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 1. اسم المادة أخالقيات القيادة التربوية

 2. رقم المادة 3980830

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري -
 4. اتالمتزامنةالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب -

 5. اسم البرنامج اٌترتُح أصىيدكتوراة

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة األردنية

 8. الكمية العموم التربوية

 9. القسم واألصولالتربوية  اإلدارةقسم 

 10. المادةمستوى  دكتوراة

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي األول الفصل –2015/2016

 12. الدرجة العممية لمبرنامج دكتوراة

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  28/9/2015
 15. الدراسيةمراجعة مخطط المادة 

 منّسق المادة .61

 351: رقم المكتب
 : "الساعات المكتبية 

 24443: رقم الياتف
 .mo.qudah@ju.edu.jo: البريد اإللكتروني

 مدرسو المادة.61

 :: رقم المكتبما يمي الرجاء إدراج
 :الساعات المكتبية

 0795229899:رقم الياتف 
  :mo.qudah@ju.edu.joالبريد اإللكتروني 

 
 وصف المادة .61

ا دراسة القيادة التربوية منن منظنور الخيقنب عبنر التركينز عمنع  طبيعنة القينادة وارتباط نا بنالوس األخيقنب وبة نداال الم ننة والخيقيات نا  كمن
لمقينادة التربويننة وبمعننع الخيقيننا  م ننة التعمننيم اليضنا ومن ال ننداال  نيع المننادة ان يعنرال الطمبننة ت ندال النع تعمينني وعنب الدارسننين بنالمال وم األخيقننب 

فنب المنظمنا   فمسالا  الخيقية متنوعة لمقيادة التربوية وبعض النظريا  المعيارية والمعاصرة التب تالسنر مندت تنة ير القاعند عمنع نمنو األفنراد األخيقنب 
  فري العملبين القاعد و والتوديا  األخيقية فب العيقة 

mailto:mo.qudah@ju.edu.jo
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 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 األىداف - أ
 .تبصير الدارسين بأخالقيات إدارة النظم التربوية وأىميتيا كمتغير جوىري في إدارة ىذه النظم وقيادتيا -
 دور األخالق وأثرىا عمى سموك األفراد والجماعات في النظم بيان  -
 .تعرف معالم النظم ذات المناخات األخالقية  -
 .تعيشو المنظمة التربوية األردنيةتبصر البعد األخالقي الذي  -

 :عمى اً يكون قادر  أنالمادة  إنياءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب
 الوال: الم ارا  األكاديمية )المعرفة والال م( 

 القيادة التربوية.استيعاب المفاىيم الخاصة بمادة أخالقيات  1-1
 تبصر أخالقيات إدارة النظم التربوية وأىميتيا في إدارة  النظم وقيادتيا.  1-2        

 : الم ارا  التوميمية واإلدراكية ا   اني
 تحميل بحوث ودراسات حول أخالقيات القيادة التربوية. 2-1
 إدراك أثر األخالق عمى سموك األفراد والجماعات في النظم التربوية. 2-2
 / التطبيقية: الم ارا  الخاصة ا   ال 
 ميارة تعرف أىمية المنظومة األخالقية في إدارة النظم التربوية وقيادتيا.  3-1
 تعرف معالم النظم ذات المناخات األخالقية.ميارة   3-2

 القابمة لمتوول: الم ارا  ا  رابع
 يادة التربوية.زيادة مقدرة الطمبة عمى القيام بدراسات إجرائية في أخالقيات الق 4-1
دراك أىمية البعد األخالقي في إدارة النظم التربوية. 4-2  زيادة مقدرة الطمبة عمى مناقشة ىذه الدراسات وا 
 ل ا والجدول الزمنب المادة الدراسية موتوت.09

 التقييم أساليب المراجع
نتاجات 
التعّمم 
 المتحققة

 المحتوى األسبوع المدّرس

، 1984الحيارى، عبد الحميد وأخر، 
أخالقيات المينة ، دار الفكر ، عمان 

 ، األردن.
الشميمري، أحمد عبد الرحمن، 

ىـ ،أخالقيات الموظف المسمم، 1425
الطبعة الثالثة،سمسمة اإلصدارات 
 اإلعالمية لوزارة الخدمة المدنية.

