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 (7073050)  ة ـة الثانوٌـإدارة المدرس

________________________________________________________ 
 :أهداف المادة

 

وأهدداف إدارة ومفهوم إلى تعريف الدارسين بفلسفة ( 8083050)تهدف مادة إدارة المدرسة الثانوية     
وتحليددا المهمدداف الفنيددة وا داريددة لمدددير  وبالقيددادة التربويددة وأنماوهددا وا،ا ،ددها  المدرسددة الثانويددة
تعددريفهم بدددور مدددير المدرسددة كميددرف تربددو  مقدديم  وإلددى    تدد  هدددف إلددى تة. كمددا المدرسددة الثانويدد

 بالولبة وبالمجتمع المحلي .
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 تحليا ا،ا ص ا دارة المدرسية     2-1
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  التعرٌف باإلدارة المدرسٌة   :لى  والوحدة األ

 

 مقدمة في ا دارة وتوويرها  -
 وظا ف ا دارة -

 

  لمدرسيةأنماو ا دارة ا  -
 نظرياف ا دارة التعليمية  -

               
 

 خصائص اإلدارة التعلٌمٌة    :ةثانٌالوحدة ال
 ا،ا ص ا دارة -

 

 السماف اليا،ية لمدير المدرسة -
 

 ااتيار مدير  المدارس -
 

 تدريب مدير  المدارس -
 

 ،عوباف العما في ا دارة المدرسية -
 

              
 

 ادة التربوٌةالقٌ    :ةثالثالوحدة ال
 

 أركان القيادة -
 

 الفرق بين ا دارة وبين القيادة -
 

 ا،ا ص القا د التربو  -
 

 أدوار القا د التربو  -
 

 أنماو القيادة -
 

 نظرياف القيادة -
 

 نظرية السماف -
 

 نظرية الرجا العظيم -
 

 النظرية المو فية -
 

 النظرية التفا لية -
 

 النظرية الوظيفية -
 

 التجديدالقيادة التربوية بين المحافظة و -

              
 

 االتصال فً العمل اإلداري   :ةرابعالوحدة ال
 

       معنى االت،اا -          

 أهمية االت،اا -          
 

 أساليب االت،اا -          
 

  نا،ر  ملية االت،اا -          
 

 أنواع االت،اا -          
 

  وسا و االت،اا -
 معيقاف االت،اا -

  
 

 العالقات اإلنسانٌة فً اإلدارة المدرسٌة    :ةخامسال الوحدة
 

 تعريف الع  اف ا نسانية - 
 

   أهمية الع  اف ا نسانية -           



  نا،ر الع  اف ا نسانية -
 كيفية بناء الع  اف ا نسانية في المؤسسة وتوويرها -

 نقد الع  اف ا نسانية -
  

 
 

   ة والعاملٌن فٌهامهام مدٌر المدرس :ةسادسالوحدة ال
          مهام مدير المدرسة  -            

   واجباف مسا د مدير المدرسة  -            
 واجباف سكرتير مدير المدرسة  -            

 

 واجباف المريد النفسي  -  
 واجباف أمين المكتبة  -  
 واجباف  يم الماتبر  -  
 ،فواجباف مربي ال  -  
 المناوب اليوميواجباف   -  
 واجباف المعلم الر يسية  -  
 واجباف ر يس اليعبة )المعلم األوا(  -  

 
 

 دور مدٌر المدرسة فً حل المشكالت واتخاذ القراراتالوحدة السابعة:  
       إستراتيجية حا المياكا -          

 اليعور بالميك ف وتحديدها و،ياغتها -          
 

 إيجاد وتحليا البدا ا الممكنة لحا الميكلة -
 ااتيار البديا المناسب لحا الميكلة -

 تنفيذ الحا البديا ومتابعت  -

  ملية اتااذ القراراف  -

 التعريف بعملية اتااذ القرار -

 أنواع القراراف  -

 األسس التي تقوم  ليها القراراف -

  اوواف  ملية اتااذ القرار -
 القرار األمور الواجب إتبا ها  ند اتااذ -

 
 

  النظام واالنضمام المدرسً :ةثامنالوحدة ال
  أهداف النظام أو االنضباو المدرسي -          

 

 ميك ف النظام المدرسي -          
  العواما المؤثرة في النظام المدرسي -          
 أساليب تحقيق النظام المدرسي -          
   دور مدير المدرسة -          

 المريد -لمعلمدور ا -
 دور المريد التربو  -

 دور األها -
 
 

 
 والمنهاج مدٌر المدرسة  :ةتاسعالوحدة ال

 

 المفهوم التقليد  للمنهاج -          
   المفهوم الحديث للمنهاج -          

 أسس بناء المنهاج -
  نا،ر المنهاج ومكونات  -



    ة مدير المدرسة بالمنهاج -
              

 

 دور مدٌر المدرسة فً عملٌة التوجٌه واإلرشاد التربوي والصحة المدرسٌة :ةعاشرالوحدة ال
 

  دور مدير المدرسة في  ملية التوجي  وا رياد التربو  -          
 التعريف با رياد والتوجي  -          
   الفرق بين التوجي  وبين ا رياد النفسي -          

 ل،حة النفسية   ة التوجي  وا رياد بادماف ا -
 دور الهي ة التدريسية في برنامج ا رياد -

 ا دارة المدرسية وبرنامج ال،حة المدرسية -

 مقدمة تعريفية -

 العواما الاارجية التي تؤثر  لى ،حة الت ميذ -

 برنامج المدرسة لل،حة النفسية -

 الادماف ال،حية الو ا ية -

 الادماف الع جية -
              

 

 مدٌر المدرسة والتخطٌط التربوي   عشر: ةالحادٌالوحدة 
 

 أهمية التاويو التربو   -            
   المبادئ األساسية للتاويو المدرسي  -            

  نا،ر الاوو المدرسية  -
  اوواف التاويو وإجراءات   -

 تقويم الاوة المدرسية  -

 نموذج اوة مدير المدرسة  -
              

 

 دٌر المدرسة التنظٌمٌة والمالٌةمهام م  :الوحدة الثانٌة عشرة
 

 التيكي ف المدرسية  -          
   إدارة اليؤون المالية في المدرسة  -          

 اللوازم المدرسية  -
 تنظيم حساباف المدرسة -

 دور مدير المدرسة في تنظيم المرافق المدرسية -

 دور مدير المدرسة في تنظيم السج ف والملفاف -

 المدرسي مدير المدرسة والنياو -

 المدرسة والمجتمع المحلي -
              

            
 

 الدور اإلشرافً لمدٌر المدرسة :عشرة ةلثاثالوحدة ال
 

  أهداف ا يراف التربو  -          
 أنماو ا يراف التربو  -          
   كفاياف مدير المدرسة ا يرافية -          

 و  مقيمتقويم  ما مدير المدرسة كميرف ترب -
              

 

 قوٌممدٌر المدرسة والت   :ةعشر ةبعارالالوحدة 
 

 مفهوم التقويم   -            
   أهداف التقويم في ا دارة المدرسية  -            

 أسس التقويم الفّعاا  -
  مستوياف التقويم   -
 اوواف التقويم وإجراءات   -

 أساليب التقويم  -



 مجاالف التقويم -
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