
2010/2011 ألولالفصل الدراسي ا......................سياسات تربوية   
 

Dr. Aieman AL-OMARI Page 1 
 

  
  الجامعة الھاشمية
  كلية العلوم التربوية
 قسم أصول التربية واإلدارة

    سياسات تربوية    :اسم المادة
  302712    : رقم المادة

  ال يوجد متطلب سابق    :المتطلب السابق
  أصول التربية واإلدارة    : القسم المقدم للمادة

  1  رقم الشعبة
  ألحدا  5 – 2  التوقيت
   122. غ.م  القاعة
  أيمن أحمد العمري. د  ضرالمحا

  ، مبنى االقتصاد227ق   رقم المكتب
 aieman66@hotmail.com  البريد االلكتروني
  يوميا 1 – 12   الساعات المكتبية

  
  أيمن أحمد العمري. د     :منسق المادة

   : الموقع االلكتروني للمادة
  

   :مقدمة
ين ت، واالستفادة منھا، فاآلخرين شجع على االطالع على تجاربت لتربوية الناجحة ھي التي االسياسة  ين األصالة والمعاصرة، وب جمع ب

انية . حمله من مستجدات، وتقنيات وآلياتالثوابت والمتغيرات، وتساير روح العصر بكل ما ي ارف اإلنس ع المع تفادة من جمي كما أنھا تؤكد على االس
ة، وض باألمة، ورفع مستوى حياتھا، والتناسق الكامل والمنسجم بين العلم، والمنھجية التطبيقية التقنية، ألنھا من أھم وسائل التنمية الحالنافعة للنھ ديث

ة، ومستجدات العصر في م ادين وربط التربية والتعليم في جميع المراحل بخطط التنمية للدولة، والتفاعل الواعي مع التطورات الحضارية العالمي ي
 . العلوم والثقافة واآلداب والتكنولوجيا

ة من التربويةولكن تبقى الحاجة ماسة في الميدان التربوي للعمل على تفعيل كل ما اشتملت عليه السياسة  ، من أسس وأھداف تحقق الغاي
او .بيئة المدرسيةالتعليم بجميع أركانھا المختلفة، من حيث اإلدارة التربوية، والمنھج، والمعلم،  والمتعلم، وال دة في  إبراز م ة الرائ ذه السياس ه ھ قدمت

ى  تربوية الماضي من إنجازات، وما يمكن أن تقدمه في الحاضر والمستقبل من تكوين مخرجات  ة منفتحة عل ة، ووطني ة إسالمية، وعربي ذات ھوي
اء الشخصية  الحضارات األخرى، وتتفاعل معھا بحيادية، ووفق محددات، ومعطيات الثقافة اإلسالمية ه من أسس في بن ا ترتكز علي ة، وم والعربي

ة السياسة و .اإلسالمية التي تكون لبنة صالحة في بناء األمة، وبيان االنسجام التام بين العلم والدين في الشريعة اإلسالمية ةتوضيح أھمي في  التربوي
ام،  وال يم الع ا التعل ة التي يحتاجھ ة توجيه البرامج، والمشروعات التطويري ة المعاصرة في المجاالت التربوي ع، وتفرضھا التطورات العالمي مجتم

  .والتعليمية، والتكنولوجية

  
  :وصف المادة

رص، افؤ الف يم وتك ين التعل ا كقضية تمھ ع ضمن إطارھ ا وتق تم بھ ة  تشمل المادة التعريف بمفھوم السياسة التربوية والقضايا والجوانب التي تھ وآلي
  .وية، ونماذج السياسات التربوية، وقضايا التعليم المحورية، وقضايا معاصرة في السياسات التربويةاتخاذ القرارات الترب

  
  :أھداف المادة

  .تتبلور أھداف المادة  بمعرفة مدى تفعيل السياسة التربوية بشكل عام وفي األردن بشكل خاص لمواكبة االتجاھات العالمية المعاصرة
  :التاليةوتسعى المادة لتحقيق األھداف 

  .تحديد مفھوم السياسة التعليمية،وأھميتھا، وأھدافھا، ومراحل صياغتھا 
  .التعرف على اإلطار العام للسياسة التربوية في األردن وأھدافھا، وخصائصھا

  . التعرف على أبرز االتجاھات والنماذج العالمية المعاصرة في السياسات التربوية
  .تطلبات الجودة الشاملة و التعليم اإللكترونيمعرفة مدى تحقيق التعليم العام لم 

