اخلطة الدراسية لبرىامج
دبلوو إدارة املؤسسات التعلينية
مبعهد اإلماو الشاطيب

 القسه اليسائي -1

دبلوم إدارة املؤسسات التعليمية
لقد حرصت إدارة معهد اإلماـ الشاطيب منذ نشأتو على أف تكوف برارلو التعليمية تليب احتياجات الواقع يف تعليم القرآف الكرمي،
كالبدء تدرجييان يف تلك الربامج للوصوؿ إىل أفضل النتائج  ،فكاف أكؿ الربامج التعليمية الدكرات التأىيلية للمعلمٌن مث تلى ذلك برف امج
الدبلوـ إلعداد معلمي كمعلمات القرآف الكرمي مث أعقبو برنامج دبلوـ القراءات كىا ضلن اليوـ بصدد افتتاح برنامج إدارة ادلؤسسات
التعلديية .
المسوغات :
- 1توجد عديد من ادلراكز كاجملمعات القرآنية ادلنتشرة ّنحافظة جدة  ،كىذه ادلراكز كاجملمعات يف حاجة ماسة إىل كفاءات إدارية
تعليمية ٕنتاز بالتخطيط اجليد كالقيادة التعليمية ادلتميزة .
- 2تطمح اجلمعية للتوسع يف افتتاح مراكز كرلمعات قرآنية أخرل لتشمل كافة أحياء زلافظة جدة  ،كىذا يتطلب ٔنريج كفاءات
إدارية تعليمية تقوـ بقيادة ىذه ادلراكز التعليمية بعد أف أثبتت صلاحها خالؿ الفرتة السابقة .
- 3تضم ادلراكز كاجملمعات القرآنية أعدادان كبًنة من الطالبات كادلعلمات كاإلداريات كتشتمل على برامج تعليمية متنوعة كتواجهو ا
العديد من ادلشكالت كالتحديات شلا يتطلب كجود قيادات إدارية تعليمية ذات كفاءة عالية .
من ىنا نشأت فكرة افتتاح برنامج اإلدارة التعليمية الذم يهدؼ إىل :
- 1إعداد كتأىيل القول البشرية الالزمة إلدارة القطاعات التعليمية القرآنية .
- 2تنمية الكفايات اإلدارية كادلهنية لدل مديرات القطاعات التعليمية القرآنية كمساعداهتن كادلرشحات إلدارهتا كإكساهبن األساليب
كادلهارات الضركرية للقياـ بأعماذلن بكفاية كفاعلية .
- 3غرس كتعميق االْناىات اإلجيابية ادلتعلقة بادلهنة كالعمل لدل مديرات القطاعات التعليمية القرآنية كمساعداهتن كادلرشحات
إلدارهتا  ،كالراغبات يف احلصوؿ على الدبلوـ يف ىذا التخصص .
- 4إعداد كتأىيل الطالبات الراغبات يف التخصص يف إدارة ادلؤسسات التعليمية .
الدرجة العلمية التي يمنحها البرنامج :
عند إكماؿ الطالبة للربنامج كادلقررات الدراسية بنجاح ٕننح درجة ( دبلوـ يف اإلدارة التعليمية ) .

نظام الدراسة  :انتظاـ  .سنتاف دراسيتاف موزعة على أربعة فصوؿ دراسية .
الفئة المستهدفة :

 - 1مديرات القطاعات التعليمية كاجملمعات القرآنية كمساعداهتن كادلرشحات إلدارهتا .
 - 2الراغبات يف احلصوؿ على دبلوـ إدارة ادلؤسسات التعليمية .

مدة البرنامج  :سنتاف دراسيتاف كرلموع عدد الساعات ( )74ساعة .

شروط القبول :

 - 1أف تكوف ادلتقدمة حاصلة على الشهادة الثانوية أك ما يعادذلا .
 - 2أف تكوف ادلتقدمة مديرة لقطاع تعليمي أك رلمع قرآين أك مساعدة للمديرة أك مرشحة لذلك
الدبلوـ.
 - 3أف ْنتاز ادلقابلة الشخصية .
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مالحظات

المقررات الشرعية
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()1ىمقررى:ىالقرآنىالكروم
يدرس ىذا ادلقرر يف ادلستويات األربع
بواقع ( )2كحدتاف دراسيتاف يف األسبوع .

األكؿ

الثاين

الثالث

الرابع

2

2

2

2

ى

الكدفىمنىتدروسىالمقررى:ى
ربط ادلعلمة بكتاب اهلل عز كجل كٓنبيبها إليو ،كتعويدىا تالكتو كحفظ بعض أجزائو  ،كاالىتداء هبديو كالتخلق بفضائلو ،
كالعمل بأحكامو يف مجيع شؤكف حياهتا اخلاصة كالعامة كالدعوة إليو .

ى
مفرداتىالمقرر:ى
- 1الحفظ  :تكلف الطالبة ُنفظ جزأين من القرآف الكرمي ( )30-29موزعة على النحو التايل :
ادلستول األكؿ  :من سورة الناس إىل سورة األعلى .
ادلستول الثاين  :من سورة الطارؽ إىل سورة النبأ .
ادلستول الثالث  :من سورة ادلرسالت إىل سورة اجلن .
ادلستول الرابع  :من سورة نوح إىل سورة ادللك .

 -2التالوة  :اختيار بعض السور القرآنية على النحو التايل :
ادلستول األكؿ  :جزء ( )28من أكؿ سورة اجملادلة إىل آخر سورة التحرمي .
ادلستول الثاين  :جزء ( )27من اآلية ( )31من سورة الذاريات إىل آخر سورة احلديد .
ادلستول الثالث  :جزء ( )26من أكؿ سورة األحقاؼ إىل اآلية ( )30من سورة الذاريات .
ادلستول الرابع  :جزء ( )25من اآلية ( )47من سورة فصلت إىل آخر سورة اجلاثية .
 -3شرح المفردات الغريبة يف القسم ادلكلفة بتالكتو (يرجع يف ذلك إىل كتاب غريب القرآف للسجستاين أك كلمات
غريب القرآف للشيخ زلمد حسفين سللوؼ ) .
ىى
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طروقةىىالتقوومى:ى
رلموع درجات ادلادة  100درجة  .توزع كالتايل :
 -1األعماؿ الفصلية

( )40درجة موزعة على النحو التايل :

( )30درجة اختبار نصفي
( )5درجات تسميع يومي
( )5درجات دلعاين ادلفردات
 -2االختبار النهائي ( )60درجة موزعة على النحو التايل :
( )30درجة للحفظ كالتالكة
( )25درجة تطبيق احلفظ كالتالكة
( )5درجات دلعاين ادلفردات
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-2ىمقررى:ىالتجوودى
كيدرس ىذا ادلقرر يف ادلستويٌن األكؿ كالثاين
بواقع ( )2كحدتٌن دراسيتٌن يف األسبوع

األكؿ
2

الثاين
2

الكدفىمنىالمقررى:ى
صوف اللساف عن اللحن بتطبيق أحكاـ التجويد عند تالكة القرآف الكرمي كاستظهاره .
ى
مفرداتىالمقرر:ى
المستوى األول :
 مقدمة عامة كفيها بياف فضل القرآف الكرمي كعناية األمة بو  ،كبعلومو كآداب تالكتو .
 مبادئ علم التجويد  :تعريفة  ،موضوعو ،حكم تعلمو  ،أمهية التجويد كفضل ادلهارة بالقرآف ،نشأة علم
التجويد كتطوره  ،كأشهر ادلصنفات فيو .
 أحكاـ االستعاذة كالبسملة .
 مراتب القراءة .
 كيفية حدكث احلركؼ .
 اللحن .
 ادلخارج .
 أحكاـ النوف الساكنة كالتنوين .
 أحكاـ ادليم الساكنة .
المستوى الثاني :





