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 1.  ال�ادة اس�  ق�ا�ا معاصة في ال
عل�� العالي

 2. ال�ادة رق� 8039340

 )ن �ة،ع�ل�ة( ال�ع
��ة ال�اعات 3
.3 

 )ع�ل�ة ن �ة،( الفعل�ة ال�اعات 3

 4. ال�
,ام+ة ال�
'ل%ات/ال�ا(قة ال�
'ّل%ات -

 5.  ال%نامج اس� د1
.راة  – ال
/.�ة االدارة

 6. ال%نامج رق� 900

 7. ال5امعة اس� االردن�ة

 8. ال7ل�ة ال
/.�ة العل.م

 9. الق�� واالص.ل ال
/.�ة االدارة

 10. ال�ادة م�
.;  د1
.راه 

 11. ال�راسي الفAل/ ال5امعي العام 2016/2017/االول

 12. لل%نامج العل��ة ال�رجة د1
.راه 


1ة األخ;  األق�ام -Eفي ال� F�13. ال�ادة ت�ر 

 14. ال
�ر�F لغة الع/�ة

 ختار�/ ال�راس�ة ال�ادة مL'M اس
�Kاث تار�خ 2016
 ال�راس�ة ال�ادة مL'M ماجعة

.15 

  

  المادة منّسق .16


S، رق�: یلي ما إدراج الجاءTة، ال�اعات ال��%
Tالهاتف، رق� ال� �� : اإلل7
وني ال%


%�ة: ا.د. سالمة Y+اش ، Tأ�ام األح�، واالث+�^، وال[الثاء، واألر/عاء 5 – 4ال�اعات ال�  
 : S
Tعي :  5355000تلف.ن ال�  4046ف

 tanash@edu.ju.joال%�� االل7
وني : 

 

 المادة مدرسو .17


S، رق�: یلي ما إدراج الجاءTة، ال�اعات ال��%
Tالهاتف، رق� ال� �� .اإلل7
وني ال%


%�ة: ا.د. سالمة Y+اش ، Tأ�ام األح�، واالث+�^، وال[الثاء، واألر/عاء 5 – 4ال�اعات ال�  
 : S
Tعي :  5355000تلف.ن ال�  4046ف

 tanash@edu.ju.joال%�� االل7
وني : 

 

  

  



  3

 المادة وصف .18

 .ال�ع
��ة ال�راس�ة الM'ة في م1o.ر ه. ك�ا
تحليل المشكالت الحالية ذات العالقة بالقضايا التي تواجه اإلداريين والطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، والمهتمين بالتعليم العالي 

  وبشكل خاص في األردن
  
  

    
   ;ثان	ا: أه�اف ال�ادة

  ی
.قع أن �Kقq ال'ل%ة مع نها�ة الفAل ما یلي:    
  فه� العالقة ب�^ ال
عل�� العالي وق�ا�ا ال�5
�ع. -1
 إدراك ال�TEالت ال�ت%'ة (ال
عل�� العالي وال
�.�ل. -2

 الق�رة على تKل�ل مTEالت ال
عل�� العالي في األردن. -3

 الق�رة على وعي ق��ة ال
عل�� ال+.عي وم
'ل%اته لأللف�ة ال[ال[ة. -4

 ال
عف إلى ق�ا�ا ال
عاون ب�^ ال5امعات, واه��ة هoا ال
عاون. -5

 فه� ق�ا�ا الق%.ل وال
.سع في ال
عل��. -6

 تعف أول.�ات ال5امعات ومفه.م االس
[�ار في ال
عل��. -7

  إدراك أله� الق�ا�ا ال
ي ت.اجه ال
عل�� العالي في ال�ول ال+ام�ة (TEل عام.  -8
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  : ال�عّل& ن�اجات -ب

1 _ Sی� علىان �ق�ر ال'ال�Kعل�� العالي ت
  الق�ا�ا وال�TEالت ال
ي ت.اجه ال

  .الKل.ل العل��ة ل�عال5ة الق�ا�ا وال�TEالت ال
ي ت.اجه ال
عل�� العاليال'الS  �عان � -2

