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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 الكمية: العموم التربوية

 واألصولالتربوية  اإلدارةالقسم: 
 صالح عبابنة د. :المحاضر    7873710نظرية اإلدارة التربوية اسم المادة ورقمها

S_ababneh@ju.edu.jo 

 ال يوجد المتطمبات السابقة عاتسا 3 عدد الساعات
  م1062/ 1061     األولالفصل الدراسي              61عدد األسابيع  

 مادةال وصف
تبصيي الداردانيي نلب الييرلدالطا ييهل وب اتهييول بلوهاييول دباوراييول ر ااييول اا  تهييوليردكلدكردارلداتابيي رل  يي اكلتاييا  لداو بييهل

 ضيا اتهولااول  يهلداتاو يلل ي للداحر ثهل دالتجواوتلدا اوصياةإرداةلدالطملفيل قوبللداتلو التلدارل قوالهلداتلو التلدا الن   هلفيل
لإرداةلدالطملداتاب  ه.

 النهائية النتاجات
 )التفكير والعقل( األساسية األكاديميةأوال: المهارات 

 انل ايلداووابل اه ملدالطا هلفيلدكرداةلداتاب  هل اا  تهول دباوراول دشتقوقهو. -1

 انل اا للطا وتلدكرداةلدا الن   هل ب لول باادتهول دشهال لطا هول اف وااول دالقرلدا  جهلإا هو. -0

 انل اا للطا وتلدكرداةلداحر ثهل ب لول باادتهول دشهال لطا هول اف وااول دالقرلدا  جهلإا هو. -3

 ثانيا: المهارات التحويمية)فوق المعرفية(

 انل ح لللطا وتلدكرداةلداتاب  ه. -1

 انل قتاحللطا ه)لطا وت(لكرداةلدالطملداتاب  هلفيلديارنل دااواملدااابي. -0

ل
 استراتيجياث التدريس:

 يتم تطىير نتاجاث التعلم المستهدفت من خالل النشاطاث واالستراتيجياث التدريسيت التاليت:
لداتاب  ه.لدالطا وتحواه:لل و جل نلرادنهلدال،جبوتا دتقوا ال ددادا حوضاة،لداح دال دالقوش،لدااصفلدا ان،لدالنتقصوك،ل

ل
 التقويم

 يتم إثباث تحقق نتاجاث التعلم المستهدفت من خالل أساليب التقييم والمتطلباث التاليت:
  ( درجات. 17)والواجبات  المشاركة بالمناقشات الصفية 

    ةدرج (07)ومناقشتها في المحاضرةتقديم نظرية في اإلدارة التربوية. 

  (17/11/0716-37/17) ( درجة37لنصفي )االختبار ا. 

  (11/1/0717-3) درجة( 47)االختبار النهائي   . 

ل
ل
ل
ل
ل

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى
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 التقييم أساليب المراجع
نتاجات التعّمم 

 المتحققة
 المحتوى األسبوع المدّرس

الثاني، والثالث، والسابع 

 والثامن ومدرس المادة، 
صالح  4و3و2و1 المناقشت الحىار و

 عبابنت
يقذيت عايت: يفهىو اإلدارة وتطىره  1

 تاريخيا، واإلدارة انتربىيت وتطىرها
األول، وانسادس وانسابع 

 وانثاين
 انحىار وانًناقشت

 
صانح  4و3و2و1

 عبابنت
 في اإلدارة انتربىيت يفهىو اننظريت 2

يبرراتها وخصائصها أهًيتها وو

 ويصادرها وابعادها
صانح  4و3و2و1 انحىار وانًناقشت  األول وانخايس

 عبابنت
انعهًيت   اإلدارةاننظرياث انكالسيكيت:  3+4

 وانعالقاث االنسانيت وانبيروقراطيت
صانح  4و3و2و1 انحىار وانًناقشت  انثانث وانسادس

 عبابنت
، X, Y, Zاننظرياث انسهىكيت:  5+6+7

نظرياث انحاجاث ، وAواننظريت انعربيت 

 ىقع، وانًسار انهذف، وانت

صانح  4و3و2و1 انحىار وانًناقشت   جًيع انًراجع

 عبابنت
ونًارجها  اننظرياث االجتًاعيت 8+9 

وانًىقفيت واالحتًانيت ، وانكًيت، اإلدارة 

 كىظائف ويكىناث واتخار انقرار
صانح  4و3و2و1 انحىار وانًناقشت   انثانث وانخايس وانسادس

 عبابنت
 وانتفكير اننظًي ظىنظريت انن 11+11

صانح  4و3و2و1 الحوار والمناقشة  انثانث وأخري

 عبابنت
 واالعتًاد انجىدة انشايهت إدارة 12

يذرس انًادة ويراجع 

 أخري

و 5و 4و3و2و1 الحوار والمناقشة 

6 
صانح 

 عبابنت
اتجاهاث يعاصرة: انًنظًت انًتعهًت،  13-15

انهنذرة، ستت سيجًا، انقيىد، ين جيذ إنً 

ى، انعىايم اننفسيت)انكفاءة انًذركت، عظي

 االنذياج، انتًكين، ......(

 المراجع
 ،لل ون:لردالداا ا.1(.لدكرداةلداتاب  ه:لاه هل اوصاة،لو0716بووح،لاح ر،ل داواولي،لحنن) -1

 ،لل ون:لردالدا ن اة.3(.لدكرداةلداتاب  ه،لو0713حنون،لحنن،ل دااج ي،ل ح ر) -0

 .59-7الدالطا هلفيلدكرداةلداتاب  ه،ل ج هلداا  ملداللنول ه،ل(.لتو ل0717دازلبي،ل  ن ن) -3

 ،لل ون:لردالدا ن اة.1(.ل رخللإارلدكرداةلداتاب  ه:لدالطا هل دا هوادت،لو0778اب للوصا،لفتحي) -4

 ،لل ون:لردال دئل.لل3(.لدكرداةلداتا    ه:ل اوا مل آفوق،لو0776داو  ل،لاولي) -5

 .،لبلغوزر:ل لش ادتلجو اهلقوا  لس1(.ل رخللإارلدكرداةلداتاب  ه،لو1996دااافي،للبردهللل  هرر،للبوس) -6
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