مراتب الغنة .
القلقلة .
الالمات الساكنة .
باب ادلدكد .
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طروقةىالتقوومى:ى

موزعة على النحو اآليت :
رلموع درجات ادلقرر ( )100درجة ّ
 -1األعماؿ الفصلية ( )40درجة
( )5درجات حضور كمشاركة
( )10درجات اختبار دكرم
( )25درجة اختبار نصفي
 -2اختبار هنائي ( )60درجة ٓنريرم
الكتابىالمقرّرى:ىىىى
حلية التالكة د  0رحاب شققي  .ط1427 . 1ق2006-ـ .
ى
المراجعىالمساعدةى:ى
 -1ادلنًن يف أحكاـ التجويد إعداد جلنة احملافظة على القرآف الكرمي باألردف .
 -2غاية ادلريد يف علم التجويد للشيخ عطية قابل نصر  .الطبعة السابعة  .القاىرة .
ىى
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(ى3ى)ىمقررى:ىالفقهىى
كيدرس ىذا ادلقرر يف ادلستول األكؿ
بواقع ( )2كحدتٌن دراسيتٌن يف األسبوع

األكؿ
2

األهدافىالعامةىلتدروسىهذاىالمقررى :ى
معرفة ادلسلمة أيا كاف رلاذلا العلمي أك التعليمي ألىم األحكاـ اليت ٓنتاجها كٕنارسها يوميا عدة مرات خاصة فيما خيص
الطهارة كالصالة كأحكاـ احليض كالنفاس .
هتيئة معلمة رياض األطفاؿ باألحكاـ اليت ٓنتاجها يف تعليمها للطفل يف سن الركضة كمن أمهها مايلي:
غرس بعض القيم اخلاصة بالطهارة كمبادئ الصالة األساسية اليت تعينو على فهمها حينما يؤمر هبا عند سبع سنٌن.تعليمو كيفية تعاملو مع أماكن العبادة .غرس فكرة اإلحساس بضركرة الصلة الدائمة باهلل عن طريق العبادات كأمهها الصالة .غرس فكرة احلالؿ كاحلراـ يف نفوس األطفاؿ من خالؿ األحكاـ السابقة . تعليمو للنظاـ كالعمل اجلماعي كاألخوة اليت ديكن استخالصها من مجاعات الصالة .مفرداتىالمقررى:ىى
أوالً  :الطهارة :

أحكاـ الطهارة كادلياه كآداب قضاء احلاجة .

السواؾ كخصاؿ الفطرة .
أحكاـ الوضوء كصفتو .
أحكاـ ادلسح على اخلفٌن .
نواقض الوضوء .
أحكاـ الغسل كالتيمم .
أحكاـ إزالة النجاسة .
أحكاـ احليض كالنفاس .
ثانياً  :الصالة :

حكم الصلوات اخلمس كبياف فضلها .

شركط الصالة .
أركاف الصالة ككاجباهتا كسننها .

9

صفة الصالة .
ما يستحب كيكره يف الصالة كاألكقات ادلنهي عن الصالة فيها .
أحكاـ السجود للسهو .
صالة التطوع .
حكم صالة اجلماعة كحضور النساء إىل ادلساجد .
صالة أىل األعذار .
أسلوبىالتقوومىوتوزوعىالدرجاتى:ىى
مجموع درجات المادة  100درجة  .توزع كالتالي :
( )10حضور ومشاركة
األعمال الفصلية ( )40درجة
( )10اختبار شفوي
( )20اختبار تحريري
اختبار نهائي ( )60درجة .
الكتابىالمقررى:ى
ادللخص الفقهي  .صاحل بن فوزاف عبد اهلل آؿ فوزاف  .قسم العبادات  .دار العاصمة  .السعودية  .ط1423 . 1ق .
المراجعىالمساعدةى:ىى
 -1فقو السنة ادليسر  .عبد اهلل بن زلمد ادلطلق  .كنوز اشبيليا  .الرياض 2011 .ـ .
 -2شرح عم د ة الفقو  .عبد اهلل بن عبد الرمحن بن جربين  .مكتبة الرشد  .الرياض  .السعودية  .ط1428 . 2ق-
2008ـ .
 -3الفقو ادليسر  .عبد اهلل بن زلمد الطيار كآخركف  .الرياض  .ط1432 . 1ق2011-ـ .
ى
ى
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ى

المقررات التربوية
ى
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(ى1ى)ىمقررى :أصول التربية اإلسالمية
الثاين

كيدرس ىذا ادلقرر يف ادلستول الثاين
بواقع ( )2كحدتٌن دراسيتٌن يف األسبوع

2

األهدافىالعامةىلتدروسىهذاىالمقررى:ى
 -1أف تتعرؼ الطالبة على مفهوـ الرتبية اإلسالمية كأىدافها كخصائصها .
 -2أف تتعرؼ الطالبة على مصادر الرتبية اإلسالمية كأىدافها الرتبوية .
 -3أف تتعرؼ الطالبة على مفهوـ أىداؼ الرتبية اإلسالمية كأمهيتها كمستوياهتا كشركط كمعايًن اختيارىا .
الرتبوم .
ة
 -4أف تتعرؼ الطالبة على أركاف اإلدياف الستة كآثارىا
 -5أف ٓنقق الطالبة العبودية هلل كنشر اإلسالـ كالفضائل احلسنة .
 -6أف تتمكن الطالبة من استنباط اآلثار الرتبوية لألصوؿ التعبدية .
 -7أف تتعرؼ الطالبة على األصوؿ الفكرية ( الكوف ػ احلياة ػ الطبيعة ػ اإلنسانية ػ ادلعرفة ) .
 -8أف ٕنيز الطالبة بٌن الفكر اإلسالمي كغًنه بالنسبة للنظرة للكوف كاحلياة كالطبيعة اإلنسانية كادلعرفة .
 -9أف تتعرؼ الطالبة على كسائط كأساليب الرتبية اإلسالمية .
 -10أف تتعرؼ الطالبة على مناذج من أشهر ادلربٌن ادلسلمٌن كآرائهم الرتبوية .
مفرداتىالمقررى:ىى
1ػ الرتبية اإلسالمية ( ادلفهومات كاخلصائص )
2ػ مصادر الرتبية اإلسالمية  :القرآف الكرمي  ،السنة النبوية  ،مصادر ثانوية متغًنة .
ػ الرتاث الفكرم ػ طبيعة ادلتعلم ادلسلم ػ طبيعة اجملتمع ادلسلم ػ طبيعة العصر احلاضر ػ طبيعة العملية التعليمية .
3ػ أىداؼ الرتبية اإلسالمية ٓ :نديد األىداؼ  ،أمهيتها  ،مستوياهتا  ،شركطها  ،مناذج منها .
4ػ األصوؿ العقدية كآثارىا الرتبوية  :أركاف اإلدياف الستة .
5ػ األصوؿ التعبدية كآثارىا الرتبوية  :الصالة  ،الزكاة  ،الصوـ  ،احلج .
6ػ األصوؿ الفكرية اإلسالمية عن الكوف كاحلياة كالطبيعة اإلنسانية  ،كادلعرفة .
7ػ مؤسسات الرتبية اإلسالمية ( النظم كالتطبيقات )  :الوسائط كاألساليب
8ػ مناذج من أشهر ادلربٌن ادلسلمٌن :
 اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب
 إماـ التابعٌن احلسن البصرم
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 إماـ أىل السنة أمحد بن حنبل
 شيخ اإلسالـ ابن تيمية
 كغًنىم

