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  تربوي في اإلشراف ال ميدأنيةتطبيقات 
  
وصف المادة:    

واع اإلشراف أنيهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بمفهوم اإلشراف التربوي، تطور اإلشراف التربوي عالميًا ومحليًا، 
التربوي، مجاالت عمل المشرف التربوي، معايير اختيار المشرف التربوي، وسائل اإلشراف التربوي، أهم األسس والمبادئ 

ن الناحية النظرية، بحيث تصبح عملية اإلشراف مألوفة لدى الطالب، ومعرفة واقع اإلشراف التربوي في التي يقوم عليها م
األردن، كما يهدف المساق من الناحية العملية إلى تدريب الطالب على عملية اإلشراف التعليمي، بحيث يصبح مستعدًا 

   لممارسة دور المشرف كمدير مدرسة أو معلمًا.

 عليمية المتوقعةالمخرجات الت 

 تعريف اإلشراف التربوي، وتحديد وأهدافه،  ووظائفه، وعالقته بالنظم األخرى. -1
 تتبع التطور التاريخي لإلشراف التربوي في األردن.   -2
 استخالص أسس ومبادئ اإلشراف التربوي الحديث. -3
 واع اإلشراف التربوي.أنالتمييز بين  -4
 تحديد عناصر اإلشراف التربوي. -5
 مات المميزة لإلشراف التربوي الحديث.استخالص الس -6
 ماطه التنظيمية.  أنفهم األسس والعوامل المحددة لتنظيم جهاز اإلشراف التربوي و  -7
 التعرف على بعض التقنيات المتطورة في اإلشراف. -8
 التمييز بين مجاالت ومهام اإلشراف التربوي. -9

 ادهم وتأهيلهم قبل وأثناء الخدمة.  تحديد معايير وأساليب اختيار المشرفين التربويين وبرامج إعد -10
 التعرف على وقع اإلشراف التربوي وممارسته في األردن ودوره في تطوير العملية التربوية.   -11
 الوقوف على التحديات التي تواجه اإلشراف التربوي في األردن.   -12

 
 التدريبات اإلدارية 

 وصف المادة
واعه واستراتيجياته والمهام اإلدارية التربوية، أنيب وأسسه و التدر يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بمفهوم 

وتطبيق مجموعة من المهارات والممارسات اإلدارية المختلفة، والسلوك التنظيمي المؤسسي، وأساليب مواجهة المواقف 
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بالتربية العملية وبرامجها اإلدارية وأسلوب حل المشكالت، وأدوار وكفايات المدرب الفعال وتقويم البرامج التدريبية، االهتمام 
وعرض نماذج عالمية لتربية المعلمين وتنميتهم، وعرض ودراسة وتقويم مواقف إدارية تربوية واقتراح تعديالت مناسبة 

 ضمن المعايير التربوية.
 

 المخرجات التعليمية المتوقعة
  مفهوم  التدريب وأهميته.يعرف 
 .استخالص دوافع ومزايا التدريب 
 لنظام التدريبي.معرفة مراحل ا 
  مرتكزات العملية التدريبية. –تحديد عناصر التدريب 
   واع البرامج التدريبيةأنالتمييز بين. 
   .إدراك األسس التي تقوم عليها العملية التدريبية 
  الحقائق والمعلومات والمفاهيم والمبادئ ذات العالقة بالتدريبتوضيح. 
 يدرك الطالب أهمية االحتياجات التدريبية. 
 تحديد  طرق االحتياجات التدريبية 

 الخطوات اإلجرائية المتبعة في بناء وتصميم البرامج التدريبية. تطبيق 
 .تحديد مفهوم األساليب التدريبية 
 .استخالص العوامل التي تؤثر في اختيار أساليب التدريب 
 .معرفة أساليب التدريب 
 ية، الرحالت العلمية.أنلزيارات الميدشطة خارج قاعة التدريب: التكليفات، المشروعات، اناأل 

 
 

 تخطيط المناهج التربوية 

 وصف المادة
يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بمفهوم التخطيط التربوي للمناهج، أسس بناء المناهج الدراسية، ومكونات المناهج 

ختيار وتنظيم المناهج، ودراسة نماذج التربوية، واستراتيجيات تخطيط المناهج التربوية، والعوامل التي تؤثر في بناء وا
 لتخطيط المناهج عالميا ومحليا، وتقويم المناهج، ودور المعلمين والمشرفين في تخطيط المناهج وفي التطوير التربوي.

 المخرجات التعليمية المتوقعة
 .التمييز بين مفهومي المنهاج التربوي التقليدي والحديث 
 م.تحديد عناصر المنهاج التربوي كنظا 
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  التمييز بين موقفي المنهاج التربوي التقليدي والحديث من كل من : المادة التعليمية، المتعلم، المعلم، الحياة
 المدرسية، البيئة االجتماعية للمتعلم.

