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 : المتطلب السابق  جامعة الزرقاء

 : اسم المدرس  .العلوم التربوية: الكلية 

 : موعد المحاضرة  .معلم صف:القسم 

 : الساعات المكتبية 0501462اإلدارة الصفية :عنوان المقرر
  

 وصف المساق 

يتناول ىذا المساق مفيوم اإلدارة المدرسية وأنماط اإلدارة واستراتيجياتيا ومفيوم اإلدارة الصفية الفعالة وعناصرىا، 
والنظرية الكالسيكية واإلنسانية والسموكية في إدارة الصف، ودور المعمم في تنظيم البيئة المادية والنفسية واالجتماعيـة 

دارة الوقت الصفي، والتواصل الصفي وأنماطو ويستعرض المساق صفات المعمم الناجح وكفايـاتو . لغرفة الصف، وا 
 .وأدواره األساسية، والتعريف باألسباب العامـة التي تؤدي إلى ظيور السموكـيـات غير المقبولة وآلية التعامل معيا

 

 :أهداف المساق 

:  أنيهدف هذا المقرر إلى مساعدة الطالب عمى أن يكون قادرًا عمى

 يتعرف مفهوم اإلدارة الصفية وأهميتها ومشكالتها . 
 يتعرف دور المعمم والطالب في إدارة الصف  . 
 استراتيجيات إدارة الصفيتعّرف . 
  خصائص اإلدارة الصفيةيتعرَّف  . 
 مفهوم التفاعل الصفي. 
 يتعرف النظريات التربوية في إدارة الصف . 
 يتعرَّف مقاييس االتصال المغوي في إدارة التعمم الصفي. 
 المشكالت الصفيةالتعامل مع يتعرف كيفية. 
 

 :مخرجات التعلم

 :عند االنتهاء من المقرر، من المتوقع أن يكون الطالب قادرا عمى

 .بفاعميةإدارة التعمم الصفي  .1
 .معرفة المهمات اإلدارية في عممية التعمم الصفي .2
 .ف مساعدات إدارة التعمم الصفييظتو .3
 . استراتيجيات إدارة الصفيوظف .4
 .يقدر عمى توظيف محاور اإلدارة .5
 . مفهوم التفاعل الصفيمعرفة .6
 .ق مقاييس االتصال المغوي في إدارة التعمم الصفييطبت .7
 . في إدارة التعمم الصفيهتفعيِّل أدوار .8
 .التعامل مع الطالب من ذوي الحاجات الخاصة .9

 .حل المشكالت الصفية بطريقة عممية تربوية .10
 .يخطط نحصة صفية .11
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 يميز بين استراتيجيبت انتدريس استراتيجيبت انتقىيم .12
 
 
 

 

 : هيكل المقرر

 

إجراءات  طرق التعليم
 التعلم

الساعة  نتاجات التعلم المواضيع
 المعتمدة

 األسبوع

 .أسموب المحاضرة التفاعمّية 
 

 انمشبركة في

 . انمنبقشة
اإلدارة الصفية، مفهومها، 

 .وخصائصها، وعناصرها

1 
 

األول   3

دور المعمم والطالب في  .اإلجببة عن األسئهة .الحوار والمناقشة
 .اإلدارة الصفية

 الثاني 3 2

استراتيجيات إدارة  .انتحضير انمسبق .الحوار والمناقشة
 .الصف

 الثالث 3 3

المشاركة في عمل  .التعميم التعاوني
 .المجموعات

 الرابع 3 4 .محاور اإلدارة الصفية 

 الخامس 3 5 .المشكالت الصفية .اإلعداد المسبق .الحوار والمناقشة

استراتيجيات التغمب عمى  .اإلجابة عن األسئلة .التعميم عن طريق األنشطة
 .المشكالت الصفية

 السادس 3 6

ربط الطمبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، : المختمفة، مثل
 .إلخ... واإلنترنت ، و 

الرجوع لمصادر 
المعلومات 

 .المختلفة

 السابع 3 7 .التواصل الصفي

المشاركة في  الحوار والمناقشة
 .الحوار والمناقشة

 الثامن 3 8 .أنماط اإلدارة الصفية

التعميم مشروع من خالل 
 .التعاوني

المشاركة في تنفيذ 
 .المشروع

عرض مشكالت صفية 
 .ومعالجتها

 التاسع 3 8

 العاشر 3 9 االتصال الفّعال .اإلعداد المسبق .التطبيق العملي

المشاركة في  .الحوار والمناقشة
 .الحوار والمناقشة

نماذج سلبية في 
 .االتصال

الحادي  3 10
 عشر

تنفيذ العرض  .عرض توضيحي
 .التوضيحي

الثاني  3 11 .أساليب التدريس الفعال
 عشر

التخطيط للحصة  .األداء العملي .عرض توضيحي
 .الصفية

الثالث  3 11
 عشر

المشاركة في  .تقديم عروض شفوية
تقديم العرض 

 .العملي

استراتيجيات التقويم 
 .الحقيقي

الرابع  3 12
 عشر

المشاركة في  .العمل في الكتاب
 .الحوار والمناقشة

الخامس  3 .12 .مناقشة أعمال الطمبة
 عشر

  
 االمتحان النهائي

اجتياز اختبار الكفاءة 
 بتفوق

السادس  
 عشر
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 المراجع
 

 : الرئيس

 ..عمان،دار وائل لمنشر. اإلدارة الصفية بين النظرية والتطبيق. (2013)أحمد واخرون ،الزكي

 

 :المراجع المساندة

 عمان، دار يافا لمنشر والتوزيع. إدارة الصفوف وتنظيمها. (2001)أبو نمرة، محمد خميس 

 . دار وائل لمنشر والتوزيع،عمان. التفاعل الصفي.(2003)عبدالهادي، نبيل وآخرون

 . دار وائل لمنشر والتوزيع،عمان. اإلدارة الصفية (2003)هارون، رمزي فتحي

.  دار الشروق لمنشر والتوزيع،عمان. التفاعل الصفي(22002)خطايبة، ماجد-
 

 :طرق التعليم 
 

 اندرجة انتبريخ االختببرأوأسبسبنتقىيم
 %20  االختببراألول
 %20  االختببرانثبني

 %10  (انمشبركةوانتكهيفبتىانتقرير )أعمبالنفصم
 %50  االختببراننهبئي

 


