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 1. اسم المادة الجودة الشاملة في التربيةإدارة 

 2. رقم المادة 0803938

 (ة،عمليةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمليةالساعات الفعلية )نظري 3
 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب -

 5. اسم البرنامج المدرسية القيادةي ف الدكتوراه

 6. رقم البرنامج -

 7. اسم الجامعة يةاألردن

 8. الكلية العلوم التربوية

 9. القسم التربوية واألصول اإلدارة

 10. مستوى المادة دكتوراه

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي األولالفصل الدراسي  2019/ 2018

 12. الدرجة العلمية للبرنامج تربويةال ادةالقيدكتوراة الفلسفة في 

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  25/6/2018
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .16

 ال يوجد منسق للمادة

 مادةمدرسو ال .17

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يلي الرجاء إدراج
 s_ababneh@ju.edu.jo، 0780336442، 341د.صالح عبابنة، مكتب 

 

 وصف المادة .18

 ،ئهاومباد وأصولها إدارة الجودة الشاملة وتطورها وبمفهومها وطبيعتها بنشأةإلى التعريف  تهدف هذه المادة
وإلى تحديد مفهوم إدارة الجودة  ،الخاصة بها واألدواتوبالفلسفات التي اقترحها المنظرون وباالستراتيجيات والمرتكزات 
عن تطبيقاتها في المدارس والجامعات  أمثلة إعطاءمع  ،الشاملة/ نظام متطور للتعليم على صعيدي التعليم العام والجامعي

 المتقدمة.في بعض الدول 
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 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 األهداف -أ

 هذه المادة إلى تحقيق ما يلي: هدفت

 وأهميتها في المنظمات التربوية الحديثة.  الجودة الشاملة تعريف الطلبة بإدارة -1
 الجودة الشاملة، واسهامات الرواد فيها.تعريف الطلبة بمفهوم  -2

 لمنظمات التربوية الحديثة وريادتها.في تميز االجودة الشاملة  تعريف الطلبة بدور إدارة  -3

 .ومبادئها في النظم التربوية الجودة الشاملةبخصائص تعريف الطلبة  -4

 .بالحلول التي تقدمها إدارة الجودة الشاملة لمشكالت التعليمتعريف الطلبة  -5

 
 على... ا  يكون قادر أنالمادة  إنهاءنتاجات التعلّم: يتوقع من الطالب عند  -ب

 ارة الجودة الشاملة ونشأتها وتطورها.التعريف بإد  .1

 توضيح اسهامات الرواد فيها. .2

 توضيح مبادىء إدارة الجودة الشاملة في التعليم وخصائصها ومشكالتها. .3

 اقتراح الحلول لمشكالت التعليم العام والعالي في ضوء الجودة الشاملة. .4

 توضيح عالقة إدارة الجودة الشاملة باالعتماد وضمان الجودة. .5

 ق إدارة الجودة الشاملة في النظم التربوية في األردن والدول العربية.تطبي .6

 عالقة الجودة الشاملة بالتخطيط االستراتيجي والميزة التنافسية، والتطوير التنظيمي والتميز الوظيفي وااليزو.توضيح  .7
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .20

 التقييم أساليب المراجع
نتاجات 

تعّلم ال
 المتحققة

 المحتوى األسبوع المدّرس

: المفهوم، النشأة إدارة الجودة الشاملة 2و1   الحوار والمناقشة  11و 2
 والتطور.

 الحوار والمناقشة 5و4

 والواجبات 
اسهامات أشهر المنظرين للجودة الشاملة: ديمنغ،  4و3  

  ، فالدريججوران، كروسبي

الجودة الشاملة في التعليم: المبادىء، الخصائص،  6و5   قالحوار والمناقشة والتطبي 5و4و3

 المتطلبات.

الحوار والمناقشة والتطبيق  2و1

 وتقديم العروض
معوقات ومشكالت إدارة الجودة الشاملة في التعليم  7  

 .في األردن والدول العربية العام والعالي

الحوار والمناقشة  8و7

 والتطبيق وتقديم العروض
إدارة الجودة الشاملة في  تطبيقات  ج مننماذ 9و8  

بالتخطيط االستراتيجي والميزة تها وعالق التعليم.

التنافسية، والتطوير التنظيمي والتميز الوظيفي 

 وااليزو.

