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 1. اسم المادة قضايا معاصرة في االدارة التربوية

 2. رقم المادة     0403080

 (ة،عمليةنظري)الساعات المعتمدة  3
.3 

 (ة، عمليةنظري)الساعات الفعلية  3
 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب -

 5. اسم البرنامج دكتوراة –االدارة التربوية 

 6. رقم البرنامج 000

 7. اسم الجامعة االردنية

 8. الكلية العلوم التربوية

 9. القسم االدارة التربوية واالصول

 10. مستوى المادة دكتوراه

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 6002/6002/االول

 12. الدرجة العلمية للبرنامج دكتوراه

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  6002
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 :منّسق المادة .02
 

 :مدرسو المادة .71

 ،  راتب سالمة السعود. د.أ
 ، االثنين 5-3االحد، و 6-06: ، الساعات المكتبيةكلية العلوم التربوية 383مكتب : رقم المكتب
 ju.edu.jo @Alsoud: ، البريد اإللكتروني68884: رقم الهاتف

 

 وصف المادة .71
رة التربوية، ودراسة هذه القضايايبحث هذا المساق في دراسة وتحليل ونقد أهم القضايا التربوية المعاصرة المتصلة باالدا  

التعليم العام : المعاصرة التي ترتبط بالمبادئ واألسس والوظائف التي تقوم عليها العملية االدارية في المنظمات التربوية، بمستوييها

لعالي، وسواء كانت هذه المبادئ ذات صلة بالغايات أم المضامين التربوية والمعرفية أم الطرائق أم عمليات التقويم المدرسي والتعليم ا

.أم سياسات التعليم في الواقع االجتماعي المتغير  
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 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

وتحليل أهم القضايا المعاصرة في اإلدارة التربوية  يهدف هذا المساق إلى إكساب الطالب القدرات الالزمة لدراسة: األهداف. أ

ومؤسساتها، ودراسة المشكالت والصعوبات التي تحد من فاعلية هذه المؤسسات وإنتاجيتها، إضافة إلى طرح البدائل والحلول 

بداعي والناقد وعلى كما يهدف المساق الى تطوير قدرات الطالب على التفكير الموضوعي واال. واالقتراحات لمعالجة هذه القضايا

كما يهدف المساق الى تطوير معرفة متقدمة متخصصة في . البحث العلمي، وذلك من خالل طريقة تدريسه واسلوب معالجة مواضيعه

عدد من القضايا المعاصرة في االدارة التربوية، تتضمن وعي كامل وشامل بهذه القضايا، كبعد من ابعاد التربية في المجتمع 

.الديمقراطي  
 :على ا  يكون قادر  أنالمادة  إنهاءيتوقع من الطالب عند : نتاجات التعّلم -ب
ان يساعد الطالب على تطوير قدراته ومهاراته واتجاهاته في التفكير بما فيه من تحليل وتركيب واستقراء واستنتاج وتطبيق وتقويم  .1

 .ونقد

 .واتجاهاته في البحث العلمي ونظرياته واساليبه ووسائله وادواتهان يساعد الطالب على تطوير معارفه ومهاراته وقدراته  .2

 .ان يشجع الطالب على تطوير مهاراته وقدراته واتجاهاته في االبداع بما فيه من ابتكار واختراع وتجديد .3

 .ان يوفر للطالب ما امكن من الفرص الستخدام مهاراته وقدراته العقلية في التفكير والبحث العلمي واالبداع .4
ان يعرف الطالب ان كفاياته المتعلقة بمعارفه ومهاراته واتجاهاته وفي جميع المجاالت تتآكل ويعلوها الصدأ اذا لم تجدد باستمرار  .5

 .بالتطوير والتعليم الذاتي
 .ان يوفر للطالب فرصا لتعميق كفاياته في استخدام لغته العربية السليمة قراءة وكتابة ومحادثة .6
 .لتطوير كفاياته في استخدم اللغة االنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة ان يوفر للطالب فرصا .7
 .ان يوفر للطالب فرصا لتطوير كفاياته في استخدام الحاسوب واالستفادة من شبكات المعلومات .8
 .ان يعرف الطالب مفهوم المساءلة في النظم التربوية .9

