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 الخطة الدراسية لبرنامج الماجستير في اإلدارة التربوية

 )مسار االمتحان الشامل(كلية االميرة عالية الجامعية / في جامعة البلقاء التطبيقية

 :أوال احكام وشروط عامة

 .تلتزم هذه الخطة مع تعليمات االطار العام لبرامج الدراسات العليا في جامعة البلقاء التطبيقية -   1

 :التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج وفقا لألولويات االتية -   2

 .درجة البكالوريوس في أي حقل من حقول التربية        . أ

 .درجة البكالوريوس في أي حقل من حقول المعرفة    . ب

 :ساعة موزعة كما يأتي) 33(تتكون مواد هذه الخطة من : ثانيا

 :ساعة معتمدة كما يأتي) 24(: مواد اجبارية      .1

 

 رقم المادة

 

 اسم المادة

 

 الساعات المعتمدة

  الساعات االسبوعية

 عملي نظري المتطلب السابق

 - - 3 3 .النظرية في اإلدارة التربوية 51015711

- -  3 3 .نظريات االشراف التربوي 51015712

- -  3 3 .إدارة المعرفة في المؤسسات التربوية 51015713

- -  3 3 .مناهج البحث في اإلدارة التربوية 51015731

- -  3 3 .السلوك التنظيمي 51015714

- -  3 3 .التخطيط التربوي 51015715

- -  3 3 .القيادة االبداعية 51015716

- -  3 3 .إدارة الجودة الشاملة في التربية 51015717
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 :يتم اختيارها مما يأتيساعات معتمدة ) 9: (مواد اختيارية     .2

 

 رقم المادة

 

 اسم المادة

 

 الساعات المعتمدة

  الساعات االسبوعية

 عملي نظري المتطلب السابق

 - - 3 3 .حلقة في علم النفس التربوي 51005711

- -  3 3 .الفكر التربوي المعاصر 51015741

- -  3 3 .إدارة عمليات التعلم 51015721

- -  3 3 .واستراتيجيات التدريس المناهج 51015722

- -  3 3 .المساءلة التربوية 51015719

- -  3 3 إدارة المؤسسات التعليمية 51015718

 ).51015789(ورقمه  امتحان شامل     .3
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 الخطة الدراسية لبرنامج الماجستير في اإلدارة التربوية

 )مسار الرسالة(عالية الجامعية كلية االميرة / في جامعة البلقاء التطبيقية

 :احكام وشروط عامة: أوال

 .تلتزم هذه الخطة مع تعليمات االطار العام لبرامج الدراسات العليا في جامعة البلقاء التطبيقية -   1

 :التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج وفقا لألولويات االتية -   2

 .ن حقول التربيةدرجة البكالوريوس في أي حقل م   . ت

 .درجة البكالوريوس في أي حقل من حقول المعرفة    . ث

 :ساعة موزعة كما يأتي) 33(تتكون مواد هذه الخطة من : ثانيا

 :ساعة معتمدة كما يأتي) 18: (مواد اجبارية  .1

 

 رقم المادة

 

 اسم المادة

 

 الساعات المعتمدة

  الساعات االسبوعية

 عملي نظري المتطلب السابق

 - - 3 3 .النظرية في اإلدارة التربوية 51015711

- -  3 3 .نظريات االشراف التربوي 51015712

- -  3 3 .إدارة المعرفة في المؤسسات التربوية 51015713

- -  3 3 .مناهج البحث في اإلدارة التربوية 51015731

- -  3 3 .السلوك التنظيمي 51015714

- -  3 3 .التخطيط التربوي 51015715
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 :ساعات معتمدة يتم اختيارها مما يأتي) 6: (مواد اختيارية .2

 

 رقم المادة

 

 اسم المادة

 

 الساعات المعتمدة

  الساعات االسبوعية

 عملي نظري المتطلب السابق

 - - 3 3 .حلقة في علم النفس التربوي 51005711

- -  3 3 .الفكر التربوي المعاصر 51015741

- -  3 3 .إدارة عمليات التعلم 51015721

- -  3 3 .المناهج واستراتيجيات التدريس 51015722

- -  3 3 .المساءلة التربوية 51015719

- -  3 3 إدارة المؤسسات التعليمية 51015718

- -  3 3 القيادة اإلبداعية 51015716

- -  3 3 إدارة الجودة الشاملة في التربية 51015717

 ).51015799(ورقمها ساعات معتمدة) 9(رسالة جامعية بواقع  .3
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 :وصف مواد البرنامج المقترح ماجستير اإلدارة التربوية

