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 في اإلدارة المدرسية الدبلوم الخطة الدراسية لبرنامج
Diploma in School Administration  

 
 

 اسم الشهادة )بالعربية ( : الدبلوم في اإلدارة المدرسية 
  Diploma in School Administrationاسم الشهادة )باإلنجليزية ( : 

   
 شروط عامه :أحكام و -أ

 . سيويقبل في هذا البرنامج كل من حصل على درجة البكالور
  

 .ال يوجد    : خاصةشروط   -ب
 
 مكونات الخطة : -ج

 موزعة على النحو اآلتي: ( ساعة معتمدة 24تتكون الخطة الدراسية لشهادة الدبلوم في اإلدارة المدرسية من )

 
 ( ساعة معتمدة18متطلبات االجباريه : )ال -1
 ( ساعات معتمدة6) االختيارية:المواد  -2

 
 
 الترقيم:نظام  -د
              الكلية:رمز  -1

 الكلية الرمز

 كلية العلوم التربوية 11

 
 األقسام:رموز  -2

                              

 القسم الرمز

 قسم المناهج والتدريس 01

  واألصول قسم اإلدارة التربوية 02

 
 :الموادرموز  -3

   

  05 02 11 

   
 

 الكلية القسم المستوى المجال التسلسل
   

 مدلول منزلة العشرات )المجال( في أرقام المواد                                       
 

رمز  عنوان مجال التخصص رمز المجال
 المجال

 عنوان مجال التخصص

  5 المواد التربوية 0
  6 أساليب تدريس التخصصات اإلنسانية 1
 المناهج العامة 7 ميةأساليب تدريس التخصصات العل 2
 اإلدارة التربوية 8 المواد النفسية 3
 الحاسوب وتكنولوجيا التعلم 9 أساليب تدريس عامة 4
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 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي:24متطلبات الدبلوم في اإلدارة المدرسية : ) -هـ
 :( ساعة معتمدة وتشمل المواد اآلتية 18: )متطلبات االجباريةال -1

الساعات  اسم المادة قم المادةر
 المعتمدة

 3 أسس اإلدارة المدرسية 1102587

 3 اإلشراف التربوي ئمباد 1102581

 3 أسس التخطيط التربوي 1102583

 3 مقدمة في القيادة التربوية 1102584

 3 تطبيقات حاسوبية في اإلدارة المدرسية 1102591

 3 يةالبحث في اإلدارة المدرس مناهج 1102585

 
 
 ( ساعات معتمدة، يختارها الطالب من بين المواد اآلتية :6) المواد االختيارية :-2

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

 3 التربية أسس 1102501

 3 تخطيط المناهج التربوية 1101570

 3 علم نفس التعلم والتعليم 1102531

 3 إدارة الصف المدرسي 1102586

 
 
 
 

  اإلدارة المدرسيةالخطة االسترشادية لطلبة برنامج الدبلوم في 
 

 الفصل األول

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 3 اإلدارة المدرسية أسس 1102587

 3 اإلشراف التربوي ئمباد 1102581

 3 البحث في اإلدارة المدرسية مناهج 1102585

 3 مادة اختيارية -

 
 
 

 الثاني الفصل

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 3 التخطيط التربوي أسس 1102583

 3 تطبيقات حاسوبية في اإلدارة المدرسية 1102591

 3 مقدمة في القيادة التربوية 1102584

 3 مادة اختيارية -
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 مواد تخصص وصف
 في اإلدارة المدرسية مودبللا

 
 ( ساعة 18رية )بجبا: المتطلبات اإلواًلأ

 
  س اإلدارة المدرسيةسأ 1102587

Introduction to School Administration 
 (ات معتمدة عسا 3)

الدارسين بالمبادئ والمفاهيم األساسية لإلدارة المدرسية، وبدور المدير القيادي على المستوى اإلجرائي،  يفعرت
الت والقضايا اإلدارية والتربوية التي تواجهها شكلمواقع المدرسة في األردن، واب يفمادة على تعرالل تمكما تش

  .نردألافي  المدرسة
 

 Principles of  Educational ئ اإلشراف التربويدمبا 1102581

Supervision 
 (ات معتمدة عسا 3)

