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 كلمة عميد كلية العلوم التربوية

 

د جاللة  تيملك" والن أغلى من "اإلنسان :امللك الحسين بن طالل، وهي أن الىتعتنطلق كلية العلوم التربوية من مقولة أساسية أطلقها جاللة املغفور له بإذن هللا 
ّ
أك

 النتمائه ووحدة وطنه، أعينهاْصَب ن عةة؛ واضياألردندة يالقلة يتراتيجسأولوية اا ك عليهالثاني  عبد هللاامللك 
ً
 إعداد جيل قوي الشخصية، معتدل السلوك، راسخ الفكر، مدركا

 على التطور ومواكبة املستجدات
ً
 التعليمي، ل ؤرة الفعالتربوي وب. فاإلنسان هو مركز االهتمام قادرا

، وما بين إنشاء الكلية الكتساب املعرفة تتطلع برغبة لألجيال التيم في البناء املعرفي افدا علميا يسهكل ر لتش ةيالتربو  ية العلومكلت ئومن هذا املنطلق فقد أنش

التي  التربية وملعمن  نهلت مؤهلةسيح بكوادر ج الوطن الفجاة، رفدت فاٍج متعاقبفي تخريج أفو وكتابة هذا التقرير خمس عشرة سنة من العمل الدؤوب، تمثل حصادها 

 التربوية والبحثية. القاماتواستقوا تلك املعرفة على أيدي نخبة من بكافة أدوات التعليم الحديثة،  مجّهز لهم صرح علمياحها تأ

 تسعى  وال زالت كلية العلوم التربوية
ً
 مميزا

ً
 علميا

ً
ة توى العمليمس فعر  إلىف دالتي ته ها،وغاياتها وقيم ة ورسالتهارؤية الجامع يقلية في تحقيساهم بفاعلتكون صرحا

 . وشراكة محلية وإقليمية وعاملية ،تعاون مية ودعم البحث العلمي وبناء التعلي

بين تطور  املستقبليةفي جميع خططها القائمة و  الكلية زاوجت حيث ،جامعةلل االستراتيجيةفاقها من الخطة آرؤاها و  االستراتيجيةاستمدت هذه الخطة  وقد

كوادر املؤهلة واملدربة املطلوبة بما يتوافق لبية لتلك االحتياجات وموفرة للصصات مفي كافة التخاتها جون مخر ك، بحيث تيدناألر واحتياجات املجتمع  ارف والعلومعامل

  .األردنبوية في تر السياسة الم مالمح رست ةاالستراتيجين هذه إ(، حيث 2026-2016واالستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية )

التدريب والتنمية البشرية العالي في دبلوم للاستحداث برامج جديدة و سات العليا دراال هاسع في برامجتو ال ىلإقبلية تها املسخطط ضمن الكلية تتطلعو 

 ؛ةلتقنياطفيلة لفي جامعة ا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتلية ك باالشتراك معم ا التعليتكنولوجيفي  الدكتوراةوكذلك  القيادة واإلدارة التربوية،للماجستير في و  ،املعاصرة

 ، تتخذ من االعتمادية مسارا ومن معايير الجودة بوصلة تهدي للتي هي أجود وأفضل.واإلقليمي وفق منهجية علمية ورؤية عميقة ،السوق املحلي احتياجاتلتلبية 

،
ً
 وختاما

وتحقيق  رجمة رسالة هذه الكليةننا جميعا على تيعيأن  الىتع ونسأل هللانا. عن أحالمنا وطموحاتمن خالله نعبر  ذيهي املتنفس ال نيةة التقالطفيلستظل جامعة 

ُ َعَم ﴿ :، وصدق هللا العظيمأهدافها، وأن يوفقنا ملا فيه خير وطننا الغالي ليبقى واحة أمن واستقرار
ه

َسَيَرى َّللا
َ
وا ف

ُ
ِل اْعَمل

ُ
ْم وَ َوق

ُ
ك
َ
ُه َوال

ُ
 َرُسول

ُ ْ
ِمُنوَن مل
ْ
 .ؤ

 .ستعانين املعهو املو ء السبيل واس إلىوهللا الهادي 

 

http://art.kau.edu.sa/
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 مختصرة حول كلية العلوم التربويةنبذة 

 

 

م، وتضم الكلية قسمين هما: قسم علم 2005كلية العلوم التربوية بعد صدور اإلرادة امللكية السامية بإنشاء جامعة الطفيلة التقنية في كانون الثاني لعام تأسست 

. ودرجة (33وعدد الساعات ) وي النفس التربوي وقسم املناهج والتدريس. تمنح الكلية درجة املاجستير في تخصص ي: املناهج واساليب التدريس وعلم النفس الترب

. كما تمنح شهادات الدبلوم العالي في (132وعدد ساعاته ) ، ومعلم الصف(132وعدد ساعاتها ) هي: التربية الخاصةاآلتية و تخصصات الالبكالوريوس في التربية في 

وتسهم الكلية في تدريس املواد التربوية لطلبة الدبلوم املتوسط التابع لكلية الطفيلة التقنية  ،(27وعدد الساعات ) ، وتكنولوجيا التعليمالتربويةالتربية، واإلدارة 

 28يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في الكلية )املتوسطة. 
 
