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 انًساقاخوصف 

 
 إدارة الجودة الشاملت في التربيت 7724122

Total Quality Management in Education 

 اعاث معتمذة(س 3)                      

٠بحث ٘زا اٌّضاق فٟ اٌتعش٠ف بٕشأة ٚتطٛس إداسة اٌجٛدة اٌشاٍِت ٚبّفِٙٛٙا ٚطب١عتٙاا ٚصواٌٛٙا ِٚباداٙاا ٚباٌفٍضافاث اٌتاٟ التش ٙاا       

إٌّظشْٚ ٚباالصتشات١ج١اث ٚاٌّشتىزاث ٚاألدٚاث اٌخاوت بٙا ٚاٌتعش٠ف بعاللت اال٠ازٚ بااٌجٛدة اٌشااٍِت ٚ ٍمااث اٌضا١طشة إٌٛ ١ات       

شاث اٌجٛدة فٟ اٌتع١ٍُ اٌجاِعٟ ٚتطب١ماتٙا ٚٔظاَ اال تّاد ٚضبط اٌجٛدة ٠ٚشًّ ص٠ضا دساصت ّٔاار  ِآ اٌجاٛدة اٌشااٍِت  ٍاٝ      ِٚؤش

 اٌّضتٜٛ اٌّحٍٟ ٚاإلل١ٍّٟ ٚاٌعاٌّٟ.
 

 النظرياث التربويت المعاصرة 7724121

                    Contemporary Educational Theories                                                (3 )ساعاث معتمذة  

٠تٕااٚي ٘اازا اٌّضاااق ِفٙااَٛ إٌظش٠ات اٌتشب٠ٛاات ٚب١ٕتٙااا ِاال اٌٛلاٛا  ٍااٝ إٌظش٠اااث اٌتاس٠خ١اات ٌٍتشب١ات نصفالطااْٛ  سٚصااٛ  ١ِااً   ااْٛ      

ّٕٙااا   ٔمااذ إٌظش٠اااث  د٠ااٛٞ   ٚواازٌه ٠تطااشق اٌّضاااق إٌااٝ صصااش إٌظش٠اات اٌتشب٠ٛاات ٚصٔٛا ٙااا ٚ اللتٙااا بفٍضاافت اٌتشب١اات ِٚاآ  ااُ باٌ    

 اٌتشب٠ٛت  اٌعٌّٛت ٚإٌظش٠اث اٌتشب٠ٛت اٌّعاوشة.

 

 إدارة الموارد البشريت في التربيت 7724126

Human Resources Management in Education 

 ساعاث معتمذة( 3)                 

٠ت ٚاٌّاد٠اات فااٟ اٌمطاااب اٌتشبااٛٞ ٚ ااش  ٌٍض١اصاااث ٠بحاث ِضاااق إداسة اٌّااٛاسد اٌبشااش٠ت فااٟ اٌتشب١اات فااٟ ِفٙااَٛ إداسة اٌّاٛاسد اٌبشااش  

ٚاٌتشااش٠عاث ٚاٌمااٛا١ٔٓ ٚاألٔظّاات ٚاٌٍااٛااق اٌّتعٍماات باصااتمطاق ٚتع١اا١ٓ ٚتشل١اات اٌّااٛاف١ٓ ٚٔظاااَ األ ااٛس ٚاٌشٚاتاا  ٚاٌحااٛافز ٚٔظاااَ   

خذِاث اٌّٛاف١ٓ ٚاالصات١ذاب   اٌتذس٠  ٚاٌتع١ٍُ اٌّضتّش ٚٔظاَ اٌتأ١ِٓ اٌصحٟ ٚاٌضّاْ اال تّا ٟ ِٚىافأة ٔٙا٠ت اٌخذِت ٚٔظاَ إٔٙاء

 .ٚاٌتما ذ ٚٔظاَ اٌشلابت ٚاٌتم٠ُٛ ألداء اٌّٛاف١ٓ ٠ٚتضّٓ ٘زا اٌّضاق ص٠ضا إداسة اٌّشافك ٚاٌتض١ٙالث ٚاٌتج١ٙزاث اٌتشب٠ٛت

 