 .ان يعرف الطالب فوائد المساءلة وسلبياتها .11
 .كيفية تفعيل المساءلة ومأسستها في النظم التربويةان يعرف الطالب  .11
 ان يعرف الطالب أسس قيادة التغيير في المنظمات التربوية .12
 . ان يعرف الطالب آليات التصدي لمقاومة التغيير في المنظمات التربوية .13
 .ان يعرف الطالب طرق تمويل التعليم؛ العام والعالي .14
 .ونفقاته وعوائدهان يعرف الطالب مفاهيم كلفة التعليم  .15
 .ان يعرف الطالب مفهوم التطوير التنظيمي .16
 .ان يعرف الطالب انواع التطوير التنظيمي في النظم التربوية .17
 .ان يعرف الطالب ادارة مقاومة التطوير التنظيمي .18
 .ان يعرف الطالب مبادىء التجديد واالصالح التربوي .19
 .ان يعرف الطالب اهمية االصالح التربوي وآلياته .21
 .يعرف الطالب اسباب العنف في المؤسسات التعليميةان  .21
 .ان يعرف الطالب آليات التعامل مع العنف الطالبي في المؤسسات التعليمية .22
 .ان يعرف الطالب انواع االزمات في المؤسسات التعليمية .23
 .ان يعرف الطالب آليات ادارة االزمات في المؤسسات التعليمية .24
 .ة الصراع في المنظمات التربويةان يعرف الطالب أسس وآليات ادار .25
 .ان يعرف الطالب مفهوم ضمان الجودة في التعليم .26
 .ان يعرف الطالب آليات تحقيق الميزة التنافسية المستدامة في الجامعات العربية .27
 .ان يعرف الطالب التحديات التي تواجه التعليم العالي العربي .28
 .ةان يعرف الطالب سيناريوهات تطوير الجامعات العربي .29
 .ان يعرف الطالب دور القيادة التربوبة في الوصول بالجامعات العربية الى العالمية .31
 .ان يعرف الطالب اخالقيات القيادة التربوية .31
 .ان يعرف الطالب اسس اختيار القيادت التربوية وآليات تنميتها .32
 .ان يعرف الطالب مفهوم المسؤولية المجتمعية للجامعات .33
 .القيادة االبداعية في النظم التربويةان يعرف الطالب ركائز  .34
 .ان يعرف الطالب خصائص القيادة االبداعية في النظم التربوية .35



الدراسية ةمخطط الماد                                مركز االعتماد وضمان الجودة   الجامعة األردنية                         

 

3 
 

 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .60
:يتكون محتوى هذا المساق من أثنتي عشرة وحدة دراسية، وذلك على النحو التالي  

:التربويةنُظم ال المساءلة في:  الوحدة االولى  

 .73-00: ، ص ص(6102)خيرهللا    -:    القراءات المقررة
 .62-03: ، ص ص(6112)بطاح                           

  Fullan (2015), pp: 103-126 -                     
.22-02: ، ص ص(6112)أخوإرشيدة   -                      

.26-06: ص ص، (6113)الحمود   -                      
 .73-03: ، ص ص(6112)العمري   -:   القراءة االضافية

- O'Day (2000), pp: 293-329 
                                   
 

00/0                 التربوية                   قيادة التغيير في المنظمات : الوحدة الثانية  

 72-03: ، ص ص(6117)عماد الدين  -:  القراءات المقـــــــــــررة . 
 القراءات االضافية  :- Fullan (2014), pp: 22-65  

                 - Fullan (2009), pp: 43-77   
Robbins& Alvy (2004), pp:144-178  -                                            

 
(القائمة) 62/0                                              :التطوير التنظيمي: الثالثة الوحدة  

 32-20: ، ص ص(6112)بطاح   -: القراءات المقـــــــــــررة. 

.012-22: ، ص ص(6117)اللوزي   -                        
    Fullan (2011), pp: 112-167 -:   القراءات االضافية -              

 

:يالتجديد واالصالح التربو: لرابعةالوحدة ا                                             3/00  

 062-07: ، ص ص(6113)الحوت  -:  القراءات المقــــــــــررة. 