(. 1968الطويل، توفيق، ) -
الفمسفة الُخمقية : نشأتيا وتطورىا. 

 القاىرة: دار المعارف.

 الحوار
 نفسو  والنقاش

 
 

 األوي

 واٌثأٍ

 الوودة األولع: األخيي :
 مفيوميا، العوامل المؤثرة فييا. -

 تصنيفيا، نشأة عمم األخالق. -

 عمميات تكوين الخمق. -

 نظريات النمو األخالقي. -

 العوامل المؤثرة في النمو األخالقي. -

 

، ونالحيارى، عبد الحميد وأخر  -
دار الفكر ، ، أخالقيات المينة ، 1984

 .عمان ، األردن
الشميمري، أحمد عبد الرحمن،  -

ىـ ،أخالقيات الموظف المسمم، 1425

 الحوار
 نفسو  والنقاش

 
 

 اٌثاٌج

 الوودة ال انية: األخيي الم نية 
مفيوميا، أىميتيا، مصادرىا،  -

 خصائصيا.

المسؤولية المترتبة عمى أخالقيات  -
 المينة.
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الطبعة الثالثة،سمسمة اإلصدارات اإلعالمية 
 لوزارة الخدمة المدنية.

 تشكيل السموك األخالقي الميني. -

م ، 1983غوشة، زكي راتب،  -
أخالقيات الوظيفة في اإلدارة العامة،مطبعة 

 .التوفيق، عمان األردن
ىـ 1426فتيحي،صباح حسن،  -
، السموكيات اإلدارية لمموظف السعودي 

تحميمية وأثرىا عمى أخالقيات العمل: دراسة 
عمى ظاىرة توطين الوظائف في القطاع 
الخاص,رسالة ماجستير غير منشورة، 
جامعة الممك عبد العزيز، كمية االقتصاد 
واإلدارة، قسم إدارة األعمال،المممكة وزارة 
 .التعميم العالي، المممكة العربية السعودية

) –كالرنسونيول  -
م(.السموك اإلنساني في اإلدارة 1993
.ترجمة د.محمد الحاج خميل، ود. التربوية 

طو الحاج الياس ، األردن : عمان ، دار 
 .مجدالوي

–مرسي، سيد عبد الحميد  -
ىـ(. مفيوم القيادة في إطار العقيدة 1446)

(. مكة 15اإلسالمية .دعوة الحق ، ع )
 . المكرمة : رابطة العالم اإلسالمي

مسكويو، أبو عمي أحمد بن  -
األخالق ( . تيذيب 1978محمد، )

(. بيروت: مكتبة 2وتطيير األعراق. )ط
 .الحياة

(. 1997مقدم، سعيد، ) -
(. 1أخالقيات الوظيفة العمومية. )ط

 .الجزائر: دار األمة
(. 1985المميحي، يعقوب، ) -

األخالق في اإلسالم. اإلسكندرية : مؤسسة 
 الثقافة.

 الحوار
 والنقاش

 نفسو 
 

 الخامسواٌراتع

 القيادة والبعد األخيقب الوودة ال ال ة: 
  ،مفيوميا، دعائميا

 أىميتيا.

 .أنماط القيادة واألخالق 

  نماذج من القيادة
 األخالقية.

 

م ، 1983غوشة، زكي راتب،  -
أخالقيات الوظيفة في اإلدارة العامة،مطبعة 

 .التوفيق، عمان األردن
ىـ 1426فتيحي،صباح حسن،  -
، السموكيات اإلدارية لمموظف السعودي 

وأثرىا عمى أخالقيات العمل: دراسة تحميمية 

 الحوار
 والنقاش

 نفسو 

 

والسادس 
 والسابع
 

 الوودة الرابعة: المسؤولية األخيقية والقيادة 
القائد التربوي  -

واجباتو 
 وخصوصية عممو.