أسلوبىتدروسىالمقررى:ىى
- 1احملاضرة .
- 2ادلناقشة .
- 3التعليم التعاكين .
- 4التعليم عن طريق اجملموعات الصغًنة .
- 5التعليم اإللكرتكين .
- 6التعليم الفردم .
- 7العصف الذىين .
أسلوبىالتقوومىوتوزوعىالدرجاتى:ىى
مجموع درجات المادة  100درجة  .توزع كالتالي :
األعماؿ الفصلية ( )40درجة

( )15اختبار نصفي
(ُ )10نث يف اجملاؿ
( )5مشاركة فعالة
( )5درجات تكاليف ككاجبات
( )5درجات انتظاـ كحضور

اختبار هنائي ( )60درجة .
الكتابىالمقررى:ىىى
أصوؿ الرتبية اإلسالمية  .صاحل بن حيٍن الزىراين  ،طو بن طو مصطفى شوماف  .جدة 1432 .ىػ 2011 /ـ .
المراجعىالمساعدةى:ىى
 -1الرتبية اإلسالمية ( ادلفهومات كالتطبيقات )  .سعيد إمساعيل علي  .الرياض  .الرشد 1425 .ىػ 2004 /ـ .
 -2الرتبية اإلسالمية  .عبد اهلل بن عقيل العقيل  .الرياض  .الرشد 1427 .ىػ 2006 /ـ .
 -3أصوؿ الرتبية اإلسالمية كأساليبها يف البيت كادلدرس ة كاجملتمع  .عبد الرمحن النحالكم  .دمشق  .دار الفكر .
1983ـ .
 -4أصوؿ الرتبية اإلسالمية  .زلمد شحات اخلطيب كآخركف  .الرياض  .اخلرجيي للنشر كالتوزيع  .ط1426 . 3ىػ .
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ى(ى2ى)ىمقررى :إدارة مؤسسات تعليمية ()1
كيدرس ىذا ادلقرر يف ادلستول األكؿ
بواقع ( )2كحدتٌن دراسيتٌن يف األسبوع

األكؿ
2

األهدافىالعامةىلتدروسىهذاىالمقررى:ى
 -1أف تتعرؼ الطالبة على العالقة بٌن إدارة ادلؤسسة التعليمية كاإلدارات األخرل .
 -2أف تقف الطالبة على التطور التارخيي للنظريات اإلدارية كشلارساهتا .
 -3أف تتعرؼ الطالبة على العمليات اإلدارية الضركرية لزيادة فعالية مديرات ادلؤسسات التعليمية يف أداء مهامو ف .
 -4أف تتعرؼ الطالبة على بعض ادلهارات اإلدارية الالزمة لزيادة فعالية مديرات ادلؤسسات التعليمية يف أداء مهامو ف
من حيث ادلهارات التصورية كاإلنسانية كالفنية .
مفهومي نظرييت القيادة اإلجرائية كالقيادة التحويلية كاستخدامهما يف ادلؤسسات التعليمية .
 -5أف تتعرؼ الطالبة على
ّ
مفرداتىالمقررى:ىى
أوالً  :مفاىيم كعالقات

 مفاىيم ( اإلدارة ػ اإلدارة ادلدرسية ػ اإلدارة التعيلمية ػ اإلدارة الرتبوية
 العالقة بٌن اإلدارة ادلدرسية كاإلدارة التعليمية

ثانياً  :التطور التارخيي للنظريات كادلمارسات اإلدارية
 ادلدرسة الكالسيكية
 النظرية اإلدارية
 ادلدرسة السلوكية
 نظاـ ليكرت
 مدرسة ُنوث العمليات
 مفاىيم التسويق
 إدارة اجلودة
 نظريات التمدرس
( نظرية اذلرـ ػ نظرية ادلسار احلديدم ػ نظرية األداء العايل )
 منوذج اجملتمع
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ثالثاً  :العمليات اإلدارية الضركرية لزيادة فعالية مديرات ادلؤسسات التعليمية يف أداء مهامو ف
 عملية االلتزاـ بفلسفة الرتبية
 عملية صناعة القرار

 عملية اؿتحليل كالتقييم
 عملية استلهاـ األىداؼ كٔنطيطها
 عملية التغيًن كالتكيف
 عملية التعاكف كالعمل الفريقي
رابعاً  :ادلهارات اإلدارية لزيادة فعالية مديرات ادلؤسسات التعليمية يف أداء مهامو ف

 ادلهارات التصورية الضركرية لزيادة فعالية مديرات ادلؤسسات التعليمية يف أداء مهامو ف
 ادلهارات اإلنسانية الضركرية لزيادة فعالية مديرات ادلؤسسات التعليمية يف أداء مهامو ف
 ادلهارات الفنية الضركرية لزيادة فعالية مديرات ادلؤسسات التعليمية يف أداء مهامو ف

يتالقيادة اإلجرائية كالقيادة التحويلية كاستخدامهما يف ادلؤسسات التعليمية
خامساً  :نظر ا
 مفهوـ نظرييت القيادة اإلجرائية كالقيادة التحويلية
 تطوير نظرييت القيادة التحويلية
 أمناط القيادة التحويلية
 استخداـ نظرية القيادة التحويلية يف ادلؤسسات التعليمية
أسلوبىتدروسىالمقررى:ىى
- 1احملاضرة .
- 2ادلناقشة .
- 3التعليم التعاكين .
- 4التعليم عن طريق اجملموعات الصغًنة .
- 5التعليم اإللكرتكين .
- 6التعليم الفردم .
العصف الذىين .ى
ى
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أسلوبىالتقوومىوتوزوعىالدرجاتى:ىى
مجموع درجات المادة  100درجة  .توزع كالتالي :
األعماؿ الفصلية ( )40درجة

( )15اختبار نصفي
(ُ )10نث يف اجملاؿ
( )5مشاركة فعالة
( )5درجات تكاليف ككاجبات
( )5درجات انتظاـ كحضور

اختبار هنائي ( )60درجة .

الكتابىالمقرر:ىى
إدارة مؤسسات تعليمية يف القرف احلادم كالعشرين  .اذلاليل الشربيين اذلاليل  .ادلنصورة  .ادلكتبة العصرية 2006 .ـ .

الكتبىالمساندةى:ى
 -1اإلدارة التعليمية كاإلدارة الرتبوية  .أمحد إمساعيل حجي (1998ـ)  .القاىرة  .دار الفكر العريب .
 -2اإلدارة التعليمية بٌن النظرية كالتطبيق  .صالح الدين معوض كحناف عبد احلليم رزؽ (2001ـ)  ،ادلنصورة  .ادلكتبة
العلمية احلديثة .
 -3اْناىات معاصرة يف إدارة ادلؤسسات التعليمية  .زلمد صربم حافظ  .السيد السيد زلمود البحًنم (2009ـ) .
القاىرة  .عامل الكتب للنشر .
 -4اإلدارة ادلدرسية  .طو طو مصطفى شوماف  .طنطا  .دار احلضارة العربية 2002 .ـ .
- 4اإلدارة الرتبوية كالسلوؾ ادلنظمي  .ىاين عبدالرمحن الطويل  .دار كائل للنشر  .عماف  .األردف .
ى
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ى(ى3ى)ىمقررى :إدارة مؤسسات تعليمية ()2
كيدرس ىذا ادلقرر يف ادلستول الثاين
بواقع ( )2كحدتٌن دراسيتٌن يف األسبوع