 .التمييز بين المقرر والمنهاج 
  واع المنهاج.أناستخالص نقاط التقاء 
   مفهوم المنهاج التربوي  .يعرف الطالب 
  يميز الطالب بين مفهومي المنهاج التربوي التقليدي والحديث. 

 .إدراك العالقة بين المنهاج المدرسي من جهة والكتاب المدرسي ودليل المعلم من جهة أخرى بشكل صحيح 
 .تحديد مكونات المنهاج 
 .استخالص السمات المميزة لألهداف التربوية 
 شطة والتقويم.ناستخالص السمات المميزة لكل من المحتوى واأل 
  واع التقويم.أنالتمييز بين 
 .تحديد مبادئ تصميم المنهاج التربوي الحديث 
 .معرفة االتجاهات المعاصرة في تطوير المنهاج 
 .استخالص مواصفات الكتاب المدرسي النموذجي 

 
 أسس التربية

التربية عبر العصور مبادئ التربية ومقوماتها  تعريف الدارسين بأسس التربية وفلسفتها والمدارس الفلسفية في مجال التربية تطور
 وأساليب التربية الحديثة وعالقة التربية بالعلوم األخرى وعالقة التربية مع المجتمع

 أهداف المادة

 يهدف المساق إلى : 

 يستوعب أسس التربية بمفهومها وأهدافها وفلسفتها ووظائفها أن .1

 ربية كالمثالية والواقعية والوجودية والبرجماتية  واإلسالميةيتعرف على الفلسفات البشرية المتعددة للت أن .2

 ظمته المتعددةأنيتفهم الدور الذي تلعبه التربية كعملية اجتماعية في المجتمع و  أن .3

 يتعرف على الخصائص النفسية للمتعلم ومدى تأثيرها على تحقيق أهداف التربية  أن .4

 المخرجات التعليمية المتوقعة

 :يدرك أنبعد دراسة هذا المساق يتوقع من الطالب 

 ، وضرورتها،وأهميتها لكل من الفرد والمجتمع معانيهامفهوم التربية،  -
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 عالقة التربية بالعلوم والمباحث العلمية المختلفة -

 التربية ) الفلسفة ، التاريخية ، واالجتماعية والثقافية ....الخ( األسس التي تقوم عليها -

 بوية )األسرة ، المدرسة ،أماكن العبادة، (الوسائل العلمية التر  -

 الوسائل المعنية للعملية التربوية ) الكتب، السبورة، األجهزة، األدوات( -
 عناصر العملية التربوية ، المعلم،المنهاج،التقويم. -
 
 
 
 
 
 
 

 تصميم البحث وأساليبه اإلحصائية 

 وصف المادة
اإلدارة  أنتبحث هذه المادة في التعريف بمناهج البحث في اإلدارة المدرسية وخصائصها وأهدافها ومساهمتها في ميد

 مها والنماذج التي تبحث في اإلدارة المدرسية.واع المناهج وأقساأنالمدرسية والتربوية كما يركز على التعريف ب

 أهداف المادة
تطوير قدرة الطالب في فهم واستيعاب واستخدام أساليب البحث العلمي في إجراء البحوث التربوية وبحوث اإلعالم  .1

 ية.أنسنوالعلوم األ

 واع البحوث التاريخية والوصفية والتجريبية والنوعية.أنالتعرف على  .2

 ية األخرى.أنسنالب على تصميم خطة للبحث التربوي وفي العلوم األتطوير قدرة الط .3

تطوير قدرة الطالب على معرفة طرق اختيار العينات ألغراض البحث وإعداد األدوات الالزمة وكيفية التحقق من  .4

 صدقها وثباتها. 

 ات.أنتعريف الطالب بأهم طرق األحصاء االستداللي وكيفية استخدامها في تحليل البي .5

 ليم الطالب على استخدام التوثيق العلمي وكيفية كتابة تقرير البحث.تع .6

https://anuniversity.wiziqxt.com/instructor/my-class-detail/2209150-------------------------------?prevPage=my-classes
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 المخرجات التعليمية المتوقعة
 يتعرف الطالب بطرق الوصول إلى المعرفة  أن .1
 يوضح الطالب طرق الوصول إلى المعرفة  أن .2
 يتعرف الطالب على افتراضات البحث العلمي وأهدافه  أن .3
 حسب أهدافها وطرق إجراءاتها.يتعرف الطالب على تصنيف البحوث  أن .4
 يتعرف الطالب على كيفية اختيار مشكلة الدراسة. أن .5
 واع العينات وطرق اختيارها.أنيتعرف الطالب على  أن .6
 يتعرف الطالب على البحوث الوصفية وبخاصة بحوث تحليل المحتوى وكيفية استخدامها.  أن .7
 ريبية.يتعرف الطالب على البحوث النوعية والتاريخية والتج أن .8
 يصنف الطالب كيفية كتابة تقرير البحث بصورته النهائية ومعرفة المكونات األساسية لهذا التقرير. أن .9