سمات القائد  -
ومسؤوليتو 
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عمى ظاىرة توطين الوظائف في القطاع 
الخاص,رسالة ماجستير غير منشورة، 
جامعة الممك عبد العزيز، كمية االقتصاد 
واإلدارة، قسم إدارة األعمال،المممكة وزارة 
 .التعميم العالي، المممكة العربية السعودية

) –كالرنسونيول  -
موك اإلنساني في اإلدارة م(.الس1993

التربوية .ترجمة د.محمد الحاج خميل، ود. 
طو الحاج الياس ، األردن : عمان ، دار 

 .مجدالوي
–مرسي، سيد عبد الحميد  -

ىـ(. مفيوم القيادة في إطار العقيدة 1446)
(. مكة 15اإلسالمية .دعوة الحق ، ع )

 . المكرمة : رابطة العالم اإلسالمي
عمي أحمد بن مسكويو، أبو  -

( . تيذيب األخالق 1978محمد، )
(. بيروت: مكتبة 2وتطيير األعراق. )ط

 .الحياة
(. 1997مقدم، سعيد، ) -

(. 1أخالقيات الوظيفة العمومية. )ط
 .الجزائر: دار األمة

(. 1985المميحي، يعقوب، ) -
األخالق في اإلسالم. اإلسكندرية : مؤسسة 

 الثقافة.

 األخالقية.

حسن الخمق  -
والقيادة وارتباطو 
 بواجبات القائد.

طرق التزام حسن  -
 الخمق.

دارة  - األخالق وا 
 الذات.

 

 –الشناوي، محمد محروس  -
نموذج تيذيب األخالق عند م(. 1987)

الغزالي ومقارنتو بأنموذج العالج السموكي 
الحديث. رسالة الخميج العربي، السنة 

22السابعة، العدد :  . 
العثيمين،فيد سعود عبد العزيز،  -

ىـ ، أخالقيات اإلدارة في الوظيفة 1424
العامة وتطبيقاتيا في المممكة العربية 

ة الرسالة السعودية، الطبعة الثانية، مؤسس
 .1414، بيروت، لبنان، ، 

 الحوار
 نفسو  والنقاش

الثامن 
 والتاسع

 الوودة الخامسة: التالكير األخيقب والقيادة 
منطمقات القيادة  -

وفق منظور 
األخالق في 
 اإلسالم.

مؤشرات وصفات  -
القيادة األخالقية 

 الناجحة.

طرق بناء التفكير  -
 األخالقي.

أساليب التربية  -
 األخالقية.

المزجاجي، أحمد بن داود ،  -
ىـ ،أخالقيات المدير المسمم في 1415

 الحوار
 نفسو  والنقاش

الحادي 
 عشر

 الوودة السادسة: الخيقيا  م نة التعمم 
 المنظومة األخالقية لمينة التعميم. -
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اإلدارة العامة ،مجمة كمية الشريعة 
والدراسات اإلسالمية ، جامعة الكويت، 
 .العدد الرابع والعشرون، السنة التاسعة

إسماعيل، محمد صبحي،  -
(. أخالقيات مينة التعميم ومدى 2444)

كميات التزام أعضاء ىيئة التدريس في 
التربية في جامعات أردنية من وجية نظر 
الطمبة. رسالة ماجستير غير منشورة، 

 جامعة اليرموك، اربد، األردن.
الجراح، مصباح رشيد،  -
(. أخالقيات التعميم في ضوء 1996)

التربية اإلسالمية ومدى التزام أساتذة وطمبة 
كميتي الشريعة في الجامعة األردنية 

رسالة ماجستير غير  وجامعة اليرموك بيا.
 منشورة، جامعة اليرموك، اربد، األردن.