 مناهج البحث  في اإلدارة التربويت 7724117

                                                  Research Methods in Educational Administration (3 )ساعاث معتمذة 

٠تٕاٚي ٘زا اٌّضاق ِفَٙٛ اٌبحث اٌعٍّاٟ فاٟ اٌتشب١ات  ص٘ذافاٗ ِٚجاالتاٗ  خطاٛاث ص اشاء اٌبحاٛي اٌتشب٠ٛات: اخت١ااس ٚتحذ٠اذ ٚوا١ا ت             

ختباااساث  صصااا١ٌ   ِشااىٍت اٌبحااث  تحذ٠ااذ ٚواا١ا ت اٌفااشٚ   اٌذساصاااث اٌضااابمت  اخت١اااس اٌع١ٕاات  صدٚاث اٌبحااث ن االصااتب١أاث  اال      

اٌّمابٍاات   صصااا١ٌ  اٌبحااث اٌعٍّااٟ  اٌبحااث اٌتاااس٠خٟ  اٌبحااث اٌٛواافٟ  اٌبحااث اٌتجش٠بااٟ  ٚخطااٛاث وتاباات تمش٠ااش اٌبحااث ٚاٌتٛ ١ااك:    

 اٌّشىٍت  اٌفشٚ   اٌذساصاث اٌضابمت  اٌع١ٕت  األدٚاث  إٌتااج  اٌتٛو١اث  اٌخالوت  اٌّشا ل.
 

 النظريت في اإلدارة التربويت 7724182

Theory in Educational Administration    

 ساعاث معتمذة( 3)                           

داسٞ اٌتشباٛٞ  ٚوازٌه ِماسٔات    ٠تٕاٚي ٘زا اٌّضاق تعش٠ف اٌذاسص١ٓ بّفَٙٛ إٌظش٠ت ٚدٚس إٌظش٠ت فاٟ اإلداسة اٌتشب٠ٛات ٚص١ّ٘تٙاا ٌا     

اٌتٕاٚالث اٌىالص١ى١ت فٟ إداسة إٌظُ ٚص ش٘ا  ٍٝ صٍٛن األفشاد ٚاٌجّا ااث ِماباً اٌتٕااٚالث اٌّب١ٕات  ٍاٝ صصاش إٌظش٠ات اال تّا١ٌات.         

إلداسة اٌتشب٠ٛات  وّا ٠بحث اٌّضاق فٟ تط٠ٛش اإلداسة اٌتشب٠ٛت ٚاصاتشات١ج١اث اٌتعٍا١ُ فاٟ اٌّضاتمبً ٚاٌتعش٠اف باٌتحاذ٠اث اٌتاٟ تٛا اٗ ا        

 ِح١ًٍا ٚ ا١ًٌّا.

 

 نظرياث وأساليب اإلشراف التربوي 7724187

Theories and Methods of Educational Supervision 

 ساعاث معتمذة( 3)                           

       ٚ وفا٠ااث اٌّشاشا اٌتشباٛٞ    ٠تٕاٚي ٘زا اٌّضاق دساصت تطٛس اإلشاشاا اٌتشباٛٞ ٚتح١ٍاً ٔظش٠ااث اإلشاشاا ٚاٌّّاسصااث اإلشاشال١ت 

ٚصصش اخت١اسٖ. وّا ٠بحث اٌّضاق فٟ األصش اٌتٟ تمَٛ  ١ٍٙا اٌع١ٍّت اإلششال١ت واٌتع١ٍُ ٚاٌتعٍُّ ٚتحضا١ٓ ل١اادة اٌّعٍاُ  ٚاٌتعاشا إٌاٝ      

 اٌضٍٛن اإلششافٟ ٚخصااصٗ ٚتم١ٕاتٗ ٚدٚس اٌّششا اٌتشبٛٞ فٟ تط٠ٛش إٌّاخ اٌتع١ٍّٟ  ٚاإلبذاب؛ اٌتم١١ُ ٚاٌتشخ١ص.
 

