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 ارتطٛ الدزاضٗٛ لربٌاور الدبمًٕ يف اإلدازٚ املدزضٗٛ

 

Diploma in School Administration 
 

 

 

 

 وربزات بسٌاور الدبمًٕ يف اإلدازٚ املدزضٗٛ : 

      عـاً    ـ سادٛ ٔشازٚ الرتبٗٛ ٔالتعمٗي إىل قٗادات تسبٕٖٛ وتخصصٛ يف زتـاه اإلدازٚ الرتبٕٖـٛ بػـهن   

 لرتبٕٖٛ االعمٗا يف زتاه اإلدازٚ  تا الربٌاور يف بساور الدزاضاـ إتاسٛ فسص قبٕه خسجي٘ ِر

 

 

 

 أِداف بسٌاور الدبمًٕ يف اإلدازٚ املدزضٗٛ 

 

 إىل:ٖطعٜ ِرا الربٌاور 

 

 أعداد نفاٞات إدازٖٛ تسبٕٖٛ وتخصصٛ يف زتاه اإلدازٚ املدزضٗٛ   -1

عىـل ٔاـا ٖتٍاضـ     ات اإلدازٖٛ ٔالفٍٗٛ الالشوٛ بػهن ٔظٗفـ٘ ٔب ٖفاهتصٖٔد الدازضني بال -2

 وع التطٕزات الرتبٕٖٛ يف زتاه اإلدازٚ املدزضٗٛ  

 ٔشازٚ الرتبٗٛ ٔالتعمٗي يف زتاه اإلدازٚ املدزضٗٛ   سادٛ تمبٗٛ -3

 تٍىٗٛ وّازٚ البشح العمى٘ لمطمبٛ ٔزفع قدزاتّي عمٜ تطبٗكّا يف زتاه اإلدازٚ املدزضٗٛ    -4
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 يف اإلدازٚ املدزضٗٛ الدبمًٕ ارتطٛ الدزاضٗٛ لربٌاور

Diploma in School Administration  

 

 

 اضي الػّادٚ )بالعسبٗٛ ( : الدبمًٕ يف اإلدازٚ املدزضٗٛ 

  Diploma in School Administrationاضي الػّادٚ )باإلجنمٗصٖٛ ( : 

   

 غسٔط عاوْ :أسهاً ٔ -أ

   عٖٕٖكبن يف ِرا الربٌاور نن وَ سصن عمٜ دزدٛ البهالٕز

  

  ال ٖٕدد    : خاصٛغسٔط   -ب

 

 وهٌٕات ارتطٛ : -ز

وٕشعٛ عمٜ  ( ضاعٛ وعتىدٚ 24تتهُٕ ارتطٛ الدزاضٗٛ لػّادٚ الدبمًٕ يف اإلدازٚ املدزضٗٛ وَ )

 الٍشٕ اآلت٘:

 

 ( ضاعٛ وعتىد18ٚتطمبات االدبازْٖ : )امل -1

 ( ضاعات وعتىد6ٚ) االختٗازٖٛ:املٕاد  -2

 

 

 الرتقٗي:ٌعاً  -د

              الهمٗٛ:زوص  -1

 الهمٗٛ السوص

 نمٗٛ العمًٕ الرتبٕٖٛ 11

 

 األقطاً:زوٕش  -2

                              

 الكطي السوص

 قطي املٍاِر ٔالتدزٖظ 11

  ٔاألصٕه قطي اإلدازٚ الرتبٕٖٛ 12

 

 :املٕادزوٕش  -3

   

  15 12 11 

   

 

 الهمٗٛ الكطي املطتٕٝ اجملاه التطمطن
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 ودلٕه وٍصلٛ العػسات )اجملاه( يف أزقاً املٕاد

 

 عٍٕاُ زتاه التخصص زوص اجملاه عٍٕاُ زتاه التخصص زوص اجملاه

  5 املٕاد الرتبٕٖٛ 0

  6 أضالٗ  تدزٖظ التخصصات اإلٌطاٌٗٛ 1

 املٍاِر العاوٛ 7 ىٗٛأضالٗ  تدزٖظ التخصصات العم 2

 اإلدازٚ الرتبٕٖٛ 8 املٕاد الٍفطٗٛ 3

 اذتاضٕب ٔتهٍٕلٕدٗا التعمي 9 أضالٗ  تدزٖظ عاوٛ 4

 

 

 ( ضاعٛ وعتىدٚ وٕشعٛ عمٜ الٍشٕ اآلت٘:24وتطمبات الدبمًٕ يف اإلدازٚ املدزضٗٛ : ) -ِـ