 ق'اع ال
عل�� العالي ان �ق�ر ال'الS على  -3�.'
  .ت%+ي خ'.ات عل��ة ل

  .وال�TEالت ال
ي ت.اجه ال
عل�� العاليالق�ا�ا ال'الS  +ق�ان ی -4

  .الKل.ل ال
ي تعالج ق�ا�ا ال
عل�� العالي 
ق.��ان �ق.م ب -5

  .الKل.ل ال
ي تق
ح ل�عال5ة ق�ا�ا ال
عل�� العالي قارن ان � -6

  .معال5ة ق�ا�ا ال
عل�� العالي خ'.ات لKلان � -7

  .ال'ق الالزمة ل�.اجهة ق�ا�ا ال
عل�� العالي حضان ی.  -8

  .خ'.ات واضKة وم�Kدة وم.ص.فة ل�عال5ة ق�ا�ا ال
عل�� العالي ف.�ان ی -9

10-  7ة وج�ی�ة ل�.اجهة ق�ا�ا ال
عل�� العالي اب�اعان � ه
  .حل.ل م%

  

  : : مف�دات ال�ادةل(اثا

  األول وال[اني: : س%.عألا  
� وتق��� لل�ادة -�  تع
  )م+اقEة عامة لل
عل�� العالي ( أه��
ه، ضورته، أه�افه -
  ال
عل�� العالي وحاجات ال�5
�ع -
اك االج
�اعي -Kعل�� العالي وال
  ال

  
  ال[ال� والا(ع:: س%.عألا

  ت�.�ل ال
عل�� -
- (S�ر�
  ال
عل�� ال+.عي ( ال%امج ، ال
  ق%.ل ال'ل%ة -
 ت7اف� الفص -

 

 

  
  
  الMامF وال�ادس: :س%.عألا

- F�ر�
  مTEالت وق�ا�ا أع�اء ه��ة ال
-  ،F�ر�
  االس
قار، العالماتال
ع��^، ال
ق.��، ال

  
  ال�ا(ع وال[ام^: :األس%.ع

  ال5امعات وال%�K العل�ي -
  ول.�ات ال5امعةأ -
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  تع�S ال
عل�� ال5امعي -
  

  ال�اسع: :األس,�ع

  ام
Kان م+
Aف الفAل  
: :األس%.ع  Eاد� عKوال   العاش

  مفه.م ال
عاون ب�^ ال5امعات -
  ال
عاون ب�^ ال5امعات األردن�ة -
  الع/�ةال
عاون ب�^ ال5امعات  -
  ال
عاون ب�^ جامعات العال� -

  
:Eوال[ال� ع Eاألس%.ع ال[اني ع  

  ال'ل%ة: ال�Kاة ال5امع�ة، األنE'ة ال'الب�ة، ال
�AKل األكاد��ي، ال�TEالت ال�ال�ة. -
  ال'الS: حق.قه وواج%اته. -
  ع�. ه��ة ال
�ر�F: حق.قه وواج%اته -

  
:Eع FامMوال Eا(ع ع  األس%.ع ال

  ال5امعات الMاصة -
  مفه.م االس
[�ار (ال
عل�� العالي -
  االع
�اد العام والMاص -
  ن.ع�ة ال
عل�� وال%امج -

  
:Eاألس%.ع ال�ادس ع  

  ال
عل�� العالي في ال�ول ال+ام�ة -
  م+اقEة عامة -

  

  

  

  
  : : م��ل,ات ال�ادةرا/عـا

  ) عالمة30(    االم
Kان األول وله -1  
  ) عالمة30(      األع�ال ال7
اب�ة وال%�K ولها -2  
  ) عالمة40(    االم
Kان ال+هائي وله -3  

  
 

  : : ال��اجع األساس	ةخام0ـا
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