 خصوصية مينة التعمم. -

 محددات أخالقيات مينة التعمم. -

أخالقيات القيادة التربوية وتأثيرىا عمى  -
 المعممين والطمبة.نحو 

التحديات األخالقية بين القائد 
 والمرؤوسين.

-  

 
 الحوار
 الطمبة  والنقاش

الثاني 
 عشر

 الوودة السابعة:
 بناء مدونة الخيقية
-  

 النشاطا  واالستراتيجيا  التدريسية 02
 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل  يتم

 .المحاضرة 
 .الحوار والنقاش 
 .)تمثيل الدور )الطالب محاضر 
 كتابة التقارير 
 .إعداد نموذج لمدونة أخالقية 
 التقييم ومتطلبات المادة .أساليب22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من المستيدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 .المالحظة 
 .كتابة التقارير 
 .االمتحانات 
 .إعداد نموذج لمدونة أخالقية 
 السياسات المتبعة بالمادة.22

 .الدراسي حضور جميع المحاضرات المقررة في البرنامج: والغياب سياسة الحضور -أ
 الوقت المحددت في تسميم الواجبا-ب
 والصحة إجراءات السالمة -ج
 الغش والخروج عن النظام الصفي -د
 إعطاء الدرجات -ه
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 تسيم في دراسة المادةالتي و الجامعة بالمتوفرةالخدمات -و

 المعدا  واألج زة المطموبة .02
 جهاز حاسوب محمول.

 جهاز عرض

 المراجع.22

 المراجع العربية 
 .، الرياض: دار الفضيمة1قيم الجوزية. ط   م(. الطريق إلى الصحة النفسية عند ابن1999) –األحمد، عبد العزيز عبد اهلل  -
 .مسكويو، أحمد بن محمد، د.ت ،تيذيب األخالق وتطيير األعراق، بيروت ، لبنان ، تقديم حسن تميم، مكتبة الحياةابن  -
  .، القاىرة: نيوأوفست لمطباعة1م(.أصول األخالق الدولية ط1989أبو العينين ، سمير عبد المنعم ، )  -
  .، عمان ، األردن ، أخالقيات المينة ، دار الفكر1984الحيارى، عبد الحميد وأخر،  -
 ىـ ،أخالقيات الموظف المسمم، الطبعة الثالثة،سمسمة اإلصدارات اإلعالمية لوزارة الخدمة المدنية.1425الشميمري، أحمد عبد الرحمن،  -
ج العربي، السنة م(. نموذج تيذيب األخالق عند الغزالي ومقارنتو بأنموذج العالج السموكي الحديث. رسالة الخمي1987) –الشناوي، محمد محروس  -

 .22السابعة، العدد : 
ىـ ، أخالقيات اإلدارة في الوظيفة العامة وتطبيقاتيا في المممكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة 1420العثيمين،فيد سعود عبد العزيز،  -

 .1414، بيروت، لبنان، ، 
م ، المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال، الطبعة األولى، دار وائل لمنشر 2005الغالبي، طاىر محسن منصور، العامري، صالح ميدي محسن،  -

 والتوزيع، عمان ، األردن.
ىـ ،أخالقيات المدير المسمم في اإلدارة العامة ،مجمة كمية الشريعة والدراسات اإلسالمية ، جامعة الكويت، العدد 1415المزجاجي، أحمد بن داود ،  -

 لسنة التاسعة.الرابع والعشرون، ا
(. أخالقيات مينة التعميم ومدى التزام أعضاء ىيئة التدريس في كميات التربية في جامعات أردنية من وجية نظر 2000إسماعيل، محمد صبحي، ) -

 الطمبة. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد، األردن.
 (. الجزائر: دار البعث لمطباعة والنشر.2مية المعاصرة. )ط(. أضواء عمى األخالق اإلسال1984أوعشت، بكير بن سعد، ) -
 .48-7(، 23)11(. اٌعاللح تُٓ إٌظرَح واٌّّارضح اٌعٍُّح فٍ ِهٕح اٌتعٍُُ: وجهح ٔظر ٔمدَح. ِجٍح اٌترتُح اٌّعاصرج، 1994اٌثُالوٌ، حطٓ حطُٓ، ) -
ُِح وِدي اٌتساَ أضاذةج ولٍثح وٍُتٍ اٌررَعح فٍ اٌجاِعح األرنُٔح وجاِعح (. أخاللُاخ اٌتعٍُُ فٍ ضىء اٌترتُح اإلضال1996اٌجراح، ِصثاح رشُد، ) -