 :( ضاعٛ وعتىدٚ ٔتػىن املٕاد اآلتٗٛ 18: )تطمبات االدبازٖٛامل -1

الطاعات  اضي املادٚ قي املادٚز

 املعتىدٚ

 3 أضظ اإلدازٚ املدزضٗٛ 1102587

 3 اإلغساف الرتبٕٙ ئوباد 1102581

 3 أضظ التخطٗط الرتبٕٙ 1102583

 3 وكدوٛ يف الكٗادٚ الرتبٕٖٛ 1102584

 3 تطبٗكات ساضٕبٗٛ يف اإلدازٚ املدزضٗٛ 1102591

 3 ٗٛالبشح يف اإلدازٚ املدزض وٍاِر 1102585

 

 

 ( ضاعات وعتىدٚ، خيتازِا الطال  وَ بني املٕاد اآلتٗٛ :6) املٕاد االختٗازٖٛ :-2

الطاعات  اضي املادٚ زقي املادٚ

 املعتىدٚ

 3 الرتبٗٛ أضظ 1102501

 3 ختطٗط املٍاِر الرتبٕٖٛ 1101570

 3 عمي ٌفظ التعمي ٔالتعمٗي 1102531

 3 إدازٚ الصف املدزض٘ 1102586
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  اإلدازٚ املدزضٗٛارتطٛ االضرتغادٖٛ لطمبٛ بسٌاور الدبمًٕ يف 

 

 الفصن األٔه

 الطاعات املعتىدٚ اضي املادٚ زقي املادٚ

 3 اإلدازٚ املدزضٗٛ أضظ 1102587

 3 اإلغساف الرتبٕٙ ئوباد 1102581

 3 البشح يف اإلدازٚ املدزضٗٛ وٍاِر 1102585

 3 وادٚ اختٗازٖٛ -

 

 

 

 الجاٌ٘ الفصن

 الطاعات املعتىدٚ اضي املادٚ زقي املادٚ

 3 التخطٗط الرتبٕٙ أضظ 1102583

 3 تطبٗكات ساضٕبٗٛ يف اإلدازٚ املدزضٗٛ 1102591

 3 وكدوٛ يف الكٗادٚ الرتبٕٖٛ 1102584

 3 وادٚ اختٗازٖٛ -
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 وٕاد ختصص ٔصف

 يف اإلدازٚ املدزضٗٛ ًٕدبملا

 

 ( ضاعٛ 18زٖٛ )دبا: املتطمبات اإلٔاًلأ

 

  ظ اإلدازٚ املدزضٗٛضأ 1112587

Introduction to School Administration 

 (ات وعتىدٚ عضا 3)

الدازضني باملبادئ ٔاملفاِٗي األضاضٗٛ لإلدازٚ املدزضٗٛ، ٔبدٔز املدٖس الكٗادٙ عمٜ املطتٕٝ  ٖفعست

الت ٔالكضاٖا اإلدازٖٛ ػهملٔاقع املدزضٛ يف األزدُ، ٕاب ٖفادٚ عمٜ تعساملن تىاإلدساٟ٘، نىا تػ

   ُزدألايف  ٔالرتبٕٖٛ اليت تٕادّّا املدزضٛ

 

 Principles of  Educational ئ اإلغساف الرتبٕٙدوبا 1112581

Supervision 

 (ات وعتىدٚ عضا 3)

ستمًٗا، إٌٔاع اإلغساف الرتبٕٙ ه ِرٓ املادٚ طبٗعٛ اإلغساف الرتبٕٙ، تطٕز اإلغساف الرتبٕٙ عاملًٗا ٔأتٍت

ٔخصاٟص نن ٌٕع، زتاالت عىن املػسف الرتبٕٙ، وعاٖري اختٗاز املػسف الرتبٕٙ، ٔضاٟن اإلغساف 

 املػسفني الرتبٕٖني، ٔاإلغساف الرتبٕٙ يف األزدُ   تدزٖ الرتبٕٙ،

 

 ظ التخطٗط الرتبٕٙضأ 1112583

Introduction to Educational Planning 

 (عتىدٚ ات وعضا 3)

الدازضني املعسفٛ الٍعسٖٛ يف زتاالت: واِٗٛ التخطٗط الرتبٕٙ ٔتعسٖفاتْ، ٔزناٟص  ابنطإ

تعمٗي( ، ٔإٌٔاع الالتخطٗط الرتبٕٙ، ٔوٍاِر التخطٗط الرتبٕٙ ) العٕاٟد ٔالكٕٚ العاومٛ ٔالطم  عمٜ 

خطٗط الرتبٕٙ االقتصادٖٛ ٔاالدتىاعٗٛ يف الت اٌ ٕالتخطٗط الرتبٕٙ) نى٘، نٗف٘(، ٔأثس ادت

  ألٔلٕٖات ا دٔحتدٖ

 

 ٛ يف الكٗادٚ الرتبٕٖٛووكد 1112584

Introduction to Educational Leadership 

 (ات وعتىدٚ عضا 3)