  .اقتراح المرتكزات واآلليات والوسائل لتفعيل السياسة التربوية وفق رؤية تسھم في تطوير التعليم العام
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  :ادةمتطلبات الم
  النوع  النشاط

 
  تاريخ االنتھاء  تاريخ البدء

  .االلتزام بالحضور والمشاركة -  المشاركة الصفية
  حضير المسبق والمشاركة في المادة التعليميةالت -

19/9/2010  2010/12/26  

ك /قد يواجه بعض الطالب -  قراءة المادة ى وذل ثالث األول يئا من الصعوبة في المحاضرات ال ات ش الطالب
ا سياسةاضيع ھذه المحاضرات المتعلقة بالبسبب الطبيعة الفلسفية بمو ا وتقويمھ . وأھميتھا وبنائھ

ذه المواضيع، وبإمكانك السؤال عن لھذا، حاول  القراءة قبل المحاضرة والتركيز أثناء شرح ھ
ة اء المحاضرة أو خالل الساعات المكتبي د انتھ ال . أي نقطة لم تفھمھا، سواء أثناء الشرح أو بع

بھم وتسھيل الصعب  ام األستاذ توضيح الُم ا، فمن مھ م تفھمھ تتردد أبدا في السؤال عن نقطة ل
ةلكن ذلك أيض راءة وطرح السؤال بدق يس . ا يتطلب أن يقوم الطالب بواجبه في التحضير والق ل

وفر  بالضرورة أن يجيب األستاذ د ال تت ا، وق ان سؤال عام رح خاصة إذا ك عن كل سؤال يُط
ادة  أجابة معينة ومحددة ودقيقة، ة الم ة لطبيع ي السؤال ضرورة وأھمي لكني أعدك إن لمست ف

ابأن أجيبك وإذا لم تكن ل ة، فلربم يتطلب  دي إجابة معينة فسأجيبك بإذن هللا في المحاضرة التالي
    .ھناك فائدة لبقية الطلبة ويدخل في نطاق المقرر إذا رأيت أن األمر بعض البحث خاصة

احثين  السياسة التربويةلتعلم وفھم  - دد من الب ، سوف يتم من خالل قراءات متنوعة ومتعددة لع
  .بويةالسياسات الترفي مجال 

راءات   - ك الق ى تل الع عل بوع لالط الل األس ت المناسب خ ة تخصيص الوق ن الطلب ع م يتوق
  .والتحضير ليتم مناقشتھا داخل القاعة الصفية

19/9/2010  2010/12/26  

ذا المساق -  مھارات االتصال ام بنشاطات ھ ة في القي ة واالتصال مھم زام . مھارات الكتاب ة االلت ع من الطلب يتوق
ق خالل البحث أو في  بمعايير ة الھاشمية للتوثي دى الجامع الكتابة لألبحاث والتقارير المعتمدة ل

  .كتابة المراجع
ى المناقشة   - ارير واألبحاث، باإلضافة إل ة التق راءات وكتاب يتم تشجيع العمل الجماعي في الق

ر المتباي ات النظ رام وجھ ار احت ين االعتب ذ بع ع األخ اء، م د البن وار والنق ة  والح ة والمختلف ن
  .للزمالء

19/9/2010  2010/12/26  

األمانة العلمية 
  واألكاديمية

  2010/12/26  19/9/2010  .يتوقع من جميع الطلبة االلتزام العالي والكامل بمعايير األمانة األكاديمية -

الطلبة ذوي الحاجات 
  الخاصة

  .لمادة أو أي من متطلباتھايستطيع الطالب طلب المساعدة إذا واجھته صعوبة تمنعه من فھم ا -
د االلكتروني   - اتف أو البري ادة من خالل الھ يستطيع عمل ذلك من خالل االتصال بمدرس الم

  . أو إبالغه شفويا

19/9/2010  2010/12/26  

نقد رسالة ماجستير 
  أو دكتوراة

  2010/12/26  19/9/2010  نقد ومراجعة لرسائل ماجستير أو دكتوراة باإلدارة التربوية  

  2010/12/26  19/9/2010  نقد ومراجعة أبحاث علمية تتعلق باالدارة التربوية منشورة في مجالت علمية  نقد بحث علمي
تحليل سياسة / بحث

  تربوية
د   - بحث يتم في إعداده األسلوب العلمي المتبع في رسائل الماجستير والدكتوراه من حيث تحدي

