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 htwil@ju.edu.jo البريد االلكتروني

  الفصل الدراسي
 وصف  المادة

تهدف هذه المادة إلى تبصير الطمبة بمتطمبات التعامل الفاعل مع إدارة األفراد والشؤون الطالبية في        
خدمات لمطمبة من أجل المؤسسات التعميمية، وربط ذلك بعممية التمدرس ودور المدرسة وما يجب أن توفره من 

 آمن لألفراد والمجتمعات . ل  التعامل مع متطمبات تأمين مستقب
_______________________________________________________________________ 

 األهداف
 -يتوقع من الطمبة مع نهاية الفصل الدراسي أن يكونوا عمى وعي بما يمي:

 االهتمام بإدارة األفراد والشؤون الطالبية . والرسالة المنشودة من ةفهم الرؤي .1

 إدراك الطمبة لمتغيرات التي تعيشها النظم التربوية القرن الحادي والعشرين. .2

 تعرف أهمية االتصال في إدارة الصراع في المؤسسة التربوية. .3

 معرفة العوامل المؤثرة في التنظيمات اإلدارية لألفراد والشؤون الطالبية. .4

 التنظيمية لشؤون الطمبة.معرفة القضايا  .5

 تبصر القضايا التي تواجه إدارة األفراد والشؤون الطالبية بشكل عام. .6

_______________________________________________________________________ 
 -المخرجات النهائية:

 أواًل : المهارات األكاديمية األساسية )المعرفة والفهم(
 رة األفراد والشؤون الطالبية.معرفة العالقة بين إدا .1

 معرفة أهمية االتصال والتواصل بين األفراد وطرق تنظيمه. .2

 فهم أساليب إدارة الصراع بين األفراد في المؤسسات التعميمية. .3

 وعي العوامل المؤثرة في إدارة األفراد والشؤون الطالبية. .4

 معرفة الشؤون الطالبية التي عمى اإلداري التعامل معها. .5

 بالتطورات التقنية المساعدة والتي يمكن توظيفها في إدارة األفراد والشؤون الطالبية.الوعي  .6

 

 -ثانيًا : المهارات الفكرية والتحميمية:
 اكساب الطالب مهارات التحميل. .1
 اكساب الطالب مهارات التفكير الناقد. .2

 اكساب الطالب مهارات حل المشكالت. .3



 اكساب الطالب مهارات البحث العممي. .4

 اب الطالب مهارات التقييم.اكس .5

 
 -ثالثا: المهارات التحويمية:

 المقدرة عمى تبصر المشكالت المتعمقة في إدارة األفراد والشؤون الطالبية . .1
 المقدرة عمى التخطيط العممي. .2

 المقدرة عمى توظيف البحث العممي لخدمة قضايا الطمبة. .3

 رجي بفاعمية.المقدرة عمى االتصال الفعال مع األفراد والمجتمع الخا .4

 المقدرة عمى توظيف التقنيات التكنولوجية في إدارة األفراد والشؤون الطالبية. .5
_______________________________________________________________________ 

 :المحتوى 
 -:األسبوع األول

 تعريف وتقديم لممادة. -

 .ةالتربوي يةمفهوم العمم -
 

 :األسبوع الثاني والثالث
دارة الشؤون الطالبية: نظرة نقدية. -  النظم المدرسية وا 

 

 األسبوع الرابع والخامس:
دارة الشؤون الطالبية. -  التمدرس والتربية وا 

 

 : والسابع السادس يناألسبوع
 القيادة اإلبداعية إلدارة األفراد والشؤون الطالبية في المدرسة : -

 خصائص المؤسسة المبدعة 

 أنموذج اإلبداع 

 عشروط اإلبدا 

 المقدرة عمى اإلبداع 
 

 األسبوع الثامن :

 العوامل المؤثرة في إدارة األفراد: -
 .عوامل داخمية وخارجية 
 .أسموب القيادة 

 .الخصائص المنظمية والمناخ التنظيمي 
 

 : األسبوع التاسع
 امتحان منتصف الفصل -

 



 األسبوع العاشر والحادي عشر :
 تعريف بالشؤون الطالبية. -
 مية:إدارة الشؤون التعمي -

 .البرامج التعميمية 
 .االمتحانات 

 .اليوم الدراسي 

 .الواجبات 
 

 األسبوع الثاني عشر والثالث عشر:
 إدارة الشؤون التربوية والصحية: -

 .اإلرشاد التربوي 
 .اإلرشاد النفسي 

 .التكيف المؤسسي 

 .الرعاية الصحية 
 

 األسبوع الرابع عشر والخامس عشر:
 إدارة األنشطة الطالبية: -

 لرياضية.األنشطة ا 
 .األنشطة االجتماعية 

 .األنشطة الثقافية 

 .األنشطة الفنية 

 األسبوع السادس عشر :
 مناقشة عامة وحوار مع الطمبة حول أهم المفاهيم التي طوروها عبر المساق وكيفية تفعيمها في الميدان . -

_______________________________________________________________________ 
 

 

 ق التدريس :طر
 المحاضرة. .1
 الحوار والنقاش .2

عداد التقارير واألعمال الكتابية. .3  البحث وا 

_______________________________________________________________________ 
 تقويم الطمبة:

 ( عالمة.30)    . امتحان منتصف الفصل وله1
 ( عالمة.30)    الكتابية والبحث ولها األعمال. 2
 ( عالمة.40)     متحان نهاية الفصل وله. ا3
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