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  اسم المحاضر دراسات في اإلدارة التربوية اسم المادة
  رقم المكتب 0803760 رقم المادة

  تمفون  المكتب ال يوجد متطمب سابق
  البريد االلكتروني ساعات 3 ساعات معتمدة

  لباسم الطا  الفصل الدراسي

 وصف  المادة
تعريف الدارسين بدراسات في اإلدارة التربوية بفروعيا المختمفة والتي تشمل اإلدارة واإلشراف، والتخطيط، والتعميم 

 العالي ودلك عن طريق جمع دراسات في ىده المواضيع وتحميميا وتصنيفيا ودراسة منيجيا ونتائجيا وأىدافيا.
_______________________________________________________________________ 

 األهداف
 -يتوقع من الطمبة مع نياية الفصل الدراسي أن يكونوا عمى وعي بما يمي:

 . خصائص الدراسات التربوية في اإلدارةفيم  .1

 .مجاالت الدراسات التربوية المتعمقة باإلدارةمعرفة  .2

 .جوع إلى مصادرىا االساسيةجمع الدراسات اإلدارية التربوية ودلك بالر القدرة عمى  .3

 .لمكونات الدراسات اإلدارية التربويةاألبعاد األساسية القدرة عمى وعي  .4

 .تصنيف الدراسات اإلدارية التربويةعمى التعرف  .5

 .تحميل الدراسات اإلدارية التربوية .6

 .ف المناىج المتبعة في الدراسات اإلدارية التربويةعر ت .7

 .ة التربوية من خالل فيم نتائجيا القدرة عمى فيم الدراسات اإلداري .8

_______________________________________________________________________ 
 -المخرجات النهائية:

 أواًل : الميارات األكاديمية األساسية )المعرفة والفيم(
 .ىجيااومن يافادوأى الدراسات اإلداريةمعرفة العالقة بين  .1

 .دارية التربويةالدراسات اإلفيم قضايا  .2

 .معرفة خصائص الباحثين من خالل دراساتيم .3

 .ي يمكن أن تشكل دراسات مستقبمية في اإلدارة التربويةتلالقدرة عمى رصد الموضوعات ا .4

 .فيم منيجية البحث العممي في اإلدارة التربوية .5

 
 

 -ثانيًا : الميارات الفكرية والتحميمية:



 اكساب الطالب ميارات التحميل. .1
 الطالب ميارات التفكير الناقد.اكساب  .2

 اكساب الطالب ميارات حل المشكالت. .3

 اكساب الطالب ميارات البحث العممي. .4

 .لمبحث العمميالتخطيط  اكساب الطالب ميارات .5

 -ثالثا: الميارات التحويمية:
 .اإلداريين التربويينالتي تواجو القدرة عمى وضع الحمول العممية لممشكالت  .1
 .لحل المشكالت اإلدارية العممي القدرة عمى التخطيط .2

 اإلدارة التربوية القدرة عمى توظيف البحث العممي .3

 .الدراسات اإلدارية في التربية بواقع اإلدارة المدرسية والتربوية ربط القدرة عمى .4

 .الدراسات التربويةالقدرة عمى تطوير  .5
_______________________________________________________________________ 

 المحتوى 
 -والثاني: األسبوع األول

 تعريف وتقديم لممادة. -

 .لمدراسات في اإلدارة التربويةعامة مناقشة  -

 والرابع األسبوع الثالث
 :ةبيلتر أ اإلدارية في الدراسات -

 الفمسفة واألىداف -

 العامة لمدراسات في اإلدارة التربوية المكونات -

 مصادر الدراسات في اإلدارة التربوية -

 الخامس والسادساألسبوع 
 .دراسات في اإلدارة المدرسية -

 تحميل وتقييم  -

 جنبيةعربية وأدج نما -

 األسبوع السابع والثامن
 دراسات في اإلشراف التربوي -
 تحميل وتقييم  -

 جنبيةعربية وأدج نما

 تاسعاألسبوع ال
 امتحان منتصف الفصل -

 



 
 عاشر والحادي عشراألسبوع ال

 .دراسات في التخطيط التربوي -

 تحميل وتقييم  -

 جنبيةعربية وأدج نما   -
 الثاني عشر والثالث عشراألسبوع 

 دراسات في إدارة التعميم العالي. -

 تحميل وتقييم  -

 جنبيةعربية وأدج نما   -
 الرابع عشر والخامس عشر:األسبوع 
 تواجو الدراسات في اإلدارة التربويةمشكالت  -

 السادس عشراألسبوع 
 .ات اإلدارية في التربيةلمدراستصورات مستقبمية  -

_______________________________________________________________________ 
 طرق التدريس

 .المحاضرة .1
 والنقاش الحوار .2

عداد التقارير واألعمال الكتابية. البحث .3  وا 

_______________________________________________________________________ 
 -بة:تقويم الطم

 ( عالمة.30)    . امتحان منتصف الفصل ولو1
 ( عالمة.30)    والبحث وليا . االعمال الكتابية2
 ( عالمة.40)     . امتحان نياية الفصل ولو3

_______________________________________________________________________ 
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