.144-471: ، ص ص(4991)السعود  -                      

 58 -:  القراءات االضافية-& Pearson (2008), pp:32Hammond-arlingD 
. 460-414: ص ص( 1007)عيسان وعطاري والعاني  -                      

 
(التلخيص) 00/00القيادة االبداعية                                             : الوحدةالخامسة  

 006-010: ، ص ص(6112) بطاح  -:القراءات المقررة. 

.721-707: ، ص ص(0233)نور   -                                       

 

 

  02/00                      :ضمان الجودة وتحقيق الميزة التنافسية في التعليم: الوحدة السادسة

 00-4: ، ص ص(1042)السعود  -: لقراءات المقـــــــــررةا. 

. 97-29: ، ص ص(1002)نصار   -                     

https://www.goodreads.com/author/show/184454.Linda_Darling_Hammond
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. 27-11: ، ص ص(1046)قطناني  -                     

                    - Leithwood, Harris& Strauss  (2013), pp:255-273  

 104-499: ، ص ص(1041)ابراهيم  -: القراءات االضافية. 

 
68/00                               :المسؤولية المجتمعية للجامعات العربية: بعةالوحدة السا  

 012-23: ، ص ص(6107)شقوارة  -:   القراءات المقــــــــــــررة. 

 212-555: ، ص ص(0223)أبو مغلي وآخرون  -:   القراءات االضافية. 

.76-0: ، ص ص(615)خريسات وآخرون  -                        

 
30/00                                                     :    تمويل التعليم: الوحدة الثامنة  

 037-075: ، ص ص(6110)الرشدان  -: القراءات المقــــــــــررة. 

.011-35: ، ص ص(0222)السعود  -                     

 22-22: ، ص ص(6107)العمري  -: القراءات االضافية. 
 

(البحث) 2/00 :ادارة الصراع والعنف والضغوط واالزمات في المنظمات التربوية:  الوحدة  التاسعة  
 022-070، 036-030: ، ص ص(6112)بطاح  -:   القراءات المقررة. 

.92-74: ، ص ص(1041)المساعدة  -                                        

 141-022: ، ص ص(1004)أحمد  -:  القراءات االضافية. 

. 199-192، 429-470: ، ص ص(1001)حريم  -                      

 

     08/00                           :أخالقيات القيادة في المنظمات التربوية:  الوحدة العاشرة

 027-077: ، ص ص(6102)السعود   -:ــــــــــــــررةالقراءة المقـــ. 

.655-670: ، ص ص(6107)دواني  -                                        

 007-20: ، ص ص(6101)عالية  -: القراءات االضافية. 

(السؤال البيتي) 60/00           :تيار القيادات التربوية وتنميتهااخ: الوحدة الحادية عشرة  
 650-663:، ص(0222)درة والمدهون والجزراوي  -: قراءات المقررةال. 

- Robinson& Aronica (2015), pp:182-205 

 160-120: ، ص ص(4927)عسكر  -: القراءة اإلضافية. 

 
64/00                                       : مستقبل التعليم العالي العربي:  الوحدة الثانية عشر  

  71-0: ، ص ص(6102)السعود  -: المقــــــــــــررةالقراءات. 

 القراءات االضافية :- Fullan (2014), pp:141-157.  
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .60

 :التالية النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم
:العامة والخاصة، سوف يتم استخدام النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التاليةأجل تحقيق أهداف المساق، من   

 .المحاضرات، واعتماد بعض الكتب والدراسات المقررة .0
 .الحوار والنقاش الجماعي .6
 (.إعداد قوائم لمراجع جديدة للمساق، وتلخيص ونقد إحدى الدراسات)القيام ببعض الواجبات المكتبية  .3
 .العلمية، وعرضها باستخدام البوربوينتإعداد البحوث  .8
 .عرض بعض النماذج لمواقف تربوية، وتحليل السلوكيات اإلدارية المختلفة .5
التدرب على كيفية إجابة السؤال البيتي، الذي سوف يكون من ضمن أسئلة االمتحان النهائي، مع تزويد الطلبة بالتغذية الراجعة  .2

