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 8من  2الصفحة 

 : عنه بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة أ( التعريف
 EDU 316 املقرر:رمز  االدارة والتخطيط الرتبوي   ......... املقرر: اسم- 1 .1
 ( .......... 2.......)  الساعات املعتمدة:  عدد- 2 .2
 ...............مجيع برامج الكلية.. أو الربامج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي.  الربنامج- 3 .3
 ..............................................اللغة العربية...........................  .5 لغة تدريس املقرر:  – 4 .4
 د.عبد العزيز التوجيري ..................... اسم منسق املقرر الدراسي: - 5 .6
 املستوى اخلامس   عطى فيه املقرر الدراسي: السنة أو املستوى األكادميي الذي ي-6 .7
 ال يوجد املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:- 7 .8
 ال يوجداملتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت(: - 8 .9

 موقع تقدمي املقرر إن مل يكن داخل املبىن الرئيس للمؤسسة التعليمية: - 9
 ................................. (..ال ينطبق) ..........................

 التدريس اسلوب – 10
  % 100 النسبة املئوية:  √ حماضرات تقليدية –أ 

  ....... % النسبة املئوية:   خمتلط )تقليدي، عن بعد(-ب 
  ....... % النسبة املئوية:   التعلم االلكرتوين –ج 
  ....... % النسبة املئوية:   مراسله –د 
  ....... % النسبة املئوية:   اخرى-هـ 

 مالحظات:
........................................................................................................... 

 

  ( األهداف:ب

 ماهو اهلدف األساسي من هذا املقرر:-1
 ت اإلدارة والتخطيط واقرتا  الحلو  املبتكرة هلامشكال معرفة الطالب املعلم مبفهوم اإلدارة وأمناطها و..

 .  الدراسي ........ املقرروحتسني صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير -2

  .االستفادة من مواقع االنرتنت يف حتصيل املراجع للتعرف على طرائق وأساليب وأنواع الرتبية
 استخدام التقنية التكنولوجية لعرض املادة.• 

 ر حمتوى املقرر يف ضوء االجتاهات الحديثة اليت تظهر يف نتائج الدراسات والبحوث يف جما  اإلدارة.تطوي -
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 : الدراسيج( توصيف المقرر 
 تناولها: التي سيتمالموضوعات -1

ساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
 التدريس

 -أمهية دراسة علم اإلدارة للمعلم هنة ( وم -فن –مفهوم  اإلدارة وتطورها وأمهيتها  ) اإلدارة علم 
 صفات وخصائص اإلدارة الناجحة.

1 2 

 2 1 مبادئ وخصائص اإلدارة يف اإلسالم . -عناصر اإلدارة 
 2 1 املعلم ( . –الوكيل  –املهام االدارية على مستوى املدرسة )  املدير 

 2 1 العوامل املؤثرة فيه   –دافه أه -أنواعه  -اجتاهاته  –اإلدارة واالتصا  الفعا  ) أمهيته 
 2 1 إدارة الصف الرتبوية :االجتاهات الحديثة يف اإلدارة  

 2 1 إدارة الوقت  

 2 1 إدارة اجلودة الشاملة 

 2 1 إدارة التغيري -

 2 1 إدارة األزمات يف التعليم.  -

 2 1 التخطيط التعليمي : مفهومه ، خصائصه ، أساليبه ، اخلطة املدرسية .
. التخطيط االسرتاتيجي يف التعليم : مفهومه، أمهيته ،  أساليبه ، مراحله ، العوامل املؤثرة فيه   2 4 
 2 1 مشكالت اإلدارة والتخطيط الرتبوي يف اململكة العربية السعودية .  
  مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 
 المختبر يةفصول دراس المحاضرة

عملي/ميداني/      
 تدريبي

 االجمالي أخرى

 26 ............ ............ ............ ............ 2 ساعات التدريس

 26 ............ ............ ............ ............ 2 الساعات المعتمدة
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 ال يوجد فيها الطالب أسبوعيا  ساعات التعلم المتوقع أن يستو  / ساعات دراسة خاصة إضافية-3

 
 
واستراتيجيات الوطني للمؤهالت ومالئمتها مع طرق التقويم  باإلطارمخرجات التعلم المستهدفة وفقا لمجاالت التعلم  – 4

 التدريس.
 

