنظايم المؤسساي لهاا وبرامجهااو والمهاارات            

ت ال يادية إلدارة مؤسسات التعليم العالي بفا ليةو والبحاث العلماي والتعلايم العاالي وإدارة األفاراد والماوارد المالياة والمادياةو وسياساا         

ليم العالي العام والخاهو ودور مؤسسات التعليم العالي في تنمية المجتملو ومصادر تمويل مؤسساات التعلايم العاالي والمشاكالت     التع

 التي توا هها في ضوء التعليم في المست بل.  

 

 تحليل النظم في اإلدارة التربوية 1102787

Systems Analysis in Educational Administration 

 ساعات معتمدة( 3)                  

يتناو  هذا المساق تعريف ال ارسيا بمفهوم تحليل النظم وطبيعتج وصهميتج وصساليو تحليل النظم وتعريف التفكيار النظماي والتنااوالت    

 ةو ولاذلط  الع النية في التعامل مل مكونات النظم وخاوة المصاادر البشارية والمادياة ودور تحليال الانظم فاي اتخااج ال ارارات الرشاي         

التعريااف باالفتراضااات األساسااية للنظريااة الكالساايكية ونظريااة الاانظم المنفتحااة ونظريااات الاانظم واإلدارة التربويااة وتحلياال ماا خالت   

 و مليات ومخر ات النظم وتطبي اتها التربوية في اإلدارة التربوية محليًا و الميًا.

 

 تطبيقات في اإلدارة التربوية 1102788

                      Applications in Educational Administration                              (3 )ساعات معتمدة 

يتناااو  هااذا المساااق النظااام التربااو، فااي األردنو واألنظمااة وال ااوانيا التربويااة ؛ والمهااام اإلداريااة التربويااة؛ تطبي ااات مجمو ااة مااا   

مختلفةو والسلوك التنظيمي المؤسسايو دراساة وتحليال لالساتراتيجيات التربوياة والمواقاف       المهارات والممارسات اإلدارية التربوية ال

اإلدارية المختلفة؛ صساليو موا هة المواقف اإلدارية وصسلوق حل المشكالت؛  ر  ودراسة وت ويم مواقاف إدارياة تربوياة واقتارا      

 تع يالت مناسبة ضما المعايير التربوية.
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 مي في اإلدارة التربويةالسلوك التنظي 1102789

Organizational Behavior in Educational Administration  

 ساعات معتمدة( 3)        

يبحث هذا المساق في مفهوم السلوك التنظيمي و القتج بالعلوم السلولية األخرى السلوك التنظيمي والنظريات اإلدارية تحليل السلوك 

اك وال افعيااة والحااوافز وال يااادة مااا حيااث نظرياتهااا واالتجاهااات وال اايم والث افااة التنظيميااة والث ااة  اإلنساااني الشخصااية والااتعلم واإلدر

التنظيمية واالست امة الم رلة والتمكيا اإلدار، وديناميكيات الجما ة والرضا الو يفي واألداء الاو يفي والاوالء التنظيماي وااللتازام     

ة الصاارا  والمناااخ التنظيمااي وضاالو  العماال و مليااة اتخاااج ال اارار وإدارة التليياار         واالتصااا  اإلدار، واإلباا ا  واالبتكااار وإدار  

 والتطوير التنظيمي.

 
 

 ساعات معتمدة( 3) المناهج بين النظرية والتطبيق 1101775

 Curricula Between Theoryand Practice      المتطلب السابق: ال يوجد 

بشكل نظر، مفصل ووالتو يهات الح يثة  في المناهج و م  ر  الجانو  ه افهاوصيتناو  هذا المساق  ر  نظرية المناهج 

التطبي ي للمناهج في المراحل الم رسية و ر   الو ااف التربوية للم رس والمنهج ومح دات المناهج وصست ت ويم جلط 

 وتجسير الهوة بيا النظرية والتطبيق .

 

 ساعات معتمدة( 3)                                                          علم النفس التربوي المتقدم            1103701

                                                             Advanced Educational Psychologyالمتطلب السابق: ال يوجد 

النفت التربو،و مناهج البحث في  لم النفت التربو،و  يتناو  المساق األساس النظر، لعلم النفت التربو، مناحي البحث في  لم

المتعلم بووفج م خال ما م خالت العملية التربويةو وال  رات الع لية للمتعلمو صدوات قياس وتشخيص ال  رة الع لية العامة 

ربويةو مخر ات العملية او الطفل المتعلم  ير العاد،و والتربية الخاوةو م خالت العملية التياو ال افعية المتعلميللمتعلم

 التربويةو نظريات التعلمو نماج  التعليمو تطبي ات تربوية لمجاالت  لم النفت التربو، الموهبة واإلب ا و التفييمو والتشخيص.

 
 

 ت معتمدة(                                             ساعا 3)                                                                        -فلسفة التربية:            1102710

                                             Philosophy of Education                               المتطلب السابق: ال يوجد 

وال والو التربوية للفلسفات الرايسية الالح ي ة  يشمل المساق الفلسفة والتربيةو الفلسفة التربويةو والمضاميا التربوية التطبي يةو

والمعرفةو ال يمو واألخالقو والع ي ةو والو ودو والكونو واإلنسان  لتمكيا ال ارسيا ما تحليل مضمون هذه الفلسفات 

 وت ويمها وتو يفها في العملية التربويةو لما تتناو  و ااف هذه الفلسفات في العملية التربوية.

 
 