 : النظرية في اإلدارة التربوية

اوالت الكالسيكية في إدارة يتناول هذا المساق تعريف الدارسين بمفهوم النظرية ودور النظرية في اإلدارة التربوية وأهميتها لإلداري التربوي، وكذلك مقارنة المتن
اق في تطوير اإلدارة التربوية واستراتيجيات كما يبحث المس. المبنية على أسس النظرية االحتمالية التنازالتالنظم وأثرها على سلوك األفراد والجماعات مقابل 

 .التعليم في المستقبل والتعريف بالتحديات التي تواجه اإلدارة التربوية محليًا وعالمياً 

 :السلوك التنظيمي

ارية تحليل السلوك االنساني يبحث مساق السلوك التنظيمي في مفهوم السلوك التنظيمي وعالقته بالعلوم السلوكية االخرى السلوك التنظيمي والنظريات االد
الستقامة المدركة والتمكين الشخصية والتعلم واإلدراك والدافعية والحوافز والقيادة من حيث نظرياتها واالتجاهات والقيم والثقافة التنظيمية والثقة التنظيمية وا

الجماعة والرضا الوظيفي واألداء الوظيفي والوالء التنظيمي وااللتزام واالتصال االداري واإلبداع واالبتكار وٕادارة الصراع والمناخ  توديناميكيااالداري 
 0التنظيمي وضغوط العمل وعملية اتخاذ القرار وٕادارة التغيير والتطوير التنظيمي

 :نظريات االشراف التربوي

كما يبحث المساق . يتناول هذا المساق دراسة تطور االشراف التربوي وتحليل نظريات االشراف والممارسات االشرافية وكفايات المشرف التربوي وأسس اختياره
صه وتقنياته ودور المشرف التربوي كالتعليم والتعّلم وتحسين قيادة المعلم، والتعرف إلى السلوك اإلشرافي وخصائ اإلشراقيةفي األسس التي تقوم عليها العملية 

 .في تطوير المناخ التعليمي، واإلبداع؛ التقييم والتشخيص

 :القيادة االبداعية

لقيادة االبداعية يبحث هذا المساق في تحليل مفهوم القيادة االبداعية ونظرياتها وخصائصها، ودراسة السلوك القيادي االبداعي وأبعاده وفعاليته وأنماط ا
كما يهتم المساق باألساليب . لقيادات التربوية ودور مدير المدرسة كقائد تعليمي، وٕالقاء الضوء على المنحى السلوكي لقيادة المؤسسات التربويةواختيار ا

  .القيادية االبداعية في إدارة الصراع في المؤسسات التربوية

 :إدارة المعرفة في المؤسسات التربوية

ة المعرفة في المؤسسات التربوية، وتطور نظم المعرفة، وعالقتها بتكنولوجيا المعلومات، واستراتيجيات إدارة يتناول هذا المساق مفهوم إدار 
ر الموارد المعرفة، وأساليب نشرها، وعالقتها بالتعلم اإللكتروني، ودور إدارة المعرفة في التعلم التنظيمي وفي األداء المؤسسي، وعالقتها بتطوي

المساق موضوع اإلبداع اإلداري في المؤسسات التربوية مع توفير إطار نظري للدارسين لتحليل المفاهيم والمصطلحات كما يتناول . البشرية
، والجامعة، واألسس والمبادئ التي يقوم عليها اإلبداع اإلداري، وفي عمليات القيادة واتخاذ القرارات في المؤسسات التربوية مثل المدرسة، والكلية

إلبداع اإلداري وحل المشكالت في المؤسسات التربوية من حيث مستوياتها، وأنماطها وأساليبها واستراتيجياتها، وعملياتها مع االهتمام با
م والتقنيات المستخدمة فيها، وتشجيع الدارسين على المشاركة النشطة والتفكير الفعال في أساليب وطرق توظيف اإلبداع بهدف تطوير مهاراته