الثاين
2

األهدافىالعامةىلتدروسىهذاىالمقررى:ى
 -1أف تتعرؼ الطالبة إىل مفاىيم إدارة نظم ادلؤسسات التعليمية بوجو عاـ .
-2أف تتعرؼ الطالبة إىل مفهوـ إدارة اجلودة كاالعتماد يف ادلؤسسات التعليمية ككيفية تطوير ادلؤسسة التعليمية يف ضوء
معايًن اجلودة كاالعتماد .
 -3أف تتعرؼ الطالبة إىل اإلدارة اإللكرتكنية يف ادلؤسسات التعليمية ككيفية تطبيقها .
 -4أف تتعرؼ الطالبة إىل سبل إدارة األزمات يف ادلؤسسات اؿتعليمية ككيفية التغلب على ىذه األزمات .
 -5أف تكتسب الطالبة مهارات إدارة التغيًن يف ادلؤسسات التعليمية .
 -6أف تتعرؼ الطالبة إىل مفهوـ كأبعاد اإلدارة الذاتية يف ادلؤسسات التعليمية .
 -7أف تتمكن الطالبة من تطبيق اإلدارات ادلختلفة .
ى
مفرداتىالمقررى:ىتدرس الموضوعات التالية :

أكالن  :مدخل مفاىيمي عاـ
ثاينن  :إدارة اجلودة كاالعتماد يف ادلؤسسات التعليمية كتطبيقاهتا
ا
ثالث :اإلدارة اإللكرتكنية يف ادلؤسسات التعليمية كتطبيقاهتا
ان
رابعان  :إعادة اذلندسة يف ادلؤسسات التعليمية كتطبيقاهتا
خامسن  :إدارة األزمة يف ادلؤسسات التعليمية كتطبيقاهتا
ا
سادسن  :إدارة التغيًن يف ادلؤسسات التعليمية كتطبيقاهتا
ا

سابعان  :اإلدارة الذاتية يف ادلؤسسات التعليمية كتطبيقاهتا
ثامن  :إدارة االجتماعات كالندكات يف ادلؤسسات التعليمية كتطبيقاهتا
ان
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ى

أسلوبىتدروسىالمقررى:ىى
- 1احملاضرة .
- 2ادلناقشة .
- 3التعليم التعاكين .
- 4التعليم عن طريق اجملموعات الصغًنة .
- 5التعليم اإللكرتكين .
- 6التعليم الفردم .
- 7العصف الذىين .
ى
أسلوبىالتقوومىوتوزوعىالدرجاتى:ىى
مجموع درجات المادة  100درجة  .توزع كالتالي :
األعماؿ الفصلية ( )40درجة

( )15اختبار نصفي
(ُ )10نث يف اجملاؿ
( )5مشاركة فعالة
( )5درجات تكاليف ككاجبات
( )5درجات انتظاـ كحضور

اختبار هنائي ( )60درجة .
الكتابىالمقرر:ىى
اْناىات معاصرة يف إدارة ادلؤسسات التعليمية  .زلمد صربم حافظ  ،السيد زلمود البحًنم (2009ـ)  .القاىرة  .عامل
الكتب للنشر .
الكتبىالمساندةى:ى
 -1إدارة مؤسسات تعليمية يف القرف احلادية كالعشرين  .اذلاليل الشربيين اذلاليل (2006ـ)  .ادلنصورة  :ادلكتبة العصرية.
 -2إدارة ادلؤسسات الرتبوية  .حافظ فرج أمحد  ،زلمد صًنم حافظ (2003ـ)  .القاىرة  .عامل الكتب .
 -3اإلدارة التعليمية بٌن النظرية كالتطبيق  .صالح الدين معوض كحناف عبد احلليم رزؽ (2001ـ)  .ادلنصورة  .ادلكتبة
العلمية احلديثة .
 -4اإلدارة التعليمية كاإلدارة الرتبوية  .أمحد إمساعيل حجي (1998ـ)  .القاىرة  .دار الفكر العريب .
 -5اإلدارة ادلدرسية  .طو طو مصطفى شوماف  .طنطا  .دار احلضارة العربية 2002 .ـ .ىى
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(ى4ى)ىمقررى :مشكالت وقضايا تربوية
كيدرس ىذا ادلقرر يف ادلستول الرابع
بواقع ( )2كحدتٌن دراسيتٌن يف األسبوع

الرابع
2

األهدافىالعامةىلتدروسىهذاىالمقررى:ى
 -1أف تتعرؼ الطالبة على ادلفهومات اخلاصة بادلشكالت كالقضايا الرتبوية كخصائصها كمستوياهتا .
-2أف تتعرؼ الطالبة على بعض ادلشكالت الرتبوية ادلتعلقة ب إدارة ادلؤسسات ككيفية عالجها مثل مشكلة الغش يف
االختبارات كالرسوب كاإلعادة كالعنف األسرم .
 -3أف تتعرؼ الطالبة على بعض ادلشكالت اليت تتعلق بادلعلمة مثل  :عدـ تكيف ادلعلمة مع البيئة ادلدرسية كضعف
مستول معلمة ادلادة كنقص عدد ادلعلمات ادلؤىالت ثقافيا كتربويا ككيفية عالج ىذه ادلشكالت .
 -4أف تتعرؼ الطالبة على بعض القضايا الرتبوية مثل  :الغزك الفكرم  ،العودلة الثقافية  ،خركج ادلرأة للعمل كضوابط
ىذا اخلركج .
مفرداتىالمقررى:ىى
أوالً :ادلشكالت كالقضايا الرتبوية  :إطار مفاىيمي

( مفاىيم  ،كخصائص كمستويات كأسباب ظهور ادلشكلة الرتبوية )

ثانياً  :مشكالت تعليمية تربوية :

1ػ مشكالت تتعلق بالطالبة
(أ) الغش يف االختبارات
(ب) الرسوب كاإلعادة كالتسرب
(ج) العنف األسرم

2ػ مشكالت تتعلق بادلعلمة :
(أ) عدـ تكيف ادلعلمة يف بيئة ادلدرسة
(ب) ضعف مستول معلمة ادلادة
(ج) نقص عدد ادلعلمات ادلؤىالت ثقافيا كتربويا
3ػ مشكالت تتعلق بإدارة ادلؤسسة التعليمية :
(أ) الرتدد يف أناذ القرارات
(ب) تسيب اإلدارة ادلدرسية
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(ج) ضعف العالقات اإلنسانية
ثالثاً  :قضايا تربوية :

(أ) الغزك الفكرم  :مفهومو  ،مراحلو  ،كيفية مواجهتو .
(ب) قضية العودلة الثقافية  :مفهومها  ،اجيابياهتا كسلبياهتا  ،التحديات الثقافية للعودلة .

(ج) قضية خركج ادلرأة إىل العمل
( للمحاضر أف خيتار مشكالت كقضايا تربوية أخرل تتناسب مع العصر كمتطلباتو )

أسلوبىتدروسىالمقررى:ىى
- 1احملاضرة .
- 2ادلناقشة .
- 3التعليم التعاكين .
- 4التعليم عن طريق ادلجموعات الصغًنة .
- 5التعليم اإللكرتكين .
- 6التعليم الفردم .
- 7العصف الذىين .