لكٗادٚ ا ِرا املطام يف التعسٖف افًّٕ الكٗادٚ الرتبٕٖٛ ٌٔعسٖاتّا ٔالطمٕك الكٗادٙ ٔأمناط بشحٖ

   ٔوّازات الكاٟد الفعاه ،عاهفالرتبٕٖٛ ٔصفات املدٖس نكاٟد تسبٕٙ 

 

 كات ساضٕبٗٛ يف اإلدازٚ املدزضٗٛٗبتط 1112591

Computer Application in School 

Administration 

 (ات وعتىدٚ عضا 3)

ِرا املطام  بهٗفٗٛ اضتخداً اذتاضٕب يف التطبٗكات اإلدازٖٛ ٔبسزتٗاتّا ٔدٔز اذتاضٕب يف  بشحٖ

 0ػبهٛ املعمٕوات ) اإلٌرتٌت(، ٔتٕظٗفّا يف زتاه اإلدازٚ الرتبٕٖٛب فتعسٖلٔا ٗٛدزضتٍعٗي اإلدازٚ امل

 

 ر البشح يف اإلدازٚ املدزضِٗٛوٍا 1112585

Research Curricula  in School 

Administration 

 (ات وعتىدٚ عضا 3)

ٚ املدزضٗٛ سٖف اٍاِر البشح يف اإلدازٚ املدزضٗٛ ٔخصاٟصّا ٔأِدافّا ٔوطاِىتّا يف وٗداُ اإلدازعالت

  ٛ  ٗاملٍاِر ٔأقطاوّا ٔالٍىاذز اليت تبشح يف اإلدازٚ املدزض اعٔالرتبٕٖٛ نىا ٖسنص عمٜ التعسٖف بإٌٔ
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 ( ضاعات 6: املٕاد االختٗازٖٛ )ًااٌٗث

 

 (ات وعتىدٚ عضا 3) Foundations of  Education      الرتبٗٛ أضظ 1112511

طٕز الرتبٗٛ عرب ت املدازع الفمطفٗٛ يف زتاه الرتبٗٛ،ٔ طفتّا،الدازضني بأضظ الرتبٗٛ ٔفم ٖفعست

قٛ الٔع ،ّا، أضالٗ  الرتبٗٛ اذتدٖجٛ ٔعالقٛ الرتبٗٛ بالعمًٕ األخسٝاتالعصٕز، وبادئ الرتبٗٛ ٔوكٕو

  الرتبٗٛ وع اجملتىع

 

 Educational Curricula  ط املٍاِر الرتبٕٖٛٗختط 1112571

Planning 

 (ات وعتىدٚ عضا 3)

ٛ وفًّٕ التخطٗط الرتبٕٙ لمىٍاِر، أضظ بٍاٞ املٍاِر الدزاضٗٛ ٔوهٌٕات املٍاِر الرتبٕٖٛ، ضدزا

بٕٖٛ، ٔالعٕاون اليت تثثس يف بٍاٞ ٔاختٗاز ٔتٍعٗي املٍاِر، ٔدزاضٛ لرتٔاضرتاتٗذٗات ختطٗط املٍاِر ا

فني يف ختطٗط املٍاِر، ٔستمٗا، ٔتكٕٖي املٍاِر، دٔز املعمىني ٔاملػس ٗاملمناذز لتخطٗط املٍاِر عا

  ٔاملٍاِر ٔالتطٕٖس الرتبٕٙ 

 

   عمٗيٌفظ التعمي ٔالت عمي 1112531

Psychology of Learning and Teaching 

 (ات وعتىدٚ عضا 3)

مي ٔالتعمٗي الصف٘، وفًّٕ التعمي ٔالتعمٗي ، إسداخ التغريات عالت ٕدٗٛلٗهٕضٚ ادٔه ِرٓ املاتتٍ 

مي، خصاٟص التعمي ، التعمي اإلدساٟ٘، التعمي الصف٘ الفعاه، التعمي املعسيف، املتع مٕكضٔالتعدٖالت يف 

 خصاٟص املتعمي، العٕاون املثثسٚ يف التعمي ٔدٔاً التعمي 

 

 املدزض٘ف ٚ الصزإدا 1112586

Class Administration at School 

 (ات وعتىدٚ عضا 3)

صفٗٛ ٔاضرتاتٗذٗات إدازتّا ٔنٗفٗٛ إدازٚ الػثُٔ أه ِرٓ املادٚ تعسٖف الدازضني بٕاقع املٕاقف الٍتت

الطالبٗٛ يف الغسفٛ الصفٗٛ ٔيف املدزضٛ ٔوتابعٛ أوٕزِي ، نىا تّتي بالتعسٖف بآلٗٛ تطبٗل األضظ 

  0بٛمالط ز املعمىني يف سن وػهالتٔٔد ،ات الٍعاً املدزض٘ٗعىم ٚزإدأالرتبٕٖٛ اإلدازٖٛ 

 