 وطالبة 702) م2021-2020 الجامعي للعامبلغ عدد الطلبة في الكلية كما  .( عضوا

 
 .( طالبا

 

 كلية العلوم التربوية: حقائق وأرقام

 العدد البند الرقم

 11 املكاتب التدريسية  -1

 4 املكاتب اإلدارية  -2

 1 االجتماعات قاعات  -3

 1 ون املستخدم  -4

 قاعات املجمع القاعات التدريسية  -5

 مختبرات الجامعة املختبرات  -6
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 الكلية ورسالتها وقيمها وغاياتهارؤية 
 

 

 بيت خبرة رائد يواكب العصر في إعداد الكوادر التعليمية والتربوية وتأهيلها.الرؤية : 

 

 واملساهمة في الرسالة ،
ً
 وسلوكيا

ً
 ومهنيا

ً
، وتقديم يةتطوير السياسات التعليم: االرتقاء النوعي بمستوى خريجي الكلية أكاديميا

 ارات الفنية املتخصصة.الخدمات واالستش

 

 الشفافية، والجودة، وااللتزام االجتماعي واألخالقي، الشمولية والتعلم املستمر، الريادة والتميز.القيم : 

 

 :م لو ورسالة كل من كلية الع إعداد وتحديث البرامج والخطط الدراسية وفق املعايير العاملية بما يتوافق مع رؤية الغايات

ة التقنية وتوثيق الصلة مع املجتمع املحلي وتزويده بالقيادات التربوية الكفؤة وإجراء بحوث تربوية التربوية وجامعة الطفيل

 تقود إلى التطوير املجتمعي.
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 طلبةاليئة التدريس و الهدف االستراتيجي الول: توفير بيئة جامعية جاذبة تستبقي وتستقطب الفضل من أعضاء ه

وسائل التنفيذ )أدوات التنفيذ  اإلجراءات التنفيذية

 ومصادره(

 الزمن املتوقع مؤشرات التنفيذ جهات التنفيذ

تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس في 

الكلية والكادر املساند للعملية 

 األكاديمية

وضع برنامج تنفيذي تدريبي سنوي 

 .مدروس

مكتب تنمية املوارد البشرية  -  

 يم االلكترونيوالتعل

 األقسام األكاديمية -  

 عدد املحاضرات والدورات التدريبية -

عدد املشاركين في حضور املحاضرات  -

 والدورات

 2021 -10شهر 

 مز(منصة  التي)دورة حول 

استحداث برنامج دكتوراه في املناهج 

 والتدريس

 
َ
يقدم قسم املناهج والتدريس مقترحا

 لذلك.

 كلية العلوم التربوية -

 مركز االعتماد وضمان الجودة

الفصل الدراس ي االول خالل  من جميع املجالسج ة على البرناماملوافق

 والثاني

ماجستير التعليم  برامج استحداث

 االلكتروني

 
َ
يقدم قسم املناهج والتدريس مقترحا

 لذلك.

 كلية العلوم التربوية -

 مركز االعتماد وضمان الجودة

 الثاني الفصل الدراس يخالل  املوافقة على البرنامج من جميع املجالس

عقد مؤتمر علمي وتحفيز أعضاء 

 فيههيئة التدريس على املشاركة 

موازنة  بلغ محدد منم يتم تخصيص

الجامعة لحضور املؤتمرات العلمية 

وتقوم األقسام والكليات بالنظر فيها 

 لتعليمات دعم حضور 
ً
وفقا

 املؤتمرات.

عمل تصور وأخذ املوافقة عليه من  األقسام األكاديمية -

 عطوفة رئيس الجامعة.

 الفصل الدراس ي الثاني 

 2022-4شهر نيسان 

إدماج التقنيات الحديثة في 

بيق أساليب تكنولوجيا التعليم وتط

التعليم مثل ليم الحديثة في تعال

 التعليم اإللكتروني والتعليم املدمج.

التحول التدريجي الى التعليم املدمج 

والتعليم اإللكتروني وبما يتفق مع 

ورقة السياسات التي أقرها مجلس 

التعليم العالي وتعليمات هيئة 

 االعتماد.

