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 1. اسم المادة إدارة الشؤون الطالبية

 2. رقم المادة 0803587

 (ة،عمليةنظري)الساعات المعتمدة  3
.3 

 (ة، عمليةنظري)الساعات الفعلية  3

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب -

 5. اسم البرنامج المدرسية اإلدارةالدبلوم المهني في 

 6. رقم البرنامج -

 7. اسم الجامعة يةاألردن

 8. الكلية العلوم التربوية

 9. القسم التربوية واألصول اإلدارة

 10. مستوى المادة دبلوم

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي الثانيالفصل الدراسي  5102/ 5102

 12. الدرجة العلمية للبرنامج دبلوم مهني

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  30/0/5102
 15. المادة الدراسيةمراجعة مخطط 

 

 منّسق المادة .02

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: ما يلي الرجاء إدراج
 ال يوجد منسق للمادة

 مدرسو المادة .71

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: ما يلي الرجاء إدراج
 .s_ababneh@ju.edu.jo، 54452فرعي ، اثنين واربعاء 3-5، وخميس احد وثالثاء 0-05، 380مكتب  صالح عبابنة،. د

 
 

 وصف المادة .71

التعليم العام،  مدارساألساسية إلدارة الشؤون الطالبية في  والجوانب تهدف هذه المادة إلى تعريف الدارسين بالمبادئ والمفاهيم
 . تعلم الطلبةالقيادي في تحقيق الظروف المالئمة لتحقيق  المدرسة وبدور مدير
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 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 األهداف -أ

 :هذه المادة إلى تحقيق ما يلي هدفت

والصحة المدرسية والتغذية الطالبية  النظام واالنضباط الطالبي: اإلدارة المدرسية في تحقيق كل من أن يبين دور .1
 .، وغيرهاوالتوجيه واإلرشاد الطالبي واألنشطة الطالبية

 .أن يطبق مفاهيم إدارة شؤون الطالب ومجاالتها في بيئته المدرسية .2
 .أن يحلل النظام المدرسي المتعلق بالطلبة ويؤثر على تعلمهم .3

 .بشكل أكثر فاعليةأن يقترح أساليب جديدة لتحقيق إدارة شؤون الطالب  .4

م البيئة المدرسية التي يعمل بها في ضوء المعارف التي تعلمها في هذا المساق .5  .أن ُيقوِّ

 
 ...على ا  يكون قادر أنالمادة  إنهاءيتوقع من الطالب عند : نتاجات التعلّم -ب

في  وباقي العاملين مدير المدرسةإدارة الشؤون الطالبية، ويقدر أهميتها في العملية التربوية في المدرسة ودور  تعريف  .0
 .تحقيقها

 .خصائص المتعلمين في مختلف المراحل الدراسية وحاجاتهم توضيح .5

النظام واالنضباط الطالبي والصحة المدرسية والتغذية الطالبية والتوجيه : دور اإلدارة المدرسية في تحقيق كل من بيان .3
 ..، وغيرهاواإلرشاد الطالبي واألنشطة الطالبية

 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

نتاجات التعّلم  التقييم أساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

صالح  0 الحوار والمناقشة  والسابع األول

 عبابنة
مفهومها : ةيبشؤون الطالال 5و0

 ونظرة عامةوتطورها 
 الحوار والمناقشة والثاني األول

  والواجبات
صالح  5

 عبابنة
الشؤون الطالبية المسؤوليات إدارة  4و 3

 والبيانات والتقارير والتنظيم
الحوار والمناقشة  والثاني والثالث األول

 والتطبيق
صالح  3

 عبابنة
 االنضباط الطالبيإدارة  2و2

الحوار والمناقشة  والثالث األول

 والتطبيق
صالح  5

 عبابنة
إدارة الشؤون الطالبية في ضوء  7

 خصائص الطلبة وحاجاتهم
الحوار والمناقشة  والخامس والسادس األول

 والتطبيق
صالح  3

 عبابنة
 المدرسيةالطالبية و الصحة إدارة  9و8

الحوار والمناقشة  والخامس والسادس األول

 والتطبيق
صالح  3

 عبابنة
 الطالبيةالتغذية إدارة  00و01

صالح  3  والثالث األول

 عبابنة
 األنشطة الطالبيةإدارة  03و05

صالح  3  األول والثاني

 عبابنة
 الطالبيةالرحالت إدارة  04

صالح  3  األول إدارة مواضيع خاصة في الشؤون  02
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 التسرُّب والتنمُّر: الطالبية، مثل عبابنة

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 :التالية واالستراتيجيات التدريسيةالنشاطات تطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم
 .نماذجالو  جباتلواتقارير واالالمحاضرة، الحوار والنقاش، العصف الذهن، االستقصاء، 

 
 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 :التقييم والمتطلبات التالية أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم
   درجات( 01)المشاركة بالمناقشات الصفية . 

   درجات( 01)تقديم إحدى مفردات المقرر ومناقشتها في المحاضرة. 

 (.درجات 01)واجب تطبيق عملي إلدارة أحد جوانب الشؤون الطالبية في مدرستك 

   (.10/1/0102-01)درجة ( 01)االختبار النصفي 

  (. 00/5/0102-00)درجة ( 51)االختبار النهائي 

 

 

 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

 .إعطاء الدرجات -ه

 .تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطلوبة .02

 .السبورة العادية والذكية و جهاز عرض البيانات، وحاسوب محمول

 

 المراجع .22

 
 

 .المقررة، والقراءات التي يجب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة للمادةالكتب  -أ
، دار المسيرة، العام الطالبية في مدارس التعليمإدارة الشؤون (. 0102.)عبابنة، صالح، والزبون، محمد، والسرحان، خالد -0
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 (.المرجع الرئيس)عمان

 .، دار الثقافة، عمان2، طاإلدارة المدرسية الحديثة.(0101)عطوي، جودت عزت -0

 .، دار المسيرة، عمان0، طإدارة المدرسة(.0101)عايش، أحمد جميل -1

 .، عمان، األردنالقوانين واألنظمة وزارة التربية والتعليم -2

 .دار الخليج، عمان   الصحة المدرسية والرياضة،: والتربية الصحية الصحة (.0112)الزم يوسف، كماش -5

 .دار المناهج، عمان  .البيئة المدرسية والسالمة في الصحة(. 0115)السبول، خالد -2

7-McClellan, G., Stringer, J. (2009). The Handbook of Student Affairs Administrations. 3rd edition, John 

Wiley &Sons Inc. San Francisco, Ca 

8-Dr.Saleh Ababneh website: 

       http://academic.ju.edu.jo/s_ababneh/default.aspx 

 

 

-------------/---: اريخالت - -------------/-----------: التوقيع ---------/----------: اسم منسق المادة

 --------------------------------- التوقيع ---------- ---------------: القسم/ مقرر لجنة الخطة--

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------: رئيس القسم

 --------------------------------- التوقيع -------------------------: الكلية /مقرر لجنة الخطة

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------: العميد

  
 

    :نسخة إلى                                                                                   
 رئيس القسم                                                                                                   
 مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                                        
 ملف المادة                                                                                

 

http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=full%7E%3D1%7E%215456986%7E%214%7E%214%7E%211%7E%2111%7E%21
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=full%7E%3D1%7E%215456986%7E%214%7E%214%7E%211%7E%2111%7E%21
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=full%7E%3D1%7E%214713999%7E%216%7E%216%7E%211%7E%2111%7E%21
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=full%7E%3D1%7E%214713999%7E%216%7E%216%7E%211%7E%2111%7E%21
http://academic.ju.edu.jo/s_ababneh/default.aspx