 اٌُرِىن تها. رضاٌح ِاجطتُر غُر ِٕرىرج، جاِعح اٌُرِىن، ارتد، األرنْ.
 (. نِرك: ِطثعح جاِعح نِرك.2( . اٌّةاهة األخاللُح. )اٌجسء األوي(. )ل1962اٌعىا، عاني، ) -

 نِرك: اٌّطثعح اٌجدَدج.(. األخالق. 1977اٌعىا، عاني، ) -

 (. عّاْ: ِىتثح اٌرضاٌح اٌحدَثح.1( . أخاللُاخ اٌّهٕح . )ل1986اٌّصرٌ، ِحّد عثد اٌغٍٕ، ) -

 .260-247(،     1)2(. أخاللُاخ ِهٕح اٌترتُح واٌتعٍُُ. نراضاخ ذرتىَح، 1985اٌّضىٌ، عٍٍ خاٌد، ) -

 عّاْ: نار ِجدالوٌ ٌٍٕرر.(. أخاللُاخ اٌىظُفح اٌعاِح . 1999اٌرُخٍٍ، عثد اٌمانر، ) -

 (. اٌفٍطفح اٌُخٍمُح : ٔرأذها وذطىرها. اٌماهرج: نار اٌّعارف.1968اٌطىًَ، ذىفُك، ) -
 .ىـ ، نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم صمى اهلل عميو وسمم، دار الوسيمة لمنشر والتوزيع ، المجمد األول1418بن حميد، صالح وآخرون ،  -
 ( . نراضاخ فٍ لىأُٓ اٌّهٕح وآناتها . عّاْ : نار صفاء ٌٍٕرر واٌتىزَع.2000وحىضح، هُفاء راضُ، )تدراْ، أُِح  -

(. أخاللُاخ ِهٕح اٌتعٍُُ: ِفهىِها وُِانَٕها وأعىاضاذها عًٍ شخصُح اٌّعٍُ وعٍّه. ورلح عًّ غُر ِٕرىرج، نائرج اٌترتُح 1986تٍمُص، أحّد، ) -

 وواٌح اٌغىث، عّاْ. -واٌتعٍُُ

ىـ ،رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الممك عبد العزيز، كمية االقتصاد واإلدارة، قسم اإلدارة 1418بوقس، حنان حسين، أخالقيات العمل اإلداري،   -
 العامة،وزارة التعميم العالي، المممكة العربية السعودية.

ر تربوي نفسي لدي كل من ابن مسكويو والغزالي، مجمة جامعة أم القرى، ىـ ،الُخمق: منظو 1416سميماني، محمد حمزة،بار،عبد المنان مال معمور،  -
 السنة التاسعة، العدد الحادي عشر، .
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ىـ ، أخالقيات مينة اإلدارة المدرسية ومدى التزام مديري المدارس الثانوية األكاديمية بيا، رسالة ماجستير غير 1410عمر، جمال عبد المحسن محمد،  -
 ت العميا، الجامعة األردنية.منشورة، كمية الدراسا

 (. عّاْ: نار اٌفىر ٌٍٕرر واٌتىزَع.1(. أخاللُاخ اٌّهٕح . )ل1985عثد اٌحُّد، رشُد واٌحُارٌ، ِحّىن، ) -

 (. أخاللُاخ اإلنارج فٍ عاٌُ ِتغُر . اٌماهرج: ِٕرىراخ إٌّظّح اٌعرتُح ٌٍتُّٕح اإلنارَح.2000عثىن، ٔجُ، ) -

