
 الدبلوم العالي في التربية

 

 المقدمة 

التربية   هدف  أن  إذ  التعليم،  عملية  من  وتكاملية  شمولية  وأوسع  أكثر  التربية  عملية  إن 

ن في المجتمع أعضاء صالحين   ِّ يتجه إلى تنمية وصقل جميع جوانب الشخصية اإلنسانية بما يكو 

متعاونين   جيدة،  وكفاءات  وخبرات  وقدرات  مواهب  بقية  ذوي  مساعدة  على  قادرين  متآزرين، 

 .أفراد مجتمعهم، حريصين على القيام بواجباتهم اإلنسانية تجاه غيرهم 

التميز في تطوير العملية التعليمية في ضوء  إلى  برنامج الدبلوم العالي في التربية    ويسعى

السعي إلعداد وتأهيل  هذه الرؤية ستتحقق من خالل  واالقتصاد المعرفي ومعايير الجودة الشاملة،  

الكوادر البشرية المتخصصة والمتمكنة معرفياً ومهنياً وأخالقياً في مجاالت العلوم التربوية تلبيةً  

 .لحاجات المجتمع بكفاءة وفاعلية 

إعداد كفاءات تربوية وقيادية قادرة على االنفتاح على المجتمع  كما يسعى البرنامج إلى  

الت والخدمات  االستشارات  عالية،  وتقديم  بمهارة  تتمثل  ربوية  البرنامج بحيث  هذا    مخرجات 

توظيف مهارات التفكير العليا في حل المشكالت والقضايا التربوية والتمكن من تطبيق المهارات  

العملية  في  والنفسية  التربوية  للنظريات  العملي  التطبيق  على  والتركيز  أنواعها  بمختلف  البحثية 

 .يات التدريس والتخطيط في التعليم التعليمية وتبني أحدث استراتيج

 برنامج  ال مبررات استحداث 

 : األسباب االقتصادية

مين متخصصيين فيي مجيال   األردنمواكبة متطلبات التنمية وحاجات سوق العمل فيي   ✓

 . على مستوى الدراسات العليا التربية

المؤسسييات العلمييية  والتعليمييية والهيلييات والقطاعييات واإلدارات التكيياملي مييع العمييل  ✓

 . بالتربية في األردنوالمراكز العلمية ذات الصلة 

 : األسباب االجتماعية

فيي  الخبيراءوذلي  بتيوفير كيوادر ذات كفياءة علميية مين   األردنالمساهمة في خدمة   ✓

 .التربيةمجال 

المدارس ومؤسسات المجتمع المختلفية إعداد وتأهيل متخصصين في مجال التعليم في  ✓

 . في ضوء األهداف والمهام المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم

 



 : األسباب الثقافية

 . تحديد مفهوم التربية، من جانب البعد الثقافي ✓

تنشلة جيل واعي من الناحية النفسية والمشاركة بفعالية في تكوين عادات واتجاهات  ✓

 . بفعالية العمل التربويالقيات المرتبطة تتعلق بالسلوكيات واألخ

 الرؤية والرسالة والغايات والقيم  

 الرؤية 

 .المتميزة في المجال التربوي، والمستعد ة للتحديث والتطوير  الكفاءات التربويةإعداد 

 ة سالالر

برنامج   رسالة  التربية    الدبلومتكمن  في  البارزين  العالي  المعلمين  من  الخريجين  إعداد  في 

التربوي    والخبراء اإلصالح  مسؤولية  لتقاسم  والمستعدين  التعليمي  بالتميز  بيلة  الملتزمين  في 

 .تعليمية منفتحة وحديثة

 الغـايات 

 ، والتي تتمثل فيما يلي:التربويةلتطوير العملية المهارات الالزمة يهدف البرنامج إلى تنمية 

وتشمل السمات والقدرات الالزمة في بناء شخصية األفراد ليصبحوا  : المهارات الذاتية ✓

ومنها السمات الشخصية والقدرات العقلية والقدرة على التصور والمبادأة  خبراء تربوين،

 . واالبتكار وضبط النفس 

المعرفة المتخصصة في فرع من فروع العلم والكفاءة في   تشملو: المهارات الفنية ✓

القدرة : استخدام هذه المعرفة بشكل يحقق الهدف بفاعلية ومن أهم السمات المرتبطة بها

اإليمان بالهدف وإمكانية ، الحزم، الفهم العميق والشامل لألمور، ؤوليةعلى تحمل المس 

 تحقيقه  

كافة أطراف العملية على التعامل مع  الخبير التربويتعني قدرة و : المهارات اإلنسانية ✓

: ومن أهم السمات المرتبطة بها  ،خلق روح العمل الجماعيا ل وتنسيق جهوده التربوية،

 . واألمانة واإلخالص والخلق الطيب   االستقامة وتكامل الشخصية

بشمولية،   ينتمي إليهعلى رؤية التنظيم الذي  التربويتعني قدرة : و المهارات اإلدراكية ✓

 .وفهمه للترابط بين أجزائه

 

 

 



 القيــــم 

القدرة على ابتكار أساليب ووسائل وأفكار مفيدة للعمل   المبدع بأنه  التربوييعرف األداء  

في   العاملين  قبل  من  األمثل  التجاوب  واألساليب  األفكار  هذه  تلقى  التعليمية بحيث   المؤسسات 

أن   يعني  وهذا  أفضل،  بصورة  اإلنتاجية  األهداف  لتحقيق  ومواهب  قدرات  من  لديهم  ما  وتحفز 