 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

استراتيجيات 
 طرق التقويم التدريس

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: المعارف 1.0
 .اختبارات حتريرية .احملاضرة يذكر عناصر االدارة يف االسالم .  1.1

 اختبارات حتريرية ..حل املشكالت يعرف مفهوم وتطور علم اإلدارة . 1.2

 اختبارات شفهية   التعلم التعاوين يذكر مهارات االتصا  الفعا   1.3

 اختبارات شفهية   العصف الذهين  حيدد أهم االجتاهات الحديثة لإلدارة والتخطيط. 1.4

تكليفات و أنشطة  العصف الذهين  يذكر مشكالت اإلدارة والتخطيط وأساليب معاجلتها بطرق مبتكرة. 1.5
 حبثية

1.6 ..................................................................... ..................  .................. 
 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: المهارات المعرفية 2.0
تستنبط مهارات اإلدارة والتخطيط الرتبوي الالزمة للمدير/ الوكيل / املعلم يف ضوء  - 2.1

 مسئولياهتم ومهامهم.
 .اختبارات حتريرية احملاضرة.

 اختبارات حتريرية ..حل املشكالت الستقصاء  للتوصل إىل املعارف بنفسها .تستخدم مهارات البحث وا - 2.2

 اختبارات شفهية   التعلم التعاوين ختطط لكيفية تطبيق املفاهيم. - 2.3

 اختبارات شفهية   العصف الذهين  تقارن بني االجتاهات االدارية الحديثة . - 2.4

ها يف اجياد حلو  للمشكالت تفسر كيفية توظيف املعلومات اليت تعرفت علي - 2.5
 اإلدارية باململكة العربية السعودية.

تكليفات و أنشطة  العصف الذهين 
 حبثية

 .................. .................. تصنف الوسائط الرتبوية املختلفة ودور كل منها. - 2.6
 ستطيع كل طالب أن:في نهاية دراسة المقرر ي وتحمل المسؤوليةمهارات التعامل مع اآلخرين  3.0
 املالحظة املباشرة احملاضرة. تتحلى بالقيم األخالقية واملهنية للمعلم .  3.1
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 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

استراتيجيات 
 التدريس

 طرق التقويم

تتحلى بسمات وخصائص املعلمة علمياً وأخالقياً و سلوكياً ووجدانياً كقدوة أمام   3.2
 املتعلمني ولزيادة دافعية املتعلمني أثناء التدريس .

 املقابلة الشخصية ..حل املشكالت

 التقومي الذايت التعلم التعاوين تكتسب مهارات التواصل والتفاعل االجتماعي مع اآلخرين .  3.3

 املشاركة الصفية العصف الذهين  متارس آداب الحوار واالستماع للرأي اآلخر . - 3.4

تكليفات و أنشطة  العصف الذهين  تنمى ذاهتا يف مهارة إدارة الفصل .  3.5
 حبثية

3.6 ..................................................................... .................. .................. 
 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: والمهارات العددية وتقنية المعلوماتمهارات التواصل  4.0
 التقومي الذايت تعلم ذاتى تتقن مهارات البحث الذايت على املواقع املختلفة بالشبكة العنكبوتية .  4.1

 املالحظة املباشرة حل املشكالت جتيد مهارات التعلم التعاوين واملشاركة بفاعلية يف اجناز املهام واألنشطة املتنوعة .  4.2

 لعمل . تتواصل بفاعلية مع األقران يف جمموعات ا - 4.3
 

–الحوار واملناقشة   املالحظة املباشرة 

تطبق مهارات التفكري اإلبداعي اليت متكنها من حل املشكالت والتصرف السليم يف  4.4
 املواقف احملرجة والصعبة اليت قد تواجهها .

 المشاركة الصفية حل املشكالت

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: المهارات النفس حركية 5.0
.................. ال يوجد 5.1  .................. 

  
 خالل الفصل الدراسي تقويم الطالبمهام  ل. جدو 5
 

 األسبوع مهمة التقويم 
 النسبة 

 من التقويم النهائي
1 

 
 60 هناية الفصل اختبار حتريري   

2 
 

 20 منتصف الفصل اختبار فصلى

3 
 

 10 أسبوعي املشاركة يف املناقشات الحضور
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4 
 

 10 الثامن التكليفات واالنشطة البحثية

 

 للطالب واالرشاد األكاديميالدعم  د.
 الساعات المكتبية  -
 التواصل عبر موقع الجامعة -
  التواصل عبر البريد اإللكترونى-

 