 القيادة التربويت 7724184

Educational Leadership    

 ساعاث معتمذة( 3)                        

٠بحث ٘زا اٌّضاق فٟ تح١ًٍ ِفَٙٛ اٌم١ادة اٌتشب٠ٛت ٚٔظش٠اتٙا ٚخصااصٙا  ٚدساصت اٌضاٍٛن اٌم١اادٞ ٚصبعاادٖ ٚفعا١ٌتاٗ ٚصّٔااي اٌم١اادة       

ٝ ٠ش اٌّذسصت ومااذ تع١ٍّاٟ  ٚإٌمااء اٌضاٛء  ٍاٝ إٌّحاٝ اٌضاٍٛوٟ ٚإٌّحاٝ        اٌتشب٠ٛت ٚاخت١اس اٌم١اداث اٌتشب٠ٛت ٚدٚس ِذ ٌم١اادة   اٌّمفا

 اٌّؤصضاث اٌتشب٠ٛت.  وّا ٠ٙتُ اٌّضاق باألصا١ٌ  اٌم١اد٠ت اٌّختٍفت فٟ إداسة اٌصشاب فٟ اٌّؤصضاث اٌتشب٠ٛت.
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 إعذاد وتذريب المعلمين  7724183

                        Preparing and Training Teachers                                                      (3 )ساعاث معتمذة 

٠تٕاٚي ٘زا اٌّضاق تعش٠ف اٌذاسص١ٓ باٌّفا١ُ٘ ٚإٌظش٠اث اٌتٟ ٠مَٛ  ١ٍٙا إ ذاد ٚتذس٠  اٌّع١ٍّٓ لبً اٌخذِات ٚص ٕااء اٌخذِات ٚص١ّ٘ات     

ِج اٌّع١ٍّٓ اٌتذس٠ب١ت ٚاال ت١ا ااث اٌتذس٠ب١ات ٚصصاا١ٌ  اٌتاذس٠  ٚتطا٠ٛش بعاذ       اٌتذس٠  اٌّضتّش. ٚوزٌه ٠بحث اٌّضاق فٟ تخط١ط بشا

اٌفىش إٌالذ ٌٍّع١ٍّٓ ٚاال٘تّاَ ببشاِج اٌتشب١ت اٌع١ٍّات ٚاإلداسة اٌصاف١ّت ٚصدٚاس اٌّعٍاُ فاٟ اٌّٛالاف اٌتع١ّ١ٍات ٚ اش  ّٔاار   ا١ٌّات          

 اٌّع١ٍّٓ ٚتذس٠بُٙ. إل ذاد

 

 اقتصادياث التعليم 7724182

                      Economics of Education                                                                  (3 )ساعاث معتمذة 

٠تٕاٚي ٘زا اٌّضاق اٌتعش٠ف بّا١٘ت التصاد٠اث اٌتع١ٍُ ٚص١ّ٘تٙا ِٚجااالث التصااد٠اث اٌتعٍا١ُ ٚاٌعاللات با١ٓ االلتصااد ٚاٌتعٍا١ُ  ٚدٚس        

صتثّاس اٌعٕصش اٌبششٞ ومٛة إٔتا ١ت  ِٚضاّ٘ت اٌتع١ٍُ فٟ اٌت١ّٕت االلتصاد٠ت  وٍفت اٌتع١ٍُ ٚاٌعااذ ِٓ اٌتع١ٍُ.  وّاا ٠بحاث   اٌتع١ٍُ فٟ ا

   ُ  اٌّضاق فٟ صصا١ٌ  اٌىفا٠ت اٌذاخ١ٍت ٚاٌىفا٠ت اٌخاس ١ت ٌٍّؤصضاث اٌتع١ّ١ٍت  ٚوزٌه دساصت اإلٔفاق ٚاٌت٠ًّٛ فٟ لطااب اٌتشب١ات ٚاٌتعٍا١

 ٟ تٛا ٗ ت٠ًّٛ اٌتع١ٍُ.ٚاٌّشىالث اٌت
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        ٚ صٔٛا اٗ ِٚجاالتاٗ ٚصصاا١ٌ     ٠ٕطٛٞ ٘زا اٌّضاق  ٍٝ دساصت ِفَٙٛ اٌتخطا١ط بشاىً  ااَ ٚاٌتخطا١ط اٌتشباٛٞ  ٍاٝ ٚ اٗ اٌخصاٛ  