 : قيم ، تمثل في خمسعناصر متداخلة ومتشابكة  عملية تتضمنفي العملية التربوية  اإلبداع 

 .الفكرة القيادية والرؤية المتميزة لإلداري ✓

 .تحري  وتشغيل وإذكاء مواهب ومهارات األفراد والفريق ✓

استثمار نتائج هذه التركيبة وتحويلها إلى القنوات اإلنتاجية الصحيحة مما يعمل على   ✓

 .تطوير العمل

 . : ترسيخ العمل الجماعيالتعاون ✓

 المهنية: المقدرة على إظهار المعرفة والمهارة والكفاية في التخصص.  ✓

   برنامجالأهداف 

اعداد   هو  للبرنامج  الرئيس  وعمقً خبراء  الهدف  واضحة،  رؤية  يمتلكون  في   ا تربويين 

يتغير   الذي  التعليم  نظام  وقيادة  التربوية  التحديات  مواجهة  أجل  من  والتركيب  التحليل  مهارات 

مستمر بشكل  وويتطور  الميدان  اليستهدف  ،  في  والعاملين  والمعلمين  المدارس  مدراء  برنامج 

مختلف تخصصات  من  الخريجين  الطلبة  إلى  باإلضافة  والتربوي  برنامج  ة،  في  للخريجين  يمكن 

أن يشغلوا مواقع مهمه في الميدان التربوي كوزارة التربية واإلدارات لوم العالي في التربية  الدب

، وتظهر أهداف البرنامج من  التربوية واالستشارات التربوية ومجاالت البحث التربوي المختلفة

 : خالل

  خريجين أكفاء تتوافق قدراتهم مع معايير الجودة الوطنية والدولية في المجالإعداد  ✓

 .التربوي

البحث التربوي بين أعضاء هيلة التدريس والمرشحين والخريجين   مهارات تشجيع  ✓

 .التربيةفي نمو المعرفة في مجال  يساهمبحيث 

إطارا فكريا وعلميا حديثا في مجال التربية خالل التعرف على نظريات  الدارسإكساب  ✓

 . التربوي الرئيسية الحديثة  التطوير

تمكين الطالب من فهم وتحليل وتقويم وتطبيق النظريات واالتجاهات المعاصرة في  ✓

 . وكذل  القدرة على توقع ما يستجد في هذا المجال التربيةميدان 

طبيعة المشكالت التربوية عامة وتل  المتصلة بميدان  تمكين الطالب من استكشاف  ✓



 . تخصصه والتماس الحلول العملية المناسبة لتل  المشكالت 

مشكالت في لتمكين الطالب من استخدام أساليب البحث العلمي وأدواته في التصدي ل ✓

 . المؤسسات التربوية 

 نتاجات التعلم  

 .والعدالة في التعليم إظهار االلتزام بالتنوع واإلنصاف  ✓

 .تكريم ودعم الممارسات المهنية واألخالقية في التعليم ✓

 . إحداث نقلة نوعية في عملية التربية والتعليم ✓

 . تحقيق التكامل في العمليات المدرسية من خالل تنمية العمل بروح الفريق الواحد  ✓

 . اتخاذ إجراءات وقائية لتالفي األخطاء قبل وقوعها ✓

 . بمستوى األداء وتنمية الكفاءة التعليمية للعاملين بالمدرسةاالهتمام  ✓

 . تدريب العاملين وفقاً الحتياجاتهم الفعلية ✓

 . تعزيز االتصال الفعال بين المدرسة والمستفيدين من خدماتها ✓

 . تطوير النظام اإلداري بالمدرسة ✓

 المجاالت المعرفية  

 التربية العامة  ✓

 النمو والتعلم  ✓

 يم مهارات البحث والتقي ✓

 تخطيط المناهج وأساليب التدريس ✓

 برنامج مع متطلبات هيئة االعتمادالتماشي أهداف 

 بمؤسسات   الوصولتتفق أهداف البرنامج مع رؤية ورسالة هيلة االعتماد المتضمنة في  

 مؤسسات   أداء  بمستوى  االرتقاءو  ة،العالمي  والتنافسية  الجودة  من  عال  مستوى  إلى  العالي  التعليم

  ي، والعالم  واإلقليمي  الوطني  المستوى  على  التنافسية  قدراتها  عزيزوت   ة،األردني  العالي   التعليم

  ومقايييس   محكيات   وضعو  ،األردنيية  والجودة  االعتيميياد   ومعيياييير  ألنظميية  تطبيقهيا  ضمييانو

 .وتينافيسييتهييا  جودتها استمرارية تضمن

 

 

 



 مجاالت العمل  

مع استكمال متطلبات التخرج واالنتهاء من الدراسة، سوف يتمكن الخريج من المساهمة  

 :  بنجاح في العملية التعليمية بكافة مجاالتها المهنية وقطاعات العمل المختلفة المتعلقة بها، ومنها

 .تطوير مناهجتقييم و أخصائي   ✓

 اإلشراف التربوي.  ✓

 أخصائي قياس وتقييم.  ✓

 معلم خبير. ✓

 حاجات السوق 

يحتاج السوق المحلي في المجال التربوي إلى تأهيل المعلمين والخريجين الجدد، لتحسين  

للراغبين في  للعاملين في الميدان أو  التعليم ومواكبة التطور المستمر وهي حاجات متجددة  بيلة 

 ي هذا المجال.تطوير قدراتهم ف

 