أسلوبىالتقوومىوتوزوعىالدرجاتى:ىى
مجموع درجات المادة  100درجة  .توزع كالتالي :
األعماؿ الفصلية ( )40درجة

( )15اختبار نصفي
(ُ )10نث يف اجملاؿ
( )5مشاركة فعالة
( )5درجات تكاليف ككاجبات
( )5درجات انتظاـ كحضور

اختبار هنائي ( )60درجة .
الكتابىالمقررى:ىىى
 -1الرتبية كمشكالت اجملتمع  .زلمود عباس عابدين كآخركف  .جامعة قناة السويس 1998 .ـ .
المراجعىالمساعدةى:ىى
 -1زلاضرات يف الرتبية كمشكالت اجملتمع  .طو بن طو مصطفى شوماف  .طنطا  .مطبعة السعادة 1998 .ـ .
 -2نظرية احللوؿ اإلبداعية كاالبتكارات للمشكالت  .صاحل أبو جادك  .دار ديبونو للنشر كالتوزيع  .عماف  .األردف .
2005ـ .
 -3عمل ادلرأة السعودية  .كفيقة الدخيل  .الرياض  .مكتبة ادللك فهد 1421 .ىػ .
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ى(ى5ى)ىمقررى :اإلدارة التربوية()1
األكؿ

كيدرس ىذا ادلقرر يف ادلستول األكؿ
بواقع ( )2كحدتٌن دراسيتٌن يف األسبوع

2

األهدافىالعامةىلتدروسىهذاىالمقررى:ى
- 1أف تتعرؼ الطالبة على ادلفاىيم اإلدارية يف رلاؿ إدارة ادلؤسسات التعليمية .
- 2أف تتعرؼ الطالبة على التطور التارخيي للفكر اإلدارم كانعكاساتو على اإلدارة الرتبوية .
- 3أف ٕنيز الطالبة بٌن األفكار اإلدارية للمدارس ادلختلفة .
- 4أف تتعرؼ الطالبة على ادلهارات اإلدارية ككيفية تقومي العمل اإلدارم .
- 5أف تكتسب الطالبة مالمح التطور اإلدارم يف ادلؤسسة التعليمية
- 6أف تتعرؼ الطالبة على القيادة اإلسالمية كشركطها كشليزاهتا
مفرداتىالمقررى:ىى
- 1مفهوـ اإلدارة كنشأهتا كخصائصها .
- 2تطور الفكر اإلدارم كانعكاسو على اإلدارة الرتبوية :
 اإلدارة الكالسيكية .
 اإلدارة اإلنسانية
 اإلدارة السلوكية
 اإلدارة التشاركية
 اإلدارة ادلوقفية

 إدارة اجلودة الشاملة
- 3اإلدارة الرتبوية  :ـفهومها  ،تطورىا  ،مهارات اإلدارية  ،اختيارىا كتدريبها كتقوديها .
- 4خصائص كمستويات اإلدارة الرتبوية كالعوامل ادلؤثرة فيها كأمناطها.
- 5القيادة يف اإلسالـ .
 مبادئ القيادة يف اإلسالـ
 شركط القيادة يف اإلسالـ
 كاجبات القيادة يف اإلسالـ

 شليزات أسلوب القيادة اإلسالمية
 مناذج من القيادة يف اإلسالـ
 مناذج من القيادة الرتبوية بادلملكة العربية السعودية
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أسلوبىتدروسىالمقررى:ىى
- 1احملاضرة .
- 2ادلناقشة .
- 3التعليم التعاكين .
- 4التعليم عن طريق اجملموعات الصغًنة .
- 5التعليم اإللكرتكين .
- 6التعليم الفردم .
- 7العصف الذىين .
أسلوبىالتقوومىوتوزوعىالدرجاتى:ىى
مجموع درجات المادة  100درجة  .توزع كالتالي :
األعماؿ الفصلية ( )40درجة

( )15اختبار نصفي
(ُ )10نث يف اجملاؿ
( )5مشاركة فعالة
( )5درجات تكاليف ككاجبات
( )5درجات انتظاـ كحضور

اختبار هنائي ( )60درجة .
الكتابىالمقررى:ىىى
اإلدارة الرتبوية  ،مفاىيم كآفاؽ  .راتب سالمو السعود  .األردف  .شركة طارؽ كشركاؤه 2009 .ـ .
المراجعىالمساعدةى:ىى
 -1اإلدارة الرتبوية  .عرفات عبد العزيز  .القاىرة  .األصللو ادلصرية 2002 .ـ .
 -2اإلدارة التعليمية  ،أصوذلا كتطبيقاهتا  .زلمد منًن مرسي  .القاىرة  .عامل الكتب 1993 .ـ .

ى
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(ى6ى)ىمقررى :اإلدارة التربوية ()2
كيدرس ىذا ادلقرر يف ادلستول الثاين
بواقع ( )2كحدتٌن دراسيتٌن يف األسبوع

الثاين
2

األهدافىالعامةىلتدروسىهذاىالمقررى:ى
 -1أف تتعرؼ الطالبة على مفاىيم نظريات اإلدارة كأمهيتها كخصائصها كأنواعها .
 -2أف توظف الطالبة نظريات اإلدارة يف حل ادلشكالت ادلدرسية .
 -3أف تتعرؼ الطالبة على السلطة كادلسؤكلية يف اإلدارة الرتبوية
 -4أف ٕنيز الطالبة بٌن ادلركزية كغًن ادلركزية يف اإلدارة الرتبوية .
 -5أف تتعرؼ الطالبة على إجيابيات كسلبيات كل من اإلدارة ادلركزية كاإلدارة غًن ادلركزية .
 -6أف تتعرؼ الطالبة على أركاف التنظيم اإلدارم كخطواتو اإلدارية .
 -7أف تتمكن الطالبة من إعداد التقارير اإلدارية .
 -8أف تستطيع الطالبة عمل تقومي أداء العاملٌن يف ادلؤسسة التعليمية .
 -9أف تتعرؼ الطالبة على آليات الدافعية اإلنسانية يف اإلدارة الرتبوية .
مفرداتىالمقررى:ىى
1ػ نظريات اإلدارة الرتبوية :
 تعريف النظرية  ،كمراحل بنائها  ،كأمهيهتا  ،كمعايًنىا
 .2أنواع النظريات اإلدارية :
 نظرية اإلدارة الرتبوية ؾعملية أناذ قرار
 نظرية اإلدارة الرتبوية ؾعملية اجتماعية

 نظرية اإلدارة الرتبوية كوظائف كمكونات
3ػ السلطة كادلسؤكلية يف اإلدارة الرتبوية :

 مفهوـ السلطة يف اإلدارة الرتبوية
 مفهوـ ادلسؤكلية يف اإلدارة الرتبوية
 ـفهوـ ادلركزية كغًن ادلركزية يف اإلدارة الرتبوية

 عوامل اختيار ادلركزية كغًن ادلركزية يف اإلدارة الرتبوية
 .4كظائف العملية اإلدارية :
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 التنظيم اإلدارم  :تعريفو  ،أركانو  ،خطواتو
 التوجيو ( القيادة اإلدارية )  :تعريفو كتأثًنه
 التنسيق اإلدارم  :مفهومو كأدكاتو .
 إعداد التقارير اإلدارية  :أشكالو كمساتو .
 إعداد ادلوازنات

 احملاسبية اإلدارية  :أمهيتها  ،خطواهتا  ،مراحلها .
 التقومي اإلدارم ألداء الطالبات كادلعلمات كادلوظفات األخريات .
 أناذ القرارات اإلدارية كصناعتها .
 .5الدافعية كاحلفز يف العملية اإلدارية  :ادلفهوـ  ،اآلليات  ،النظريات  ،احلوافز .