الحوار والمناقشة  8

 والتطبيق وتقديم العروض
 الجودة واالعتماد في النظم التربوية. 11و10  

الحوار والمناقشة  9و4

 وتقديم العروض والتطبيق
قيادة الجودة الشاملة في النظم التعليمية ومهاراتها  13و12  

واتجاهات معاصرة من الجودة  وفرق العمل.

 ، الهندرة.الشاملة: المنظمة المتعلمة، ستة سيجما
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الحوار والمناقشة  8

 والتطبيق وتقديم العروض
قضايا الجودة واالعتماد في النظم التربوية  15و 14  

 صرة.المعا

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير 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 تحقق إثبات يتم
     ة( درج30)بحوث وتقارير. 

   ( درجة.30االختبار النصفي ) 

  (درجة40االختبار النهائي ).  

 

 

 السياسات المتبعة بالمادة .23

 .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 .24

 السبورة العادية والذكية و جهاز عرض البيانات، وحاسوب محمول.

 

 عالمراج .25

 
 

 المقررة، والقراءات التي يجب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة للمادة.الكتب  -أ
 

(. تصور مقترح لتطوير االدارة المدرسية في االردن في ضوء مفهوم إدارة الجودة الشاملة، المؤتمر 2008) بدح، أحمد -1
 .المنصورة العمي الثالث: تطوير التعليم النوعي في مصر والوطن العربي، جامعة

 . والطباعة والتوزيع للنشر المسيرة دار: عمان. الشاملة الجودة إدارة(.2005) خضير حمود، -2
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(. إدارة الجودة الشاملة في التعليم: خبرات أجنبية وامكان االفادة منها في مصر، 2001خليل، أحمد والزهيري، إبراهيم) -3
 ، جامعة عين شمس.(في عصر  المعلومات لعربي)اإلدارة التعليمية في الوطن ا المؤتمر السنوي التاسع

 .41-24، 3(. إدارة الجودة الشاملة في التعليم: رؤى عالمية، تواصل، 2006الزهيري، إبراهيم) -4

 والتوزيع للنشر المناهج دار: عمان.1ج– العمل ومداخل الفلسفة– الشاملة الجودة إدارة .(2009) سلمان زيدان، -5

  . والتوزيع للنشر الغريب مكتبة: مصر لمعاصرة،ا اإلدارة(.2000) علي السلمي، -6

(. إدارة المدرسة الثانوية بالجودة الشاملة، المؤتمر السنوي الثالث عشر: االعتماد وضمان جودة 2005الشرقاوي، مريم) -7
 .جامعة القاهرة المؤسسات التعليمية في مصر، فرع بني سويف،

 – االعتماد ومعايير التميز مؤشرات بين التعليم في الشاملة ةالجود .(2006) الرحمن عبد النقيب، و رشدي طعيمة، -8
 . والتوزيع للنشر المسيرة دار: عمان. والتطبيقات األسس

 الحامد ومكتبة دار :عمان. الجودة في تجارية وتقنية إدارية مفاهيم الجودة وصناعة إدارة .(2010) خضر  الطيطي، -9
 .والتوزيع للنشر

(. الجودة الشاملة واالعتماد األكاديمي في التعليم: اتجاهات معاصرة. 2014) عامر، طارق والمصري، إيهاب -10
 القاهرة: المجموعة العربية للتدريب والنشر.

 .والتوزيع للنشر المسيرة دار: عمان. الشاملة الجودة إدارة في تطبيقات .(2010) الستار عبد العلي، -11

 صفاء دار: عمان. والتعليم الصناعة في تطبيقات الشاملة الجودة إدارة(. 2007) محمد والزيادات، مجيد، سوسن -12
 .والتوزيع للنشر

 للنشر ابتراك: القاهرة.  المتواصلة التنمية رؤى:  الشاملة بالجودة الجامعات إدارة(. 1999) فريد النجار، -13
 .والتوزيع

 10- Candis, G.(1995). Characteristics and conditions of quality improvement training and 
evaluation programs in Arizona: Arizona State University, USA. 

  11-Okland, J.(2001). Total Quality Management, New York: Butter Worth Heinemann. 
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 ---------------------------------التوقيع --------------------------------------العميد: 

  
 

    :نسخة إلى                                                                                   
 رئيس القسم                                                                                                   

 مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                                        
 ملف المادة                                                                                

 


