
 

 األردنيةالجامعة 

 قسم المناهج والتدريس

 برنامج دكتوراة تكنولوجيا التعليم

 

 اإللكتروني  ( ادارة جودة التعلم0802928) مقرر 
    

 اإللكتروني  ( ادارة جودة التعلم0802828)وصف المقرر

ومتطلبات  تتناول هذه المادة مفهوم إدارة الجودة وإدارة الجودة الشاملة من حيث مفهومها ومبادئها

وخطوات تطبيقها، والتخطيط لجودة المحتوى اإللكتروني، وضبط جودة المقررات اإللكترونية. وكذلك 

 .في مجال إدارة الجودة في التعلم اإللكتروني أنظمة إدارة الجودة العالمية، والتجارب العالمية 
 
 

 الفصل الدراسي:     مدرس المقرر:

 الهاتف:رقم      البريد االلكتروني:
 رقم:     الطابق:   المكتب: كلية العلوم التربوية 

 

 الجدول الزمني 

 
األسبوع 
 الدراسي

 التاريخ
 الوحدة أو الوحدات الدراسية من 

نوع 
الجلسة 
 الدراسية

 مالحظات

 األول

 

 تعريف عام بالمقرر والمتطلبات الدراسية 

  :نظام الجودةالوحدة األولى 

 ها تعريفو مفهوم الجودة  -

 أهمية الجودة -

 مبادىء الجودة -           

لقاء صفي 
 مباشر

 

يالثان  

 

  الدراسية األولى:الوحدة تابع 
الخصائص، والفوائد ادارة الجودة الشاملة: المفهوم،  -

 واألساليب المستخدمة لتحقيقها
  فهوم الجودة الشاملة وتطورهظهور م  -

 الفرق بين الجودة الشاملة والفاعلية والكفاءة -

 تاريخ  الجودة الشاملة -

 أسس وركائز الجودة الشاملة -

 ادارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية -

لقاء صفي 
 مباشر

 

 الثالث

 

  الثانية: الوحدة الدراسية 

  الجودة في إصالح التعليمتحسين آليات تحقيق: 

 نظم ضبط الجودة -

 نظام ادارة الجودة الشاملة -

 التربويةتغيير المناهج و البرامج  -

 تحسين العرض التربوي  -

 االهتمام بالبنية التحتية للمؤسسات التعليمية -

 بالموارد البشرية االهتماما -

لقاء صفي 
 مباشر

 

 الرابع

 

 الدراسية الثانية: الوحدة تابع 

 الحوكمة والياتها -

 ترسيخ سياسة الالمركزية والالتركيز -
 التمويل الكافي وترشيد النفقات -

 الخبرات األجنبيةاالستفادة من  -

لقاء صفي 
 مباشر

 



 الخامس

 

 الشاملة في التعليم الجودةادارة :الوحدة الدراسية الثالثة 

 مفهوم ادارة الجودة الشاملة في التعليم -

الحاجة غلى تطبيق أدارة الجودة الشاملة في النظام  -

 التعليمي

 ثقافة الجودة الشاملة وقيمها ومؤشراتها في التعليم -

لقاء صفي 
 مباشر 

 

دسالسا  

 

  نماذج ادارة الجودة الشاملة: الرابعةالوحدة 

 نموذج العالمات الست -

 نموذج نظرية تريز لالبتكار في حل المشكالت -

 نكوذج أرفن الدارة الجودة الشاملة -

لقاء صفي 
 مباشر

 

بعالسا  

 

  الوحدة الرابعةتابع  : 

 9001نموووووذج المواصووووفة القياسووووية ايووووزو  -
 المستمرالتحسين 

 مفهوم معايير األيزو وأهميتها -

 تصنيفات معايير اآليزو -

 ISO 1001سلسلة اآليزو  -

لقاء صفي 
 مباشر

 

  الثامن
  لقاء صفي  3,  2, 1 اختبار في الوحدات

 مباشر
 %30العالمة 

 التاسع

 

  :مسوووليات الموسسوة التعليميوة فوي ادارة تابع الوحودة الرابعوة
 الجودة الشاملة

فيي المؤسسيات  أدارة الجودة الشاملةمعوقات وتجارب تطبيق  -

 التعليمية

 

لقاء صفي 
 مباشر

 

 العاشر
 

  :تجارب ومراحل تطبيق الجودة الشاملةالوحدة الخامسة 

صعوبات ةمعوقات تطبيق ادارة الجوودة الشواملة بوالتعليم  -
 العالي

  

 الحادي عشر

 

  اإللكترونيمفهوم الجودة في التعلم : السادسةالوحدة 

 معيييايير الجيييودة العالميييية لليييتعلم االلكترونيييي -

 االنترنت

صييييييييعوبات مواصييييييييفات ومعييييييييايير الييييييييتعلم  -

 اإللكتروني

 

لقاء صفي 
 مباشر

 

  الثاني عشر
  عناصر جودة المقرر اإللكتروني: السابعةالوحدة 

  باالتفاق مع المدرسعرض األبحاث يتم 

لقاء صفي 
 مباشر

 

  الثالث عشر
  تجارب دولية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة: الثامنةالوحدة 

 باالتفاق مع المدرسيتم عرض األبحاث 

لقاء صفي 
 مباشر

 

 الرابع عشر
 

 األبحاثالوحدة التاسعة: عرض 

 تسليم المشاريع 

  

لقاء صفي 
 مباشر

لن يتم استالم 
أي مشروع بعد 

 هذا التاريخ

الخامس 

 عشر
 

 مراجعة عامة 

 

لقاء صفي 
 مباشر

 

 مالحظات:

 باالتفاق مع المدرس–من تبدأ  فترة االمتحانات النهائية - 

 .باالتفاق مع مدرس المقرر الالحقةفي حالة العطل الرسمية تُعوض محاضرات ذلك اليوم في األسابيع  -

 في مواعيدها المحددة على الخطة وال تقبل خارج هذه المواعيد إال بعذر قهري.  وتقديم العروض يراعى تسليم الواجبات -
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