ى
أسلوبىتدروسىالمقررى:ىى
- 1احملاضرة .
- 2ادلناقشة .
- 3التعليم التعاكين .
- 4التعليم عن طريق اجملموعات الصغًنة .
- 5التعليم اإللكرتكين .
- 6التعليم الفردم .
- 7العصف الذىين .
ى

أسلوبىالتقوومىوتوزوعىالدرجاتى:ىى
مجموع درجات المادة  100درجة  .توزع كالتالي :
األعماؿ الفصلية ( )40درجة

( )15اختبار نصفي
(ُ )10نث يف اجملاؿ
( )5مشاركة فعالة
( )5درجات تكاليف ككاجبات
( )5درجات انتظاـ كحضور

اختبار هنائي ( )60درجة .
ى
ى
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الكتابىالمقررى:ىىى
اإلدارة الرتبوية  .عرفات عبد العزيز  .القاىرة  .األصللو ادلصرية 2002 .ـ .
المراجعىالمساعدةى:ىى
- 1اإلدارة ادلدرسية يف ضوء الفكر اإلدارم اإلسالمي ادلعاصر
ادلصرية 1987 .ـ .
2
3
4
5

 .عرفات عبد العزيز سليماف  .القاىرة  .األصللو

اإلدارة الرتبوية كالقيادة  ،مفاىيمها ككظائفها كنظرياهتا  .طو احلاج الياس  .عماف  .مكتبة األقصى 1984 .ـ .اإلدارة التعليمية  ،أصوذلا كتطبيقاهتا  .زلمد منًن مرسي  .القاىرة  .عامل الكتب 1993 .ـ .اإلدارة الرتبوية  ،مفاىيم كآفاؽ  .راتب سالمو السعود  .األردف  .شركة طارؽ كشركاؤه 2009 .ـ .اإلدارة التعليمية مفاىيم كآفاؽ  .ىاين عبدالرمحن الطويل  .دار كائل للنشر  .عماف  .األردف .ى
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(ى7ى)ىمقررى:ىاإلشراف التربوي
كيدرس ىذا ادلقرر يف ادلستول الرابع
بواقع ( )2كحدتٌن دراسيتٌن يف األسبوع

الرابع
2

أهدافىتدروسىهذاىالمقررى:ى
 -1أف تتعرؼ الطالبة على مفهوـ اإلشراؼ الرتبوم من حيث التعريف كاألىداؼ كالوظائف كاألسس اخلاصة بو .
 -2أف تتعرؼ الطالبة على أساليب كأنواع اإلشراؼ الرتبوم .
 -3أف تتعرؼ الطالبة على مقومات كمهاـ كمعوقات اإلشراؼ الرتبوم ادلختلفة .
 -4أف تتعرؼ الطالبة على اجملاالت كاألساليب اإلشرافية دلديرة املؤسسة التعليمية .
 -5أف تتعرؼ الطالبة على دكر اإلشراؼ الرتبوم يف عملية تطوير ادلناىج الدراسية كعملية التنمية ادلهنية للمعلمات .
 -6أف تتعرؼ الطالبة على معوقات اإلشراؼ الرتبوم ادلختلفة ككيفية التغلب عليها .
مفرداتىالمقررى:ى
أوالً  :اإلشراؼ الرتبوم  (:تعاريف  ،أىداؼ  ،كظائف  ،أسس )
 تعريف اإلشراؼ الرتبوم

 أىداؼ اإلشراؼ الرتبوم

 كظائف اإلشراؼ الرتبوم
 أسس اإلشراؼ الرتبوم
ثانياً  :أساليب اإلشراؼ الرتبوم :

 الزيارات الصفية
 ادلداكالت اإلشرافية
 تبادؿ الزيارات بٌن ادلعلمٌن
 الدركس التطبيقية

 ادلشغل الرتبوم ( الورشة الرتبوية)
 اؿؽراءة ادلوجقة
 االجتماعات كاللقاءات اإلشرافية
 الندكات الرتبوية
 البحث اإلجرائي
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 التعليم ادلصغر
ثالثاً  :أنواع اإلشراؼ الرتبوم :

 اإلشراؼ الصفي (اإلكلينيكي)
 اإلشراؼ التطورم
 اإلشراؼ التنوعي
 اإلشراؼ الرتبوم من قبل األقراف

رابعاً  :اإلشراؼ الرتبوم ( مقومات كمهاـ كمعوقات)
خامساً  :مديرة ادلدرسة ( ادلشرفة الرتبوية ادلقيمة):

 كاجبات مديرة ادلدرسة كمسؤكلياهتا اإلشرافية
 أمهية الدكر اإلشرايف دلديرة ادلدرسة
 رلاالت الدكر اإلشرايف دلديرة ادلدرسة
 األساليب اإلشرافية دلديرة ادلدرسة
 مقومات العالقة بٌن مديرة ادلدرسة كادلشرفة الرتبوية

سادساً  :دكر اإلشراؼ الرتبوم يف عملييت  :تطوير ادلناىج كالتنمية ادلهنية للمعلمات :
 دكر ادلشرفة الرتبوية يف تطوير ادلناىج

 دكر ادلشرفة الفنية يف رلاؿ التنمية ادلهنية للمعلمات
سابعاً  :معوقات اإلشراؼ الرتبوم ككيفية التغلب عليها .

ى

أسلوبىتدروسىالمقررى:ىى
- 1احملاضرة .
- 2ادلناقشة .
- 3التعليم التعاكين .
- 4التعليم عن طريق اجملموعات الصغًنة .
- 5التعليم اإللكرتكين .
- 6التعليم الفردم .
- 7العصف الذىين .
ى
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أسلوبىالتقوومىوتوزوعىالدرجاتى:ىى
مجموع درجات المادة  100درجة  .توزع كالتالي :
األعماؿ الفصلية ( )40درجة

( )15اختبار نصفي
(ُ )10نث يف اجملاؿ
( )5مشاركة فعالة
( )5درجات تكاليف ككاجبات
( )5درجات انتظاـ كحضور

اختبار هنائي ( )60درجة .
الكتابىالمقرر:ى
اإلشراؼ الرتبوم  .سعيد جاسم األسدم  ،مركاف عبد اجمليد إبراىيم (2007ـ)  .الرياض  .مكتبة ادللك فهد .
ى
الكتبىالمساندة:ى
 -1ادلرجع يف اإلشراؼ الرتبوم كالعملية اإلشرافية  ،زلمود زلمد أبو عابد ( 2005ـ)  .أربد  .دار الكتاب الثقايف .
ط. 2
 -2اإلشراؼ الرتبوم ( مفاىيمو  ،أىدافو ،أسسو  ،أساليبو )  .حسن أمحد الطلعاين (2005ـ)  .عماف  .دار الشركؽ
للنشر كالتوزيع .
 -3اإلشراؼ كالتنظيم الرتبوم  ،سهى نونا صليوك( 2005ـ 1425 /ىػ )  .عماف  .دار صفاء للنشر كالتوزيع .
ى
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(ى8ى)ىمقررى :أخالقيات المهنة
كيدرس ىذا ادلقرر يف ادلستول األكؿ
بواقع ( )2كحدتٌن دراسيتٌن يف األسبوع

األكؿ
2

األهدافىالعامةىلتدروسىهذاىالمقررى:ىىىىىىىىى
 -1أف تتعرؼ الطالبة على مفهوـ أخالؽيات ادلهنة كأمهيتو يف رلاؿ العمل اإلدارم يف ادلؤسسات التعليمية .
 -2أف تدرؾ الطالبة ادلتطلبات األساسية ألخالؽ ادلهنة اإلدارم يف ادلؤسسات التعليمية .
 -3أف تتعرؼ الطالبة على مشكالت اإلدارة يف الدكؿ العربية كاإلسالمية .
 -4أف تتعرؼ الطالبة على برامج اإلعداد األخالقي للسلوؾ اإلدارم كخطواتو .
 -5أف تتعرؼ الطالبة على اجلهود الد كلية كالعربية كاحمللية حملار ةبالفساد اإلدارم .
مفرداتىالمقررى:ىى
أوالً :أخالؽيات املىنة ( النشأة كالتطور )

