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 المادة: وصف

 تشتمل المادة عمى العناصر الرئيسة التالية:  

 إلدارة التربويةتعرف حقول البحث في مجال ا -

 اإلطالع عمى مصادر المعرفة المتعمقة في البحث التربوي -

 اإللمام بمنيجية البحث المستخدمة في مجال اإلدارة التربوية -

 تطوير مشروع بحث -

 :األهداف

 يتوقع مع نياية ىذه المادة أن يتمكن الطالب مما يمي: 

 معرفة حقول البحث في مجال اإلدارة التربوية -

 لبحث العممي وجوانبو المختمفةتعرف مفيوم ا -

 بناء مشروع بحث متكامل في مجال اإلدارة التربوية -

 تطوير أدوات بحثية -

 بناء تصاميم بحوث تجريبية -

 نقد وتحميل أطاريح دكتوراه وبحوث متعمقة باإلدارة التربوية -

 :المخرجات النهائية

 : مخرجات أكاديمية أساسية )معرفة وفيم(:أوالً 

 في اإلدارة التربوية معرفة حقول البحث  -

 فيم خصائص البحث الجيد  -

 معرفة خطوات البحث العممي  -



 : ميارات فكرية وتحميمية:ثانياً 

 تحميل محتوى  -

 حل مشكالت  -

 تقييم عممي  -

 تفكير ناقد  -

 القدرة عمى المقارنة -

 

 :ميارات تحويمة: اً لثثا

 حمول لممشكالت  -

 تخطيط لمناىج البحث -

 توظيف معرفة -

 إبداع نماذج بحث -

 حل مشكالت  -

 تقييم عممي  -

 تفكير ناقد  -

 القدرة عمى المقارنة -

 :حتوىالم

 األسبوع األول: 

 التعريف بالبحث التربوي         

 األسبوع الثاني: 

 تعرف مناىج البحث التطويري        

 نماذج، استراتيجيات، مدونات، خطط، برامج        



 األسبوع الثالث: 

 بالمديرتعرف البحوث المتعمقة          

 : رابعاألسبوع ال

 البحوث المتعمقة بالمنظمة ودافعية العمل        

 األسبوع الخامس: 

 البحوث المتعمقة باقتصاديات التعميم والتقويم         

 : سادساألسبوع ال

دارة المعرفة T,O. Mالبحوث المتعمقة           وا 

 األسبوع الثامن: 

 كتابة مشروع البحث         

 : تاسعال األسبوع

 تصاميم البحث التجريبي        

 األسبوع العاشر: 

 مراجعة األدب السابق         

 : حادي عشراألسبوع ال

 مراجعة األدب السابق        

 

 : ثاني عشراألسبوع ال

 مراجعة كيفية كتابة النتائج ومناقشتيا        

 األسبوع الثالث عشر: 

 بناء نماذج نقد األطاريح         

 : رابع عشراألسبوع ال



 بناء نماذج نقد األطاريح        

 األسبوع الخامس عشر: 

 نماذج بحوث ، التطوير        

 : سادس عشراألسبوع ال

 نماذج البحوث التطوير        

 :متطمبات المساق

 %52تطوير أدب نظري في موضوع اإلدارة التربوية     -

 %52تطوير مشروع بحث                  -

 %52قشات عامة                      منا -

 %04االمتحان النيائي                    -
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