 .وير أدوارهم ووظائفهم في المؤسسات التربوية العاملين فيهاوكفاياتهم لغرض تط
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 :مناهج البحث في االدارة التربوية

اختيار وتحديد وصياغة مشكلة البحث ، تحديد : يتناول هذا المساق مفهوم البحث العلمي في التربية، أهدافه ومجاالته، خطوات أجراء البحوث التربوية 
أساليب البحث العلمي ، البحث ،) االستبيانات ، االختبارات ، أساليب المقابلة (السابقة، اختيار العينة ، أدوات البحث وصياغة الفروض ، الدراسات 

المشكلة ، الفروض ، الدراسات السابقة ، العينة ، األدوات ، النتائج : التاريخي ، البحث الوصفي ، البحث التجريبي ، وخطوات كتابة تقرير البحث والتوثيق 
 .، التوصيات ، الخالصة ، المراجع

 :إدارة الجودة الشاملة في التربية 

بالفلسفات التي اقترحها المنظرون يبحث مساق إدارة الجودة الشاملة في التربية، في التعريف بنشأة وتطور إدارة الجودة الشاملة وبمفهومها، وطبيعتها وأصولها ومبادئها و 
والتعريف بعالقة االيزو بالجودة الشاملة، وحلقات السيطرة النوعية، مؤشرات الجودة في التعليم الجامعي، وتطبيقاتها، نظام . واألدوات الخاصة بهاوباالستراتيجيات والمرتكزات 

 .ويشمل أيضا دراسة نماذج من الجودة الشاملة على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي. االعتماد وضبط الجودة

 :التعلمإدارة عمليات   

ؤهلة وصوال إلى بيئة تعلمية ايجابية يتناول هذا المساق تعريف الدارسين باألدوار المنوطة بالقائمين على عمليات التعلم من معلمين ومديرين ومشرفين تربويين وكوادر فنية م
 .ومشاركة ومتفاعلة من قبل المتعلمين وفي تحقيق األهداف المرسومة في الخطة تعليميا وتربويا

 :إدارة المؤسسات التعليمية

ارة المؤسسات التعليمية بفاعلية، وٕادارة يبحث هذا المساق في تعريف الدارسين بالمؤسسات التعليمية وأهدافها وأنواعها والتنظيم المؤسسي لها وبرامجها، والمهارات القيادية إلد
اصة، ودور المؤسسات التعليمية في تنمية المجتمع، ومصادر تمويل المؤسسات التعليمية والمشكالت التي األفراد والموارد المالية والمادية، والسياسات التعليمية العامة والخ

 .تواجهها في ضوء التعليم في المستقبل

                                     :المناهج واستراتيجيات التدريس

وضرورة أن تعكس هذه المكونات  واجتماعي ونفسي، باإلضافة إلى مناقشة مكونات المنهج وعناصره ، يناقش هذا المقرر المنهج المدرسي بمدلوله الشامل من فكر فلسفي 
في هذا المقرر بصفة أساسية الفكر اإلسالمي، كما يدرس غيره على سبيل المقارنة، ويمكن تحقيق أهداف المقرر من خالل ) الطالبة(والعناصر هذا الفكر، ويدرس الطالب 

ة والمتوسطة البعيد: أنواع تصميم المناهج كمناهج، والمواد المنفصلة، والوحدات الدراسية، والمشروع، ودراسة األهداف بمستوياتها المختلفة: من أهمهاعدد من المفردات 
 والقريبة اإلجرائية 

 :المساءلة التربوية

ا وأنواعها سواء اكانت رسمية ام غير رسمية وتدعيمها بأمثلة واقعية وتطبيقات من يتناول هذا المساق تعريف الدارسين بمفهوم المساءلة التربوية وأهميتها ومستوياته

 .الميدان التربوي كما يتناول المساق العمليات االدارية والمفاهيم االدارية ذات العالقة مثل الشفافية والحاكمية والنزاهة والمحاسبة

تحديات ، يتناول هذا المساق عرضا لتعريفات التخطيط التربوي، أهميته، صفاته، أبعاده، أنواعه، عالقته بالتغيير ، مقومات نجاحه ، الصعوبات وال  :التخطيط التربوي

 .خطوات التخطيط التربوي ووضع خطة تربوية تفصيلية مع تطبيقات تربوية
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 : الفكر التربوي المعاصر