 األقسام األكاديمية -

 مركز الحاسوب -

يم البشرية والتعل ردز تنمية املوامرك -

 اإللكتروني

 لجنة التعليم اإللكتروني. -

 مجالس الكليات. -

 لجنة التخطيط االستراتيجي. -

 عدد املساقات -

 عدد املساقات بأسلوب التعليم املدمج -

 

 2021 -10شهر 

 

تعيين كفاءات اكاديمية وفق حاجة 

 الكلية

 كلية العلوم التربوية اعالنات ذات اسس واضحة

 يةاملوارد البشر دائرة 

 لجنة التعيين والترقية

 تقارير عن: احتياجات التعيين.

 وجود إعالنات توظيف. -

 تقارير عن اجراءات املفاضلة للتعيين  -

 2021-9البدء باإلعالن شهر 

 نهاية كل فصل وجود لوحات شرف الكلية كلية العلوم التربوية لوحة الشرف، حفل تكريم، جوائز دعم الطلبة املتفوقين 
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 العلمي وتطوير الداء املؤسس ي. لبحثز اإلبداع والريادة والتجديد واالهدف االستراتيجي الثاني: تحفي

 

وسائل التنفيذ )أدوات  اإلجراءات التنفيذية

 التنفيذ ومصادره(

 الزمن املتوقع مؤشرات التنفيذ جهات التنفيذ

تحفيز أعضاء هيئة التدريس على 

 االنخراط في حل مشاكل املجتمع.

االنفتاح على املجتمع التربوي من 

 واملحاضراتخالل البحوث 

 التي تخدم املجتمع املحلي.عدد املحاضرات  - األقسام األكاديمية -  

الدراسات والبحوث التي تخدم عدد  -

 املجتمع املحلي واألردني.

 طوال العام الدراس ي

دعم األبحاث التربوية التي تخدم 

القضايا التعليمية على املستوى 

 الوطني واملحلي.

 العلمي. عمادة البحث  - * طلبات الباحثين لدعم األبحاث

 

قائمة األبحاث التي تم إنجازها/ املدعومة 

.
ً
 ماليا

 طوال العام الدراس ي

عقد املؤتمرات املحلية والدولية ذات 

 األبعاد التربوية والتعليمية.

تقارير املؤتمرات املحلية والدولية واملشاركين  كلية العلوم التربوية. *املؤتمرات

 بها.

 2022-4شهر 
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 بي فاعل وملموس في املجتمع املحلي.يجاالهدف االستراتيجي الثالث: احداث تأثير إ

 

وسائل التنفيذ )أدوات التنفيذ  اإلجراءات التنفيذية

 ومصادره(

 الزمن املتوقع مؤشرات التنفيذ جهات التنفيذ

التفاعل مع مؤسسات املجتمع 

املحلي الرسمية واألهلية على 

الصعيد الثقافي وبناء مشاركات 

تربوية مع مديريات التربية 

 والتعليم.

وسة باالشتراك مدر من خالل خطط 

 مديرية التربية والتعليم.مع 

األقسام  -  

 األكاديمية

 األنشطة املشتركة مع املجتمع املحلي.عدد  -

 

 

 طوال العام الدراس ي

تسخير إذاعة الجامعة لتوعية 

 املجتمع في األمور التربوية

تقوم اللجنة االستشارية إلذاعة 

الجامعة بتوجيه اإلذاعة بااللتزام 

ع برسالة الجامعة اتجاه املجتم

 املحلي.

األقسام  -  

 األكاديمية

عدد البرامج الهادفة التي تبث من خالل اإلذاعة 

 التربوية.

لقاءات أسبوعية عبر برامج الجامعة ) أهل 

 (..الدار، الطفيلة هذا الصباح

العمل على جمع الدراسات التي 

 أنجزت عن محافظة الطفيلة

ية بجمع يقوم مركز الدراسات التنمو 

الدراسات التي أجريت حول 

 املحافظة.

األقسام  -  

 األكاديمية

ا وقواعد البيانات عدد الدراسات التي تم جمعه

التي تم تدشينها لخدمة الباحثين وأصحاب القرار 

 فيما يتعلق بمحافظة الطفيلة.

 

 2021-11شهر 

القيام بأنشطة تخدم املجتمع 

املحلي، مثل عقد الورشات 

لبة في التدريبية للمعلمين والط

 مدارس املحافظة.

 

* مديريات التربية 

والتعليم في محافظة 

 الطفيلة.

 

 ة كلية العلوم التربوي

ركز االستشارات م

والدراسات 

 والتدريب

تقرير عن الورش التطوعية واألنشطة التربوية  -

 في مدارس املحافظة.