 . بات المساق، باستثناء االمتحان النهائيالمستمرة حيال كل واجب ومتطلب من متطل

 
 
 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 :التقييم والمتطلبات التالية أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم
 :يعتبر الطالب قد اكمل دراسة هذا المساق بنجاح إذا استوفى الشروط التالية

 %(.11)الحضور المنتظم، والتحضير المسبق، والمشاركة الصفية الفاعلة، وبما يعكس مستوى طالب الدكتوراه   .1
  واحدة فقط، في 1040كتب، أو دراسات علمية محكمة، منشورة بعد عام  11بأسماء  إعداد قائمة .2

 %(.11)       26/9/2116 االثنينيوم من القضايا المتضمنة في الخطة، وبالتنسيق مع استاذ المساق، تسلم 

 باالعتماد على ثالثة ، في إحدى قضايا المساق، الحديثةإحدى اطروحات الدكتوراه  تلخيص ونقد .3

 يوم الواردة في هذه الخطة، وبالتنسيق مع أستاذ المساق، تسلم  من غيرعلى األقل مراجع 
 %(.11)                                                                            11/11/2116االثنين 

 علمي معمق حول إحدى قضايا المساق، وبالتنسيق المسبق مع أستاذ المساق،  إعداد بحث .4

 يومعلى األقل من غير الواردة في هذه الخطة، ُيسلم  حديثةوباالعتماد على ثالثة مراجع 

 (.للعرض% 11+للمحتوى% 21)                   وعرضـه باستخدام البوربوينت ، 7/11/2116االثنين 
 %(.40)               (                      مساء   5، الساعة 9/1/2117االثنين )االمتحان النهائـي   .5

 
 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د
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 إعطاء الدرجات -ه

 تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطلوبة .68

Data Show 

 

 المراجع .22

 
 

 .يجب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة للمادةالمقررة، والقراءات التي الكتب  -أ
 .عمان، مكتبة المجتمع العربي. الجودة الشاملة في التعليم (.6106)ابراهيم، لينا  -
 .دار الفكر: عمان. قواعد التدريس في الجامعة (.0223)أبو مغلي، سميح، وآخرون  -
 .مكتبة المعارف الحديثة: االسكندرية .النظرية والتطبيقاالدارة التعليمية بين (. 6116)أحمد، أحمد ابراهيم  -
درجة وعي المعلمين والمعلمات في المدارس الثانوية العامة في االردن بمفهوم المساءلة وعالقة (. 6112)أخو إرشيدة، عالية  -

 .، جامعة عمان العربية، عمان، االردن(أطروحة دكتوراة غير منشورة. )ذلك بفاعلية المدرسة
 .عمان، دار الشرروق. قضايا معاصرة في االدارة التربوية(. 6112)أحمد  بطاح، -
 .عمان، دار الحامد. السلوك التنظيمي(. 6112)حريم، حسين  -
انموذج مقترح للمساءلة على مستوى المدرسة الثانوية العامة االردنية في ضوء الواقع  (.6113)الحمود، الما صقر  -

 .، جامعة عمان العربية، عمان، االردن(أطروحة دكتوراة غير منشورة). واالتجاهات االدارية المعاصرة
 .القاهرة، مكتبة االنجلو المصرية. اصالح التعليم بين واقع الداخل وضغوط الخارج(. 6113)الحوت، محمد  -
 .عمان، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الجامعة والمجتمع( 6115)خريسات، محمد، وآخرون  -
انموذج اداري مقترح لتطبيق المساءلة التربوية الذكية في المدارس الخاصة في االردن في . (6102)مها سليمان  خيراهلل،  -

  .ة غير منشورة، الجامعة االردنية، عمانااطروحة دكتور .ضوء الواقع واالتجاهات االدارية الحديثة
عمان، المركز العربي . المفاهيم والعمليات: االدارة الحديثة(. 0222)درة، عبدالباري؛ والمدهون، موسى؛ والجزراوي، ابراهيم  -

 .للخدمات الطالبية
 .دار المسيرة: عمان. القيادة التربوية(. 6107)دواني، كمال  -
 .عمان، دار وائل للنشر .في اقتصاديات التعليم (.6110)الرشدان، عبداهلل زاهي  -
". مدخل إلصالح التعليم وتطويره في المدرسة العربية: لتربوي األمريكيالفاعلية المدرسية في الفكر ا(. "0222)السعود، راتب  -