اٌتخطااا١ط اٌتشباااٛٞ ٚاٌّعٍِٛااااث اٌتشب٠ٛااات ٚتعش٠اااف اٌذاسصااا١ٓ بتماااذ٠ش اٌحا ااااث ٚصصاااا١ٌ  اٌتٕباااؤ بأ اااذاد اٌطٍبااات ٚاٌتخطااا١ط إلداسة  

اٌّششٚ اث اٌتشب٠ٛت ٚإ ذاد اٌخطط اٌتشب٠ٛت ٚاصتشات١ج١اث اٌتم٠ُٛ اٌّش ٍٟ ٌٍخطط  ٓ طش٠ك اٌّؤششاث اٌّضتمب١ٍت ٌٍتع١ٍُ  ٚوزٌه 

 عشفت ٚالل اٌتخط١ط اٌتشبٛٞ ِح١ًٍا ٚتم٠ُٛ ّٔار   ا١ٌّت.ِ
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عٍا١ُ اٌعااٌٟ ٚص٘اذافٙا ٚصٔٛا ٙاا ٚاٌتٕظا١ُ اٌّؤصضاٟ ٌٙاا ٚبشاِجٙاا  ٚاٌّٙااساث          ٠بحث ٘زا اٌّضاق فٟ تعش٠ف اٌذاسصا١ٓ بّؤصضااث اٌت  

ث اٌم١اد٠ت إلداسة ِؤصضاث اٌتع١ٍُ اٌعاٌٟ بفا ١ٍت  ٚاٌبحاث اٌعٍّاٟ ٚاٌتعٍا١ُ اٌعااٌٟ ٚإداسة األفاشاد ٚاٌّاٛاسد اٌّا١ٌات ٚاٌّاد٠ات  ٚص١اصاا         

ت١ّٕت اٌّجتّل  ِٚصادس ت٠ًّٛ ِؤصضااث اٌتعٍا١ُ اٌعااٌٟ ٚاٌّشاىالث      اٌتع١ٍُ اٌعاٌٟ اٌعاَ ٚاٌخا   ٚدٚس ِؤصضاث اٌتع١ٍُ اٌعاٌٟ فٟ

 اٌتٟ تٛا ٙٙا فٟ ضٛء اٌتع١ٍُ فٟ اٌّضتمبً.  
 

 تحليل النظم في اإلدارة التربويت 7724181

Systems Analysis in Educational Administration 

 ساعاث معتمذة( 3)                  

اسص١ٓ بّفَٙٛ تح١ًٍ إٌظُ ٚطب١عتٗ ٚص١ّ٘تٗ ٚصصا١ٌ  تح١ًٍ إٌظُ ٚتعش٠ف اٌتفى١اش إٌظّاٟ ٚاٌتٕااٚالث    ٠تٕاٚي ٘زا اٌّضاق تعش٠ف اٌذ

اٌعمال١ٔت فٟ اٌتعاًِ ِل ِىٛٔاث إٌظُ ٚخاوت اٌّصاادس اٌبشاش٠ت ٚاٌّاد٠ات ٚدٚس تح١ٍاً اٌإظُ فاٟ اتخاار اٌماشاساث اٌششا١ذة  ٚوازٌه           

ى١ت ٚٔظش٠اات اٌاإظُ إٌّفتحاات ٚٔظش٠اااث اٌاإظُ ٚاإلداسة اٌتشب٠ٛاات ٚتح١ٍااً ِااذخالث  اٌتعش٠ااف باالفتشاضاااث األصاصاا١ت ٌٍٕظش٠اات اٌىالصاا١

 ٚ ١ٍّاث ِٚخش اث إٌظُ ٚتطب١ماتٙا اٌتشب٠ٛت فٟ اإلداسة اٌتشب٠ٛت ِح١ًٍا ٚ ا١ًٌّا.
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٠تٕاااٚي ٘اازا اٌّضاااق إٌظاااَ اٌتشبااٛٞ فااٟ األسدْ  ٚاألٔظّاات ٚاٌمااٛا١ٔٓ اٌتشب٠ٛاات ؛ ٚاٌّٙاااَ اإلداس٠اات اٌتشب٠ٛاات؛ تطب١ماااث ِجّٛ اات ِاآ   