ر ، التيارات الفكرية ، الفكر التربوي ، نصوص من الفكر التربوي العربي واإلسالمي ، الفكر التربوي المعاصر ، مستقبل الفكر التربوي يتناول هذا المساق مقدمة في الفك

 .العربي واإلسالمي ، والتحديات التي تواجه الفكر التربوي المعاصر

 :حلقة في علم النفس

ونماذج التدريس، األهداف التعليمية، تخطيط التدريس، السلوك المدخلي، نمو الذكاء، الدافعية والتعليم، علم النفس التربوي يتناول هذا المساق التعريف ب

 .وشروط التعليم، التعليم اللفظي، تعلم المفاهيم، حل المشكالت واالكتشاف
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The study plan for the master's program in educational administration 

Balqa Applied University 

Princess Alia University College 

Department of Educational Sciences 

Study Plan for Master's degree 

In Educational Administration 

(Thesis Course) 

First: General terms and conditions 

1. This plan complies with the general framework instructions of graduate study programs in AL Balqa 
Applied University 

2. Disciplines acceptable in this program are subject to the following priorities: 
a. Bachelor's degree in any Educational sciences 
b. Bachelor's degree in any discipline of knowledge.   

Second: The courses of this plan consist of (33) credit hours distributed as follows: 

1. Compulsory courses: (18) credit hours as follows: 

Course No. Course Title Credit hours Prerequisite 

51015731  Research methods in Educational 
Administration 

3 - 

 51015711 Theory of Educational 
Administration 

3 - 

 51015712 Theories of Educational Supervision 3 - 

51015715  Educational Planning 3 - 
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2. Optional courses: (6) credit hours to be chosen from the following: 

 

  

3. Thesis: (9) credit hours(51015799).                     
 
 
 
 
 
 

 51015713 Knowledge Management in 
Educational Institutions 

3 - 

 51015714 Organizational Behavior 3 - 

Course No. Course Title Credit hours Prerequisite 

51015716 Creative leadership 3 - 

51015717 Total Quality Management   3 - 

51015721 Management of learning Processes  3 - 

51015718 Management of Educational 
Institutions 

3 - 

51015719 Educational accountability 3 - 

51005711   Seminar in Educational 
Psychology 

3 - 

51015741 Contemporary Educational Thinking 3 - 

51015722 Curricula and Teaching Strategies 3 - 
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Study Plan for Master's degree 
In Educational Administration 

(General Course) 

First: General terms and conditions 

1.      This plan complies with the general framework instructions of the Graduate Programs in AL Balqa Applied 
University 
2.      Disciplines acceptable in this program are subject to the following priorities: 

a. Bachelor's degree in any Educational sciences. 
b. Bachelor's degree in any discipline of knowledge. 

Second: The courses of this plan consist of (33) credit hours distributed as follows: 

1. Compulsory courses: (24) credit hours as follows: 
 
 
 

  

 

Course No. Course Title Credit hours Prerequisite 

51015711 Theory of Educational 
Administration 

3 - 

51015712 Theories of Educational Supervision 3 - 

51015715 Educational Planning 3 - 

51015716 Creative leadership 3 - 

51015713 Knowledge Management in 
Educational Institutions 

3 - 

51015714 Organizational Behavior 3 - 

51015731 Research methods in Educational 
Administration 

3 - 

51015717 Total Quality Management  3 - 
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2. Elective courses: (9) credit hours to be chosen from the following: 

 

                 3.Comprehensive Exam(51015789).             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course No. Course Title Credit hours Prerequisite 

51015719 Educational Accountability 3 - 

51015718 Management of Educational 
Institutions 

3 - 

51015721 Management of Learning Processes 3 - 

51015741 Contemporary Educational Thinking 3 - 

51015722 Curricula and Teaching Strategies  3 - 

51005711 Seminar in Educational Psychology 3 - 
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 Description of the Program's Courses: 

 1.     Theory in Educational Administration: Enable the learners to become acquainted with the concept of theory, its 
construction methods and importance in managerial performance, and expose them to models and comparisons between the 
theories of management, particularly permutation (probability) theory and the systems theory. 