 يميز الطالب مواصفات البحث الجيد والباحث الجيد. أن .10
 يوضح الطالب أسئلة الدراسة وفرضياتها. أن .11
 يشرح الطالب كيفية كتابة األطار النظري والدراسات السابقة  أن .12
 تنتج الطالب اجراءات الدراسة.يس أن .13
 يختار الطالب اإلدوات المناسبة للبحث وكيفية التحقق من صدقها وثباتها. أن .14
 يبين الطالب كيفية االقتباس واالستشهاد وكتابة مصادر البحوث العلمية. .15
 يصمم الطالب خطة للبحث وكيفية وضع الخطة  أن .16
ختبار التائي ومربع كاي ومعامالت االرتباط ودالالتها يطبق أهم الطرق اإلحصائية في البحث العملي، كاال .17

 اإلحصائية.

  التخطيط التربوي 

 وصف المادة
هية التخطيط التربوي وتعريفاته وركائز التخطيط التربوي ومناهج التخطيط لمعرفة النظرية في المجاالت : ماإكساب الدارسين ا)

وأنواع التخطيط التربوي )كمي، كيفي( واثر الجوانب االقتصادية واالجتماعية  التربوي) العوائد والقوة العاملة والطلب على التعليم(
 (.في التخطيط التربوي وتحديد األولويات .

 يهدف هذا المساق إلى :

 *. أن يتدرب الطلبة على عملية تقدير الحاجات

 *. أن يمتلك الطلبة مهارات التنبؤ بإعداد الطلبة 

 الوقت وإدارة المشروع التربوي  *. أن يمتلك الطلبة مهارات تقدير

 *. أن يتدرب الطلبة على بقاء مؤشرات التعليم
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 المخرجات التعليمية المتوقعة

 المساق :  إنهاءيتوقع من الطالب بعد 

 الفهم واالستيعاب  -

 . القدرة على تمييز الخطط السليمة 2. بناء خطة تربوية علمية   1

 لية المهارات الفكرية والمعرفية والتحلي -

 المشروع ميزانية. تحليل 2.تحليل سير الخطة التربوية      1

 المهارات الخاصة / التطبيقية -

 . بناء خطة تربوية علمية 2. بناء العمل التخطيطي بشكل منطقي         1 

 المهارات القابلة للتحول  -
 لجيد المبني على الخطط العلمية.  تعرف مخرجات العمل التربوي ا2. القدرة على تمييز الخطط السليمة    1

                 إدارة الصف 

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى تزويد طلبة دبلوم اإلدارة التربوية إلى مهارات إدارة الصف التي تساعد في خلق بيئة صفية أمنه 
 ديمقراطية دافعة ومحفزة وذلك من خالل تطبيق استراتيجيات حديثة في إدارة الصف.

 خرجات التعليمية المتوقعة:الم

 يتعرف الطالب على تعريف إدارة الصف التقليدي والحديث.أن  -1

 أن يحدد الطالب أساليب خلق البيئة التي تتمتع باإلدارة الجيدة نماذج وأساليب إدارة الصف -2

 دور المعلم في إدارة الصف وإثارة الدافعية لدى الطلبةيتعرف الطالب على أن  -3

 دئ إدارة الصف.مباأن يحدد الطالب  -4

 أن يتعرف الطالب على طرق خلق بيئة تتمتع بالسالمة وإدارتها -5

 .يبين الطالب  كيفية التعامل مع المشكالت الصفيةأن   -6

 إدارة الصفأن يتعرف الطالب على العوامل المؤثرة  -7
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                 مقدمة في اإلدارة التربوية 

 وصف المادة:  

هوم القيادة التربوية ونظرياتها والسلوك القيادي وأنماط القيادة التربوية وصفات المدير كقائد يبحث هذا المساق في التعريف بمف
 تربوي فعال، ومهارات القائد الفعال.

 المخرجات التعليمية

 أن يدرك الطالب أهمية المفاهيم اإلدارية في اإلدارة التربوية -

 الحياة العمليةأن يكتسب الطالب القدرة على توظيف ما اكتسبه الطالب في  -

 أن يتعرف الطالب على ابرز االستراتيجيات واألساليب الخاصة في حل المشكالت اإلدارية -

 أن يتمكن الطالب من تبني األفكار وتطويرها فيما يتعلق باإلدارة التربوية. -

 

 

 

 

 