لوب  ا وأس دافھا ومجتمعھ ة وأھ كلة الدراس يات مش تھا والتوص ا ومناقش ات وتحليلھ ع البيان جم
  .المستخلصة منھا

  تحليل سياسة تربوية لنظام تربوي معين -

19/9/2010  2010/12/26  

 
  :االختبارات والتقويم

 الواجب النقاط
 نقاط 5 المشاركة الصفية

  نقاط 5  نترنتإعداد قائمه ببيلوغرافية خاصة بالكتب والدوريات والمقاالت والرسائل العلمية واال
 نقاط 5 تتعلق بالسياسات التربوية نقد رسالة ماجستير أو دكتوراة

 نقاط 5 يتعلق بالسياسات التربوية نقد بحث علمي
 طانق 10 تحليل سياسة تربوية لنظام تربوي معين/ بحث

  نقطة 30  امتحان نصفي
 نقطة 40 امتحان نھائي

  نقطة 100  الكلي
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  :المادة محتوى
     اليوم والتاريخ  توى المادةمح

  مناقشة خطة المادة  -
  مناقشة متطلبات وتوقعات المادة  -
توزيع مواضيع المادة على الطلبة لاللقاء داخل الصف خالل الفصل الدراسي،   -

 .باالضافة الى تحديد المواضيع لألبحاث

  2010 أيلول 19
 

  األسبوع األول
 

   2010أيلول  26 سات العامةمبادئ ونظريات ومجاالت تحليل السيا
 

  األسبوع الثاني
 

، وصياغتھا، وخصائصھا، ربويةمفھوم السياسة الت) 1: (اإلطار العام للسياسة التربوية
، والجھات ربويةخصائص السياسة الت) 3(، ربويةبناء السياسة الت): 2(ووسائل تنفيذھا 

  .ربويةثبات وتطوير السياسة الت) 4(المشرفة على تنفيذھا، 
   

  األسبوع الثالث  2010تشرين أول  3
  

مفھوم السياسة التربوية، وصياغتھا، ) 1: (اإلطار العام للسياسة التربوية 
خصائص السياسة ) 3(بناء السياسة التربوية، ): 2(وخصائصھا، ووسائل تنفيذھا 

  .ثبات وتطوير السياسة التربوية) 4(التربوية، والجھات المشرفة على تنفيذھا، 

  2010رين أول تش 10
  

  األسبوع الرابع
  

  تطور مداخل وطرق تحليل السياسات
  تحليل الكلفة والفعالية
  تحليل الكلفة والعائد

  تحليل السالسل الزمنية
  التحليل التقويمي القطاعي

  النماذج والنمذجة باستخدام نظم المعلومات الكمبيوترية

  2010تشرين أول  17
  

  األسبوع الخامس
  

  ق تحليل السياساتتطور مداخل وطر
  تحليل الكلفة والفعالية
  تحليل الكلفة والعائد

  تحليل السالسل الزمنية
  التحليل التقويمي القطاعي

 النماذج والنمذجة باستخدام نظم المعلومات الكمبيوترية

  2010تشرين أول  24
  

  األسبوع السادس
  

  تطور المداخل المنھجية في مجال التخطيط التربوي
  اتيجيالتخطيط االستر

  اإلصالح التعليمي النظمي
  التخطيط لمواجھة الكوارث

  تخطيط المناطق وعمل الخرائط المدرسية
  االعتماد األكاديمي

  2010تشرين أول  31
  

  األسبوع السابع
  

  2010تشرين ثاني  7   التربوي رالعالقة بين مراكز البحوث ومراكز صناعة السياسات أو القرا
 

  األسبوع الثامن

  2010تشرين ثاني  14    االت لتطبيقات منھجية تحليل السياسات التربويةدراسة الح
  

  األسبوع التاسع
  

من خالل أربعة  ربويةأبرز االتجاھات والنماذج العالمية المعاصرة في السياسات الت  
، والثاني اتجاه ربويةاألول االتجاھات العالمية المعاصرة في السياسات الت: مباحث

والثالث اتجاه التعليم اإللكتروني، والرابع نماذج من السياسات الجودة الشاملة، 
العالمية ومنھا اليابان، الواليات المتحدة األمريكية، بريطانيا، كندا، فنلندا، ربوية الت