 2.     Theories of Educational Supervision: presentation and analysis of educational supervision theories and their trends; 
identification of the new supervisory features in the light of educational system orientation towards knowledge economy, where 
the focus is on the important role of the supervisor to engage in the management of learning processes; introduction of 
advanced strategies, development of curriculum, and contribution to the professional development of teachers. 

3.     Educational Planning: inform the learners about the objectives and types of educational planning, in addition to 
assessing the needs and strategies of predicting students' preparation, school needs of buildings and equipments, management 
of the educational project, methods of provisional and final assessment by employing the indices of educational process's 
course in the future. 
 4.     Creative Leadership: Raise the candidates awareness of the concept related to creative leadership and its 
characteristics, with a focus on the creative leader characteristics and the factors that shape innovation and what associates 
with it of ability skills influencing the others in the management of change and innovation, and to apply the visions and 
necessary strategies for an effective functioning and prospective productivity. 

5.     Knowledge Management in Educational Systems: inform the candidates about the concepts related to knowledge 
economy; the changes that helped in the orientation of educational and teaching systems towards this new modern approach; 
in addition, it also puts forward a set of skills and strategies necessary to gain access to knowledge, in order to process, utilize 
and produce it. 
 6.     Research Method in Educational Administration: the concept of research methods, types of research: descriptive, 
historical, empirical, and procedural; research concepts of research problem and how to identify it; formulation of hypothesis, 
types of hypotheses, testing the validity of the hypothesis; the survey, its objectives and procedures; variables in psychological 
and educational research; control of variables;  samples and their types; study population; methods of data collection from 
observation, interview and questionnaires; test reliability, validity and factors affecting it; also it includes descriptive statistics 
such as: the mean, standard deviation, and graphic representation, ways of studying longitudinal and cross-sectional cases, 
the concepts of analytical statistics, variance and factorial analysis, theme documentation and list of references. 

 7.     Management of Learning Processes: introduce the candidates to the roles of those in charge with teaching processes 
in their applied framework: from teachers, school masters, educational supervisors, and technical support, with the aim to 
realize a learning environment filled with interaction and active participation, on the part of candidates in achieving the planned 
objectives within both educational and teaching frameworks.  

 8.     Total Quality Management (TQM): Enable the candidates to become acquainted with the concept of TQM and its basic 
principles, make practical applications in the areas of organizational culture, continued training, and self-evaluation; in addition 
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to a series of practical measures of the dealings course-line and their proper flow between the administrative units, in a 
manner achieving integrity in its general term.  

 9.     Educational Accountability: inform the candidates about educational accountability in terms of its concept, importance 
and levels; formal and informal types, supported by practical examples of real-life applications; the course addresses, also, its 
relation with the administrative processes and planning, organization, control, assessment, and relevant administrative concepts 
such as transparency, integrity and accounting.  

 10.   Organizational Behavior: inform the candidates about the significance and dimensions of organizational behavior based 
on the theories of management; the features of effective organizational behavior, and what is related to it of task identification, 
roles, activation of motive instruments, and stimulation in a balanced adjustment between the individual's needs and work 
requirements. 

 11.  Seminar in Educational Psychology: This seminar tackles the concept of educational psychology, and research 
methods in educational psychology, educational objectives, growth, intelligence, cognitive and behavioral educational theories, 
strategies of thinking, measurement, and evaluation; special topics in educational psychology and motivation. 

12.    Curricula and Teaching Strategy: this course tackles the curricula and the general principles that are taken in building 
and developing it from cognitive, social, psychological, philosophical perspective and the relation between curricula and 
teaching from different points of views. Also it covers goals, content, activities, and evaluation of curricula. Additionally6 the 
course covers varies strategies and teaching approaches. 
13.   Contemporary Educational Thinking: the course addresses the philosophical principles of education and the emerging 
global changes in the form of globalization, privatization, democratic trends, information and technology revolution and it crucial 
impact in educational structure and developmental trends particularly towards innovative outcomes and knowledge economy. 
 14.  Management of Educational Institutions: This course addresses the existing managerial  operations in the public and 
higher education institutions and it aimed at planning, implementation, and evaluation in accordance with the procedural 
assignment of managerial and technical department and the ways to develop it in the light of the developmental variables in 
term of technology, communication and performance strategies which it would develop a holistic data that works in a coherent 
way to achieving the intended goals.  