 مفهوـ أخالؽ ادلهنة
 أمهية دراسات متغًن أخالؽ ادلهنة يف الدكؿ العربية كاإلسالمية

ثانياً  :مفهوـ اخلدمة العامة يف اإلسالـ كمتطلبات العامل فيها

 مفهوـ اخلدمة العامة يف اإلسالـ

 أخالؽ ادلهنة (أخالؽ العمل األساسية للمسلم )
ػ الكفاية كاإلتقاف يف العمل
ػ الرفق كالعفو مع ادلوظفٌن كادلتعاملٌن
ػ النصح للمسلمٌن كاإلبداع يف أداء اخلدمة العامة
ػ استشعار ادلسؤكلية
ػ العدؿ كاإلنصاؼ
ػ األمانة كالبعد عن غش الرعية
اؿريق
ػ العمل بركح ف
ػ طاعة كيل األمر بادلعركؼ

 األجر على اخلدمة العامة

 األسباب اليت أدت إىل الفساد اإلدارم
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 الرشوة كاذلدية
ثالثاً  :إعداد ادلوظفٌن ألخالؽ ادلهنة كأمهيتو يف اإلدارة

 قضايا كمشكالت تواجو اإلدارة يف الدكؿ كاجملتمعات العربية اإلسالمية
 أخالؽ ادلهنة كالتنمية
 جهود دكلية حملاربة الفساد اإلدارم كإسرتاتيجية التقليل منو
 منافع أخالؽ ادلهنة يف الدكؿ العربية كاإلسالمية

 التحديات كالتجارب يف رلاؿ اإلعداد األخالقي يف الدكؿ اإلسالمية
رابعاً  :برنامج بناء اإلعداد األخالقي كخطواتو

 البناء األخالقي للموظفٌن العموميٌن
 زيادة الوعي األخالقي كمقدرة التحليل األخالقي للمشكالت
 تعميق اخلدمة العامة
 بلورة كتشكيل كصياغة منظومة قيم كسلوؾ ادلوظفٌن
 تعزيز قيم اجتماعية اجيابية

 تعزيز أدكات الضبط االدارم
مسً  :الفساد اإلدارم ككيفية كشفو كالتغلب عليو
خا ا

 كشف االضلراؼ كالفساد اإلدارم
 زلاربة الفساد اإلدارم

ى
أسلوبىتدروسىالمقررى:ىى
- 1احملاضرة .
- 2ادلناقشة .
- 3التعليم التعاكين .
- 4التعليم عن طريق اجملموعات الصغًنة .
- 5التعليم اإللكرتكين .
- 6التعليم الفردم .
- 7العصف الذىين .
ى
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أسلوبىالتقوومىوتوزوعىالدرجاتى:ىى
مجموع درجات المادة  100درجة  .توزع كالتالي :
األعماؿ الفصلية ( )40درجة

( )15اختبار نصفي
(ُ )10نث يف اجملاؿ
( )5مشاركة فعالة
( )5درجات تكاليف ككاجبات
( )5درجات انتظاـ كحضور

اختبار هنائي ( )60درجة .
ى
ى
الكتابىالمقررى:ىى
أخالؽ العمل كسلوؾ العاملٌن يف اخلدمة العامة ك احملاسبية عليها من منظور إسالمي  .فؤاد عبد اهلل العمر  .مكتبة ادللك
فهد الوطنية 1419 .ىػ 1999 /ـ .
ى
الكتبىالمساندةى:ى
 -1آداب العمل كالعماؿ يف اإلسالـ  .عبد احلميد أبو الريش  .الكويت  .بيت التمويل الكوييت 1996 .ـ .
 -2مبادئ اإلدارة يف اإلسالـ  ،دراسة مقارنة  .زلمد بن عبد اهلل الربعي  .الدماـ 1414 .ىػ 1994 /ـ .
ى
ى
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(ى9ى)ىمقررى :المحاسبية في المؤسسات التعليمية
كيدرس ىذا ادلقرر يف ادلستول الثاين
بواقع ( )2كحدتٌن دراسيتٌن يف األسبوع

الثاين
2

ى
األهدافىالعامةىلتدروسىهذاىالمقررى:ى
 -1أف تتعرؼ الطالبة على تطور احملاسبية اإلدارية اإلسالمية يف األزمنة ادلختلفة
 -2أف تتعرؼ الطالبة على كاقع احملاسبية اإلدارية يف اجملتمعات اإلسالمية يف الوقت احلاضر
 -3أف تتعرؼ الطالبة على أدكات احملاسبية اإلدارية ككيفية تفعيلها
 -4أف تدرؾ الطالبة أكجو االستفادة من عقد ادلقارنات يف رلاؿ أخالؽ ادلهنة
 -5أف تتعرؼ الطالبة على التحديات ادلستقبلية يف رلاؿ أخالؽ ادلهنة ككيفية التحصن ضد الفساد اإلدارم
مفرداتىالمقررى:ىى
أوالً  :احملاسبية اإلدارية الفاعلة :

 احملاسبية اإلدارية يف عهد اإلسالـ
ػ مناذج من احملاسبية اإلدارية يف عهد اخللفاء الراشدين
ػ مناذج من احملاسبية اإلدارية يف عهد اخلالفة األموية كالعباسية

 كاقع احملاسبية اإلدارية يف اجملتمعات اإلسالمية يف الوقت احلاضر

ثانياً  :أدكات احملاسبية اإلدارية :

 أىم أدكات احملاسبية اإلدارية الفاعلة
 دكر القدكة يف احملاسبية اإلدارية على أخالؽ ادلهنة
 تقليل الفرص ادلتاحة دلخالفة أخالؽ ادلهنة

ثالثاً  :دكر األسرة كادلواطنٌن يف احملاسبية :

 دكر األسرة يف غرس القيم اإلجيابية
 دكر ادلواطنٌن يف احملاسبية

 مركزية التخطيط كغًن مركزية التنفيذ
 رفع الفاعلية اإلدارية
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رابعاً  :ديواف الشكاكل ( ادلظامل ) دراسة ٓنليلية مقارنة

 متابعة شكاكل ادلواطنٌن كرد ادلظامل يف العهد اإلسالمي
 نشأة جهاز حامي الدكلة كشكاكم ادلواطنٌن كأىم مكوناتو
 مالمح حامي العدالة مقارنة مع كايل ادلظامل يف اإلسالـ
 مناذج دراسية كأكجو االستفادة منها

خامساً  :أكجو االستفادة من عقد ادلقارنات يف رلاؿ احملاسبية يف ادلؤسسات التعليمية
سادساً  :التحديات ادلستقبلية يف رلاؿ احملاسبية يف ادلؤسسات التعليمية
أسلوبىتدروسىالمقررى:ىى
- 1احملاضرة .
- 2ادلناقشة .
- 3التعليم التعاكين .
- 4التعليم عن طريق اجملموعات الصغًنة .
- 5التعليم اإللكرتكين .
- 6التعليم الفردم .
- 7العصف الذىين .
ى
أسلوبىالتقوومىوتوزوعىالدرجاتى:ىى
مجموع درجات المادة  100درجة  .توزع كالتالي :
األعماؿ الفصلية ( )40درجة

( )15اختبار نصفي
(ُ )10نث يف اجملاؿ
( )5مشاركة فعالة
( )5درجات تكاليف ككاجبات
( )5درجات انتظاـ كحضور

اختبار هنائي ( )60درجة .
الكتابىالمقرر:ىى
آداب العمل كالعماؿ يف اإلسالـ  .عبد احلميد أبو الريش  .الكويت  .بيت التمويل الكوييت 1996 .ـ .
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ى
الكتبىالمساندةى:ى
 -1البعد األخالقي يف اخلدمة ادلدنية  .زىًن الصباغ  .الرياض  .رللة اإلدارة العامة 1985 .ـ .
 -2أخالقيات الوظيفة العامة كالعوامل اإلدارية ادلؤثرة يف سلالفتها بالتطبيق على ادلملكة العربية السعودية
الصواؼ  .الرياض  .رللة اإلدارة العامة 1415ىػ 1994 /ـ .