 قيات الوظيفة في اإلدارة العامة،مطبعة التوفيق، عمان األردن.م ، أخال1983غوشة، زكي راتب،  -
ىـ ، السموكيات اإلدارية لمموظف السعودي وأثرىا عمى أخالقيات العمل: دراسة تحميمية عمى ظاىرة توطين الوظائف في 1426فتيحي،صباح حسن،  -

القتصاد واإلدارة، قسم إدارة األعمال،المممكة وزارة التعميم العالي، المممكة القطاع الخاص,رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الممك عبد العزيز، كمية ا
 العربية السعودية.

 م(.السموك اإلنساني في اإلدارة التربوية .ترجمة د.محمد الحاج خميل، ود. طو الحاج الياس ، األردن : عمان ، دار مجدالوي.1993) –كالرنسونيول  -
 (. مكة المكرمة : رابطة العالم اإلسالمي .15. مفيوم القيادة في إطار العقيدة اإلسالمية .دعوة الحق ، ع )ىـ(1406)–مرسي، سيد عبد الحميد  -
 (. تُروخ: ِىتثح اٌحُاج.2( . ذهةَة األخالق وذطهُر األعراق. )ل1978ِطىىَه، أتى عٍٍ أحّد تٓ ِحّد، ) -

 ر: نار األِح.(. اٌجسائ1(. أخاللُاخ اٌىظُفح اٌعّىُِح. )ل1997ِمدَ، ضعُد، ) -

 (. األخالق فٍ اإلضالَ. اإلضىٕدرَح : ِؤضطح اٌثمافح.1985اٌٍُّحٍ، َعمىب، ) -

 . 99-82، 8اٌجاِعح األرنُٔح،  –(. اٌّىلف غُر اٌُخٍمٍ، ذرجّح: ن. ضحثاْ خٍُفاخ. اٌّجٍح اٌثمافُح 1985ٍُِى، رؤاٌد ن.، ) -

 جميورية مصر العربية,القاىرة ، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية,بحوث ودراسات.م،أخالقيات اإلدارة في عالم متغير،, 2000نجم, عبود نجم,  -
 م(. عمم النفس والتربية. بيروت: مؤسسة الرسالة.2002) –نشواتي، عبد المجيد  -
 (. التربية األخالقية. مخطوط مقدم لمنشر. الجامعة األردنية، عمان، األردن.2004ناصر، إبراىيم، ) -
 ىـ ، األخالقيات في اإلدارة, قسم االقتصاد واإلدارة, الجامعة األردنية, عمان , األردن.1415الفتاح, ياغي ,محمد عبد  -
 م(. التربية األخالقية اإلسالمية. مصر: مكتبة الخانجي.1971) –يمجن، مقداد  -
 السعودية، ، دار عالم الكتب لمطباعة والنشر والتوزيع.ىـ ،عمم األخالق اإلسالمية ، الطبعة الثانية، الرياض، المممكة العربية 1424يمجن، مقداد ،  -
( . لُاش ِىالف اٌّدَرَٓ ِٓ تعض اٌظىاهر اٌّطٍىُح اٌّحظىرج عًٍ اٌّىظف اٌعاَ: نراضح ُِدأُح. ِجٍح جاِعح 1991َاغٍ، ِحّد عثد اٌفتاح، ) -

 .279-241(، 2)3اٌٍّه ضعىن ٌٍعٍىَ اإلنارَح 

 خاللُح اإلضالُِح. اٌماهرج: ِىتثح اٌخأجٍ.(. اٌترتُح األ1977َاٌجٓ، ِمدان، ) -
 ، نضتىر األخالق فٍ اٌمرآْ، نار اٌدعىج.1996نراز، ِحّد عثدهللا،  -
 ، ذأِالخ فٍ فٍطفح األخالق.1953رجة، ِٕصىر، -
 ، األخالق عٕد اٌغساٌٍ، تُروخ، نار اٌجًُ.1988ِثارن، زوٍ،  -
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