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 بدون متطلب: المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

  :اسم المدرس  .العلوم التربوية: الكلية 
 :  موعد المحاضرة  معلم الصف:القسم 

 ادارة الجودة الشاملة : عنوان المقرر
0501160 

 الساعات المكتبية 

  

 وصف المساق 

 هامتطمبات تطبيق وأسسها و      يتناول هذا المساق فمسفة الجودة الشاممة في التعميم ومفاهيمها وأهدافها ومرتكزاتها
 اإلسالمية، كما يستعرض بعض التجارب مفي العممية التعميمية، كما يتم تناول تطور مراحمها ومقارنتها مع النظ

 .العربية والعالمية في نظم الجودة الشاممة في التعميم
 
 

 أهداف المساق 

بعادها ماهية إدارة الجودة الشاممة، التعرف عمى -1  .حقيقتها وا 

 .مفاهيم الجودة الشاممة  وأهميتها وأهدافها التعرف عمى -2

 .التعرف عمى مراحل الجودة الشاممة  ومتطمباتها  -3

 .اليات الحكم عميها و. التعرف عمى خطوات إدارة الجودة الشاممة -4

 .إدارة الجودة الشاممة الشكل التنظيمي  التعرف عمى تنظيم  -5

 .التعرف عمى مفهوم معايير الجودة  وأهميتها ومبادئها -6

 (1 ) التعرف عمى االتجاهات العالمية المعاصرة في إدارة الجودة الشاممة -7

 (2 )التعرف  عمى االتجاهات العربية المعاصرة في إدارة الجودة الشاممة -8
 

 : مخرجات التعلم

:  أنعند االنتهاء من هذا المقرر، فإنه من المتوقع أن يكون الطالب قادرًا عمى
بعادها ماهية إدارة الجودة الشاممة، -1  .حقيقتها وا 

 .مفاهيم الجودة الشاممة  وأهميتها وأهدافها -2

 .مراحل الجودة الشاممة  ومتطمباتها  -3

 .اليات الحكم عميها و.خطوات إدارة الجودة الشاممة -4

 .تحميل الشكل التنظيمي لمجودة الشاممة  -5
 .مفهوم معايير الجودة  وأهميتها ومبادئها -6

  االتجاهات العالمية المعاصرة في إدارة الجودة الشاممة تحميل  -7
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 :  هيكل المقرر

 

اجراءات  طرق التعليم
 التعلم

نتاجات  المواضيع
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 االسبوع

 .الحوار والمناقشة
 .التعميم الجمعي

 

 
التحضير المسبق 

 .لمدرس
 

المشاركة في 
 .المناقشات الصفية

ماهية إدارة الجودة 
الشاممة، حقيقتها 

بعادها  .وا 

تحديد مفهوم الجودة 
وحقيقتها وتحميل 

 .ابعادها

 االول 3

.  التعمم التعاوني
 .حّل المشكالت 

ربط الطمبة بمصادر 
المكتبة ،  )التعمم

 .واالنترنت

مفاهيم ادارة الجودة 
الشاممة، االهمية ، 

 واالهداف

 ادارة مفاهيم  تحميل 
 الجودة الشاممة  

 

 الثاني 3

..  الحوار والمناقشة
 

مراحل الجودة الشاممة   التعمم التعاوني
 ومتطمباتها

التعرف عمى مراحل 
تطور ادارة الجودة 

 .الشاممة
 

 الثالث 3

. الحوار والمناقشة
. العصف الذهني

 

التواصل باألنشطة 
 .والواجبات

 

نظام ادارة الجودة 
 )الشاممة في التعميم 
مدخالت، عمميات، 

 (مخرجات

إدارة تحميل نظام 
. الجودة الشاممة

 .ونظامها
 

 الرابع 3

. الحوار والمناقشة
. العصف الذهني

 

خطوات إدارة الجودة  .العمل ضمن فريق
 الشاممة وتطبيقاتها

خطوات إدارة  تحميل 
الجودة الشاممة 

 .وتطبيقاتها

 الخامس 3

. الحوار والمناقشة
الزيارات الميدانية 

 