 

 العام الدراس يطوال 
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 ة والعمل على استكشاف مصادر تمويل جديدة.الهدف االستراتيجي الرابع: اإلدارة الحكيمة ملوارد الجامعة الحالي

 

يذ وسائل التنفيذ )أدوات التنف اإلجراءات التنفيذية

 ومصادره(

 الزمن املتوقع مؤشرات التنفيذ جهات التنفيذ

العمل على زيادة اإليرادات من خالل 

 زيادة عدد الطلبة

تعميق مفهوم الكلية الجاذبة من 

 وكما وتسويق 
ً
حيث البرامج عددا

 ل.الكلية بكل الوسائ

أعداد املقبولين في برامج الكلية  عمادة الكلية

 وتخصصاتها.

 

 

 بداية كل فصل دراس ي

ناهج فتح برامج جديدة )دكتوراه م

واساليب التدريس، ماجستير تعليم 

 الكتروني(

 
َ
يقدم قسم املناهج والتدريس مقترحا

 لذلك.

 كلية العلوم التربوية -

 مركز االعتماد وضمان الجودة

املوافقة على البرنامج من جميع 

 جالسامل

 

خالل الفصل الدراس ي االول 

 والثاني
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 ة.الهدف االستراتيجي الخامس: التوجه بالجامعة نحو جامعة تقنية بحثية عاملي

 

وسائل التنفيذ )أدوات التنفيذ  اإلجراءات التنفيذية

 ومصادره(

 الزمن املتوقع مؤشرات التنفيذ جهات التنفيذ

التوسع في التخصصات التقنية 

الحديثة غير املكررة في الجامعات 

خدام تخصص األردنية األخرى باست

 التعليم االلكتروني.

يقترح قسم املناهج والتدريس خطة 

 متكاملة

 عدد التخصصات التقنية املقرة. ديميةاألقسام األكا -  

 

خالل الفصل الدراس ي االول 

 والثاني

تحفيز تشكيل الفرق البحثية من 

 تخصصات تربوية مختلفة

القيام بتشكيل فرق بحثية داخل 

 الكلية

 كلةعدد الفرق البحثية املش - األقسام األكاديمية -  

 عدد البحوث املنشورة. -

 بداية العام الدراس ي

دعم األبحاث التربوية التي تخدم 

وى القضايا التعليمية على املست

 الوطني واملحلي.

طلبات الباحثين لدعم 

 األبحاث.

 

 مادة البحث العلميع-

قائمة األبحاث التي تم إنجازها/ 

.
ً
 املدعومة ماليا

 طوال العام الدراس ي

تحفيز أعضاء الهيئة التدريسية على 

 لعاملية.النشر في املجالت ا

 العام الدراس يطوال  قائمة ابحاث بمجالت عاملية  كلية العلوم التربوية - عقد ورشات 
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 دعم نشاط االعتماد وضمان الجودة بما يسهم في ارتقاء الجامعة: دسالسااتيجي الهدف االستر 

 

ائل التنفيذ )أدوات التنفيذ وس اإلجراءات التنفيذية

 ومصادره(

 الزمن املتوقع مؤشرات التنفيذ جهات التنفيذ

 مركز االعتماد وضمان الجودة -   ورش العمل والندوات نشر ثقافة الجودة بالكلية

 ةكلية العلوم التربوي -

 تشكيل لجان الجودة -

تعيين مساعد للعميد لضمان  -

 الجودة

 تقارير الندوات وورش العمل -

 

 طوال العام الدراس ي

على  ذاتي للحصول  دراسة تقييمتقديم  شهادة الجودة للكلية الحصول على

 شهادة الجودة

 مركز االعتماد وضمان الجودة -  

 كلية العلوم التربوية -

 شهادة ضمان الجودة

 

 سنة( 2تم الحصول على شهادة )

طوال العام متابعة املالحظات 

 الدراس ي

 ق متطلباتوفتفعيل ملف املادة 

 االعتماد

 بداية كل فصل دراس ي القسامتوفر ملف املادة في ا االقسام االكاديمية - اعداد ملف لكل مادة من مواد الكلية

متابعة تطبيق الخطة االستراتيجية 

 للكلية.

 

 الخطة االستراتيجية للجامعة.

 الخطة االستراتيجية للكلية. 

 

 مركز االعتماد وضمان الجودة

 كلية العلوم التربوية - -

تقييم املنجز من الخطة نهاية كل  لتقّدم في تنفيذ الخطة.تقارير ا

 شهر

استمرارية االعتماد للتخصصات في 

الكلية واعتماد التخصصات 

 الجديدة

 مركز االعتماد وضمان الجودة االعتماد طلبات -

 كلية العلوم التربوية -

 طوال العام الدراس ي طلبات االعتماد للتخصصات 
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