محليًا، أنواع اإلشراف التربوي ل هذه المادة طبيعة اإلشراف التربوي، تطور اإلشراف التربوي عالميًا واوتنت
وخصائص كل نوع، مجاالت عمل المشرف التربوي، معايير اختيار المشرف التربوي، وسائل اإلشراف 

 المشرفين التربويين، واإلشراف التربوي في األردن.ب تدري التربوي،
 

 س التخطيط التربويسأ 1102583
Introduction to Educational Planning 

 (عتمدة ات معسا 3)

الدارسين المعرفة النظرية في مجاالت: ماهية التخطيط التربوي وتعريفاته، وركائز التخطيط التربوي،  ابكسإ
تعليم( ، وأنواع التخطيط التربوي) كمي، الومناهج التخطيط التربوي ) العوائد والقوة العاملة والطلب على 

  ألولويات.ا دخطيط التربوي وتحدياالقتصادية واالجتماعية في الت انبوكيفي(، وأثر الج
 

 ة في القيادة التربويةممقد 1102584
Introduction to Educational Leadership 

 (ات معتمدة عسا 3)

لقيادة التربوية ا هذا المساق في التعريف بمفهوم القيادة التربوية ونظرياتها والسلوك القيادي وأنماط بحثي
  .ومهارات القائد الفعال ،عالفوصفات المدير كقائد تربوي 

 
 قات حاسوبية في اإلدارة المدرسيةيبتط 1102591

Computer Application in School 

Administration 

 (ات معتمدة عسا 3)

هذا المساق  بكيفية استخدام الحاسوب في التطبيقات اإلدارية وبرمجياتها ودور الحاسوب في تنظيم  بحثي
 0شبكة المعلومات ) اإلنترنت(، وتوظيفها في مجال اإلدارة التربويةب فتعريلوا يةدرسماإلدارة ال

 
 ج البحث في اإلدارة المدرسيةهمنا 1102585

Research Curricula  in School 

Administration 

 (ات معتمدة عسا 3)

ة المدرسية ريف بمناهج البحث في اإلدارة المدرسية وخصائصها وأهدافها ومساهمتها في ميدان اإلدارعالت
  ة .يالمناهج وأقسامها والنماذج التي تبحث في اإلدارة المدرس اعوالتربوية كما يركز على التعريف بأنو

  
 (ات معتمدة عسا 3) Foundations of  Education      التربية أسس 1102501

طور التربية عبر العصور، ت المدارس الفلسفية في مجال التربية،و سفتها،الدارسين بأسس التربية وفل يفعرت
 .قة التربية مع المجتمعالوع ،ها، أساليب التربية الحديثة وعالقة التربية بالعلوم األخرىاتمبادئ التربية ومقوم

 
 Educational Curricula  ط المناهج التربويةيتخط 1102570

Planning 
 (ات معتمدة عسا 3)

ة مفهوم التخطيط التربوي للمناهج، أسس بناء المناهج الدراسية ومكونات المناهج التربوية، واستراتيجيات سدرا
ربوية، والعوامل التي تؤثر في بناء واختيار وتنظيم المناهج، ودراسة نماذج لتخطيط المناهج لتتخطيط المناهج ا

  فين في تخطيط المناهج، والمناهج والتطوير التربوي.ومحليا، وتقويم المناهج، دور المعلمين والمشر ميالعا
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   عليمنفس التعلم والت علم 1102531
Psychology of Learning and Teaching 

 (ات معتمدة عسا 3)

لم والتعليم الصفي، مفهوم التعلم والتعليم ، إحداث التغيرات والتعديالت في عالت وجيةليكوسة ادول هذه الماتتن 
لم، خصائص التعلم ، التعلم اإلجرائي، التعلم الصفي الفعال، التعلم المعرفي، خصائص المتعلم، المتع لوكس

 العوامل المؤثرة في التعلم ودوام التعلم.
 

 المدرسيف ة الصرإدا 1102586
Class Administration at School 

 (ات معتمدة عسا 3)

صفية واستراتيجيات إدارتها وكيفية إدارة الشؤون الطالبية اول هذه المادة تعريف الدارسين بواقع المواقف النتت
في الغرفة الصفية وفي المدرسة ومتابعة أمورهم ، كما تهتم بالتعريف بآلية تطبيق األسس التربوية اإلدارية 

  0بةلالط ر المعلمين في حل مشكالتوود ،ات النظام المدرسييعمل ةرإداو

 