رواد ادارة الجودة  .التعمم التعاوني
 الشاممة

 تحميل افكار رواد 
 ادارة الجودة الشاممة

 السادس 3

. الحوار والمناقشة
.  التعمم التعاوني
 .حل المشكالت

 مجاالت إدارة الجودة . .العروض العممية
الشاممة واليات الحكم 

 .عميها

التعرف عمى 
مجاالت إدارة 
الجودة الشاممة 
واليات الحكم 

 .عميها

 السابع 3

 .
الحوار والمناقشة 
 حل المشكالت

  تحميل مفهوم معايير الجودة  وأهميتها .التعمم باالنشطة
معايير الجودة  

 وأهميتها

 الثامن 3

الحوار والمناقشة 
 العصف الذهني

معايير الجودة  وأهميتها  .المناقشات الصفية
 ومبادئها

معايير  اشتقاق 
الجودة  وأهميتها 

 ومبادئها

 التاسع 3

. الحوار والمناقشة تحميل محاور ادارة  .العروض العممية تحميل محاور ادارة   العاشر 3
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. حل المشكالت
 

الجودة الشاممة في 
 (1)التعميم 

الجودة الشاممة في 
 (1)التعميم 

الحوار والمناقشة 
 .التعمم بالمشروع

تحميل محاور ادارة  .التعمم باالنشطة
الجودة الشاممة في 

 (2)التعميم 

تحميل محاور ادارة 
الجودة الشاممة في 

 (2 )التعميم

الحادي  3
 عشر

. الحوار والمناقشة
 

. حل المشكالت
. 

 .عروض عممية
ربط الطمبة 

بالمصادر المختمفة 
 بالمكتبة واالنترنت

االتجاهات العالمية 
المعاصرة في إدارة 

 (1)الجودة الشاممة 

االتجاهات العالمية 
المعاصرة في إدارة 

 (1)الجودة الشاممة 

الثاني  3
 عشر

التعمم النشط 
 . الحوار والمناقشة

 .العمل ضمن فريق
 العروض العممية

ربط الطمبة 
بالمصادر المختمفة 
 بالمكتبة واالنترنت

االتجاهات العالمية 
المعاصرة في إدارة 

 (2)الجودة الشاممة 

االتجاهات  تحميل 
العالمية المعاصرة 
في إدارة الجودة 

 (2)الشاممة 

الثالث  3
عشر 

التعمم النشط 
 .ربط المعرفة بالحياة

معوقات تطبيق ادارة   المناقشات الصفية
الجودة الشاممة في 

 التعميم

تحميل معوقات 
تطبيق  ادارة 
 .الجودة الشاممة

الرابع  3
عشر 

الحوار والمناقشة 
.. التعمم التعاوني

 

 المناقشات الصفية
التواصل 
باالنشطة 
 والواجبات

ربط النظرية  تطبيق عممي
 (1 )بالتطبيق

الخامس  3
عشر 

. الحوار والمناقشة
. العصف الذهني
. الزيارات الميدانية

 

 المناقشات الصفية
التواصل باالنشطة 

 والواجبات

ربط النظرية  تطبيق عممي
 (1 )بالتطبيق

السادس  3
عشر 

 

 المراجع 
 :الكتاب المقرر الرئيس

 

 .، االردن  دار وائل لمنشر والتوزيع في التعليم، إدارة الجودة الشاممة(2018)المواضية ، رضا  

                                           
  

 

 :المقررات المساندة 
 

 لمنشردار وائل: عمان : 7ط: ،إدارة الجودة الشاممة،  (2014 )محفوظ جودة .  

 
 2004دار الشروق لمنشر، : عمان)صالح ناصر عميم،  الجودة الشاممة في المؤسسات التربوية 
 (2007دار الكندي لمنشر، : إربد )شيرين أحمد أبو الهيجاء، إدارة الجودة الشاممة  ،
  2009دار غيدا لمنشر والتوزيع، : عمان)مصطفى نمر دعمس، الجودة الشاممة في التربية والتعميم.. 
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  -(1999دار الثقافة لمنشر، : القاهرة)إدارة الجودة الشاممة: صالح الدين عبد الباقي، قضايا إدارية معاصرة 
  21، ص(2005دار اليازودي لمنشر والتوزيع، : عمان)محمد عبد الوهاب العزاوي، إدارة الجودة الشاممة .
  11، ص(2009دار صفاء لمنشر، : عمان)محسن عمي عطية، الجودة الشاممة في التدريس     . 

      

 :طرق التعليم ،  -

 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االختبار األول  عالمة20 

 االختبار الثاني  عالمة20 

ملف اإلنجاز والمشاركة   عالمات10 
 والحضور

 النهائي  عالمة50 حسب موعد القبول والتسجيل

   

 