 هـ   مصادر التعلم 
 الكتب املقررة املطلوبة:-1
 رية وتطبيقات عملية(،مكتبة الرشد ،الرياض، السعودية.(:اإلدارة والتخطيط الرتبوي )أسس نظ1430خالد عبد اهلل دهيش وآخرون ) -
 (:اإلدارة والتخطيط الرتبوي ،مكتبة الرشد ،الرياض ،السعودية.1430عماد حممد عطية ) -
 ( : االدارة والتخطيط الرتبوي ، دار الزهراء ، الرياض ، السعودية .1432فاتن حممد عبد املنعم عزازي )  -

 املراجع الرئيسة:-2

 (:األصو  اإلدارية للرتبية ،دار الشروق،جدة. 1409راهيم عصمت مطاوع وأمينة أمحد حسن )اب -

 (:اإلدارة التعليمية ىف الوطن العرىب،مكتبة النهضة املصرية،القاهرة. 2003إبراهيم عصمت مطاوع ) -

 القاهرة. (:اإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية ،دار الفكر العرىب، 2000أمحد إمساعيل حجى ) -

 (:اإلدارة املدرسية ،دار اجلامعة اجلديدة،اإلسكندرية. 2001إمساعيل حممد دياب ) -

 (:اإلدارة املدرسية وتعبئة القوى البشرية ىف اململكة العربية السعودية دار الشبل. 1996سليمان عبد الرمحن الحقيل ) -

 دار قباء ،القاهرة. (:اإلدارة التعليمية واملدرسية ،2001فاروق شوقى البوهى ) -

 (:اإلدارة التعليمية أصوهلا وتطبيقاهتا ،عامل الكتب ،القاهرة. 1994حممد منري مرسى ) -

  هبا:يوصى  واملراجع اليتالكتب -3
  .اجملالت العلمية املتخصصة يف حبوث اإلدارة الرتبوية والتخطيط كمجالت كليات الرتبية يف اجلامعات 
 

 مواقع اإلنرتنت...اخل:املراجع اإللكرتونية، -4
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 موقع مكتبة املصطفى للكتب اإللكرتونية. -
 وما يتضمنه من مواقع تربوية تتصل باملقرر edu search ,googelموقع  -
 أخرى:مواد تعليمية -5

 ............................................................. 
 ............................................ ................. 
 ............................................................ 

 
 

 المرافق الالزمة: و.
 املباين:-1

  طالبة.40قاعة درس تسع حوايل 
  مقعد داخل القاعة. 40عدد 
 السبورة العادية 

 مصادر الحاسب اآليل:-2
 الكمبيوتر احملمو .  -
 السبورة الذكية.  -
 ............................................................ز عرضجها -
 أخرى:مصادر -3

 ............................................................. 
  ............................................................. 
 ............................................................ 

 

 ز.  تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره 
 التدريس:اسرتاتيجيات الحصو  على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية -1

 .حتليل درجات الطالبات يف االختبارات إحصائياً وتفسريها 
 .عدد مشاركات الطالبات أثناء الشر  مؤشر لفاعلية التدريس 
 ع املتميزات األوائلاملقابالت الشخصية م.  
 

 القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو -2

 .التقييم الذاتى 
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 الطالب. مناقشة ملف اجناز 
 تقرير األداء السنوي للقسم 
 تقييم األقران 

 التدريس:عمليات تطوير -3
  . التعديل يف ضوء االجتاهات الحديثة لعلم االدارة 

 سرتاتيجيات التعلم النشط .الرتكيز على ا 

 االستفادة من خربات الكليات املناظرة يف التخصص 
 

 الطالب:عمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى -4
 . مراجعة تصحيح عينة من أعما  الطالب 

 مستوى نتائج الطالب 
 .تكليف عضو من نفس التخصص مبراجعة التصحيح وفق منوذج اإلجابة 

 الدراسي والتخطيط لتطويرها: فعالية املقررمراجعة الدورية ملدى إجراءات التخطيط لل -5
 . االجتماعات الدورية ألعضاء هيئة التدريس يف جما  التخصص 

 . كتابة تقرير يوضح نقاط القوة والضعف للمقرر 

 . تقومي املقرر يف ضوء نتائج املتعلمني واقرتا  أوجه التحسني 
 

 رئيس القسم األكاديمي  منسق المقرر
 خالد العفيصاند.  االسم:  ............    د.عبد العزيز التوجيري ... االسم:
 ................................. التوقيع:  ................................. التوقيع:
 ....... / ....... / ....... هـ التاريخ:  ....... / ....... / ....... هـ التاريخ:

 
 

د توصيف المقرر تم اعتما  
هـ 1434/  10/  ..19.بتاريخ  ....(1)..في جلسة القسم رقم   

 
   

 