ت١ج١اث اٌتشب٠ٛات ٚاٌّٛالاف   اٌّٙاساث ٚاٌّّاسصاث اإلداس٠ت اٌتشب٠ٛت اٌّختٍفت  ٚاٌضٍٛن اٌتٕظ١ّٟ اٌّؤصضاٟ  دساصات ٚتح١ٍاً ٌالصاتشا    

اإلداس٠ت اٌّختٍفت؛ صصا١ٌ  ِٛا ٙت اٌّٛالف اإلداس٠ت ٚصصٍٛق  ً اٌّشىالث؛  ش  ٚدساصت ٚتم٠ُٛ ِٛالاف إداس٠ات تشب٠ٛات ٚالتاشا      

 تعذ٠الث ِٕاصبت ضّٓ اٌّعا١٠ش اٌتشب٠ٛت.
 

 السلوك التنظيمي في اإلدارة التربويت 7724189

Organizational Behavior in Educational Administration  

 ساعاث معتمذة( 3)        

ّضاق فٟ ِفَٙٛ اٌضٍٛن اٌتٕظ١ّٟ ٚ اللتٗ باٌعٍَٛ اٌضٍٛو١ت األخشٜ اٌضٍٛن اٌتٕظ١ّٟ ٚإٌظش٠اث اإلداس٠ت تح١ًٍ اٌضٍٛن ٘زا ا٠ٌبحث 

٘اااث ٚاٌماا١ُ ٚاٌثمافاات اٌتٕظ١ّ١اات ٚاٌثماات اإلٔضااأٟ اٌشخصاا١ت ٚاٌااتعٍُ ٚاإلدسان ٚاٌذافع١اات ٚاٌحااٛافز ٚاٌم١ااادة ِاآ  ١ااث ٔظش٠اتٙااا ٚاالتجا 

اٌجّا ت ٚاٌشضا اٌٛا١فٟ ٚاألداء اٌاٛا١فٟ ٚاٌاٛالء اٌتٕظ١ّاٟ ٚاالٌتازاَ      ٚد٠ٕا١ِى١اثاٌتٕظ١ّ١ت ٚاالصتماِت اٌّذسوت ٚاٌتّى١ٓ اإلداسٞ 

شاس ٚإداسة اٌتي١١ااش ٚاالتصاااي اإلداسٞ ٚاإلبااذاب ٚاالبتىاااس ٚإداسة اٌصااشاب ٚإٌّاااخ اٌتٕظ١ّااٟ ٚضاايٛي اٌعّااً ٚ ١ٍّاات اتخااار اٌماا          

 ٚاٌتط٠ٛش اٌتٕظ١ّٟ.
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Seminar in Educational Administration                                                             (3 )ساعاث معتمذة 
١ث ٠ذسس اٌطاٌ   ذد ِٓ اٌذساصاث اٌضابمت ٠ٚعشضٙا فٟ اٌحٍمات ِب١ٕاًا   دساصت ِٕٙج١ت وتابت سصااً ِتعذدة فٟ اإلداسة اٌتشب٠ٛت بح

ٔماي اٌمٛة ٚٔماي اٌضعف ف١ٙا ٠ٚشاسن اٌطٍبت فٟ ٔماذ٘ا خصٛواًا ِآ إٌا ١ات إٌّٙج١ات وّاا ٠تاذسق اٌطٍبات فاٟ ٘ازا اٌّضااق  ٍاٝ             

بشاش٠ت تتضآّ  ١ّال  ٕاواش اٌذساصات      إ ذاد خطت ِشاشٚب سصااٌت بحاث فاٟ ِجااالث اإلداسة ٚاٌم١اادة اٌتشب٠ٛات ٚت١ّٕات اٌّاٛاسد اٌ         

 اٌبحث١ت اٌشا١ض١ت  ٠ٚتُ اٌتشو١ز  ٍٝ وً ِىٛٔاث ٚإ شاءاث اٌتٛ ١ك ٚدساصت اٌّشىٍت اٌبحث١ت بشىً ِتىاًِ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