  .سنغافورة، ماليزيا،إندونيسيا، تونس
  

  2010تشرين ثاني  21 
  

  األسبوع العاشر
  

من خالل أربعة  ربويةلمعاصرة في السياسات التأبرز االتجاھات والنماذج العالمية ا  
، والثاني اتجاه ربويةاألول االتجاھات العالمية المعاصرة في السياسات الت: مباحث

الجودة الشاملة، والثالث اتجاه التعليم اإللكتروني، والرابع نماذج من السياسات 
بريطانيا، كندا، فنلندا،  العالمية ومنھا اليابان، الواليات المتحدة األمريكية،ربوية الت

  .سنغافورة، ماليزيا،إندونيسيا، تونس

   2010تشرين ثاني  28
  

  األسبوع الحادي عشر
  

من خالل أربعة  ربويةأبرز االتجاھات والنماذج العالمية المعاصرة في السياسات الت  
ه ، والثاني اتجاربويةاألول االتجاھات العالمية المعاصرة في السياسات الت: مباحث

الجودة الشاملة، والثالث اتجاه التعليم اإللكتروني، والرابع نماذج من السياسات 
العالمية ومنھا اليابان، الواليات المتحدة األمريكية، بريطانيا، كندا، فنلندا، ربوية الت

.سنغافورة، ماليزيا،إندونيسيا، تونس

  2010كانون أول  5 
  

  عشر نياألسبوع الثا
  

على السياسات  -إيجابًا وسلبًا -والتغيرات العالمية التي تؤثر  تحديد أھم التطورات
  :والنظم التربوية في جميع بلدان العالم ومنھا

  .السرعة الفائقة للتغيرات التي تحدث في مختلف جوانب الحياة المعاصرة
االتجاه إلى تكوين كيانات بشرية كبرى تملك القدرة على التأثير في االقتصاد 

منظمة التجارة العالمية، واالتحاد األوروبي، وتجمع جنوب شرق آسيا، العالمي، مثل 
  .وتجمع أمريكا وكندا والمكسيك

  2010كانون أول  12 
  

  عشر ثالثاألسبوع ال
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استفادة الدول المتقدمة من قوتھا العسكرية والسياسية لتحقيق مزيد من الھيمنة 
على الدول النامية اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وتربويًا من خالل عولمة بعض 

  .ادئ اإلنسانيةالمفاھيم والمب
 -في كثير من األحيان  -خضوع بعض المنظمات الدولية مثل مجلس األمن 

لمصالح الدول الكبرى األمر الذي يؤثر سلبا على مصداقية ھذه المنظمات وعلى 
  .مصالح الدول الصغرى في الوقت نفسه

ية االتجاه في النظم السياسية نحو النظام الديمقراطي وفق التصور والنظرة الغرب
  .للحياة

استمرار اتساع الفجوة الحضارية والتقنية بين الدول المتقدمة الصناعية وبين 
  .الدول النامية الفقيرة

، وما تشكله من تحديات على التربية والتعليم ربويالعولمة وآثارھا على النظام الت
مما له عبر الغزو الثقافي الناتج عن القنوات الفضائية، وشبكات المعلومات العالمية، 

 .خطره على ثقافة المجتمع، ومعتقداته، وأھدافه، وقيمه
  

 Presentations  19  2010كانون أول  
  

  عشر رابعاألسبوع ال
  

Presentations  26  األسبوع الخامس عشر  2010كانون أول  
     Final Examination       2 – 13/2010/1 االمتحانات النھائية

 
 
 

  :جدول توزيع المادة
  الفترة الزمنية المحتوى

 ساعات 3 معلومات عامة
 ساعات 6 العام

 ساعة 15 التفصيالت
 ساعات 9 المفاھيم
 ساعات 9 مناقشة

 ساعات 6  اختبارات
  ساعة 48  الكلي

  
  :المقررة والمواد الداعمة الكتب

  :الكتب المقررة
  .عمان، دار الفكر. المفاھيم والمداخل والتطبيقات: تحليل السياسات التربوية وتخطيط التعليم. )2009(بيومي، كمال حسني   -

  
  :المواد الداعمة

  المضامين التربوية في خطابات جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين
 

Mingat, A., Tan, Jee-Peng, & Sosale, S. (2003). Tools for Education Policy Analysis. Washington, DC, USA: 
The World Bank Publications.  

  
  تقارير السياسات التربوية في بعض البلدان العربية واألجنبية

  
 أبحاث وقراءات عربية وأجنبية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