 .600-036:، ص ص0222، شباط (0)، عدد (60)، الجامعة األردنية، مجلد مجلة دراسات
 :بحث منشور في وقائع ".دراسة تحليلية في نظرية رأس المال البشري: في اقتصاديات التعليم"(. 0222)السعود، راتب  -

 .63/5/0222-62كلية التربية، جامعة حلوان، حلوان، مصر، ، العلمي السنوي السابعالمؤتمر 
 .دار صفاء للنشر والتوزيع: عمان. مفاهيم وآفاق: القيادة التربوية(. 6107)السعود، راتب  -
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كلية التربية، جامعة . مستقبلية آفاق..التربية: في. بناء المنظومة األخالقية في المنظمات التربوية(. 6102)السعود، راتب  -
 .027-077: الباحة، المملكة العربية السعودية، ص ص

: ورقة الجلسة االفتتاحية، منشورة في". نحو تحقيق الميزة التنافسية المستدامة في الجامعات العربية(. "6105)السعود، راتب  -
-7الشارقة، االمارات العربية المتحدة،  -عة الشارقةجام". المؤتمر العربي الدولي الخامس لضمان جودة التعليم العالي"
5/7/6105. 

ورقة الجلسة االفتتاحية ". استشراف مستقبل الجامعات العربية في ضوء التصنيفات العالمية للجامعات"(. 6102)السعود، راتب  -
-00والتكنولوجيا، الخرطوم، جامعة السودان للعلوم ". المؤتمر العربي الدولي السادس لضمان جودة التعليم العالي: "في
06/6/6102. 

أطروحة . دور القيادة التحويلية في تعزيز المسؤولية المجتمعية للجامعات الخاصة في األردن(. 1040)شقوارة، سناء علي  -
 .دكتوراة منشورة، جامعة الجنان، كلية ادارة األعمال، لبنان

عمان، . منى يونس بحري: اشراف وتحرير. دراسات تربوية نوعية: في، "المعلم واخالقيات المهنة(. "6101)عالية، محمد كمال  -
 .دار صفاء للنشر والتوزيع

 .القاهرة، دار النهضة العربية. المدخل الى ادارة االعمال(. 0233)عسكر، سمير  -
 .عمان، مركز الكتاب االكاديمي. اعداد مدير المدرسة لقيادة التغيير(. 6117)عماد الدين، منى مؤتمن  -
 .عمان، دار وائل للنشر .نظرة معاصرة: تمويل التعليم العالي واقتصادياته(. 1040)مري، بسام الع -
أطروحة ). دراسة تحليلية تطويرية: واقع المساءلة التربوية في وزارة التربية والتعليم في االردن (.6112)العمري، حيدر  -

 .، الجامعة االردنية، عمان، االردن(دكتوراة غير منشورة
 .عمان، دار المسيرة .اتجاهات حديثة في التربية. (6113)ن، صالحة؛ عطاري، عارف؛ والعاني، وجيهة عيسا -
سياسات تربوية مقترحة لتحقيق الميزة التنافسية المستدامة في الجامعات االردنية الحكومية في (. 6102)قطناني، سمر  -

 غير منشورة، الجامعة االردنية، عمان ةااطروحة دكتور. ضوء التصنيفات العالمية للجامعات
 .عمان، دار وائل للنشر .أساسيات ومفاهيم حديثة: التطوير التنظيمي(. 6117)اللوزي، موسى  -
 .عمان، دار الثقافة. العمليات -المفاهيم -المداخل: ادارة االزمات(. 6106)المساعدة، ماجد  -
 .القاهرة، الدار المصرية اللبنانية. بعد الحداثة قضايا تربوية في عصر العولمة وما (.6113)نصار، سامي  -
، كانون 77، العدد مجلة اتحاد الجامعات العربية. دور االستاذ الجامعي في تحفيز االبداع وتنميته(. 0223)نور، كاظم عبد  -

 .721-707: ، ص ص0223الثاني 
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