 .زلمد ماىر

 -3أخالؽ العمل كسلوؾ العاملٌن يف اخلدمة العامة كاحملاسبية عليها من منظور إسالمي  .فؤاد عبد اهلل العمر  .مكتبة
ادللك فهد الوطنية 1419 .ىػ 1999 /ـ .
ى
ى
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(ى10ى)ىمقررى :التخطيط التربوي
كيدرس ىذا ادلقرر يف ادلستول الثالث
بواقع ( )2كحدتٌن دراسيتٌن يف األسبوع

الثالث
2

أهدافىالمقررى:ىى
يهدؼ ىذا ادلقرر إىل :
 -1تزكيد الدارسات بادلفاىيم األساسية للتخطيط  ،كالتخطيط الرتبوم  ،كالتخطيط التعليمي .
 -2تعريف الدارسات بالفركؽ بٌن اخلطة كالتخطيط  ،كالفركؽ بٌن التخطيط الرتبوم  .كالتخطيط التعليمي.
 -3تعريف الدارسات بأمهية التخطيط  ،كأىداؼ التخطيط اؿ تربوم  ،كعالقة التخطيط الرتبوم كالتعليمي بالتنمية
الشاملة .
 -4تنمية قدرة الدارسات على فهم كإدراؾ أساليب كطرؽ التخطيط الرتبوم كالتعليمي كادلقارنة بينها .
 -5إكساب الدارسات ادلهارات التخطيطية الالزمة على ادلستول الرتبوم  ،كِناصة يف رلاالت ٓنديد االحتياجات ،
ككضع األىداؼ  ،كصياغتها  ،كجدكلة األنشطة التعليمية  ،كإعداد اخلطة التعليمية كتنفيذىا  ،كمتابعتها  ،كتقوديها ،
ككيفية صنع القرار الرتبوم .
محتوىىمقررى:ى
 -1مفهوـ التخطيط  ،الفرؽ بٌن اخلطة كالتخطيط  ،التخطيط من ادلنظور اإلسالمي .
 -2مفهوـ التخطيط الرتبوم .
 -3التخطيط الرتبوم كالتخطيط التعليمي .
 -4التخطيط الرتبوم كالتعليمي يف إطار الرتبية اإلسالمية .
 -5مربرات التخطيط الرتبوم كضركراتو .
 -6أىداؼ التخطيط الرتبوم  ،كمقوماتو .
 -7أساليب التخطيط التعليمي كمداخلو .
 -8أمناط التخطيط التعليمي .
 -9مراحل التخطيط التعليمي :
أ -مرحلة إعداد اخلطة  .ب -مرحلة تنفييذ اخلطة  .ج -مرحلة تقييم اخلطة .
 -10خصائص اخلطة التعليمية الناجحة .
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 -11زلاكر العمل يف التخطيط الرتبوم .
 -12مشكالت كٓنديات التخطيط التعليمي .
أسلوبىتدروسىالمقررى:ىى
- 1احملاضرة .
- 2ادلناقشة .
- 3التعليم التعاكين .
- 4التعليم عن طريق اجملموعات الصغًنة .
- 5التعليم اإللكرتكين .
- 6التعليم الفردم .
- 7العصف الذىين .
طرقىالتقوومى:ى
مجموع درجات المادة  100درجة  .توزع كالتالي :
األعماؿ الفصلية ( )40درجة

( )10االختبار التحريرم
( )10ادلشاركة الفاعلة يف كرش العمل
( )10الواجبات ادلنزلية
( )10تقومي اخلطط التعليمية ادلقدمة من الدارسات

اختبار هنائي ( )60درجة .
الكتابىالمقرّرى:ىىىى
مقدمة يف اإلدارة كالتخطيط الرتبوم  .د .صالح عبداحلميد مصطفى ك د  .فدكل فاركؽ عمر  ،الطبعة األكىل  .الرياض
 .مكتبة الرشد 1427 ،ق .
المراجعىالمساندةى:ى
 -1اإلدارة كالتخطيط الرتبوم (أسس نظرية كتطبيقات عملية )  .د .خالد بن عبداهلل بن دىيش  ،د  .عبدالرمحن بن
سليماف الشالس  ،د .سامي عبدالسميع رضواف  .الطبعة الثالثة  .الرياض  .مكتبة الرشد 1427 .ق .
 -2اإلدارة كالتخطيط التعليمي االسرتاتيجي  .د .عادؿ السيد اجلندم  .الطبعة الثانية  .الرياض  .مكتبة الرشد .
1423ق .
 -3التخطيط التعليمي  .د .زلمد سيف الدين فهمي  .الطبعة اخلامسة  .القاىرة  .مكتبة االصللو ادلصرية 1990 .ـ .ى
ى
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المقررات النفسية
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ى

(ى1ى)ىمقررى :التقويم التربوي
كيدرس ىذا ادلقرر يف ادلستول الرابع
بواقع ( )2كحدتٌن دراسيتٌن يف األسبوع

الرابع
2

أهدافىالمقرر:ىى
- 1تعريف الطالبة (ادلديرة) ّنفهوـ التقومي داخل ادلؤسسة الرتبوية كأنواعو .
- 2الوعي بأساليب كأدكات تقومي ادلعلمة كالبيئة التعليمية كنتاجات التعليم ادلعريف كادلهارم الوجداين .
- 3تنمية أفكار الطالبات (ادلديرات ) ِنصوص شلارسة التقومي النفسي الرتبوم كفق معايًن اجلودة الشاملة يف داخل
مؤسسة تربوية معاصرة .
مفرداتىالمقررى:ىى
أوالً  :مفهوـ التقومي النفسي الرتبوم
التقييم – القياس – التقومي – أنواع التقومي
ثانياً  :أسس يف عمليات التقومي
شركط التقومي الناجح – خصائص أدكات التقومي ( الصدؽ – الثبات – ادلوضوعية – التقنٌن )
ثالثاً  :عملية التقومي :
تقومي ادلتعلم – األىداؼ التعليمية – احملتول التعليمي – أىداؼ كرلاؿ عملية تقومي التعلم
رابعاً  :أساليب كأدكات التقومي :
االختبارات التحصيلية – حقائب االصلاز – ادلقابلة اإلكلينيكية – األكراؽ البحثية – الواجبات –
االختبارات النفسية – اختبارات القدرات العقلية )
خامساً  :أساليب كأدكات تقومي التعلم الوجداين :
مقاييس االْناىات كادلسوؿ – االختبارات ادلوقفية – االختبارات االسقا طية – ادلالحظة تقومي الزـ يالت –
صحائف الطالبات )
سادساً  :تقومي ادلعلمة :
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ماذا نقوـ يف ادلعلمة – أغراض تقومي ادلعلمة – من يقوـ ادلعلم ة – أساليب تقومي ادلعلم ة ( ادلالحظة اثناء العمل
– حقائب اصلازات ادلعلمات – تقديرات الطالبات – التقومي بناء على ٓنصيل الطالبات – التقكمي الذايت )
سابعاً :تقومي ادلواد كالبيئة التعليمية :
تقومي الكتاب ادلدرسي –تقومي الربرليات التعليمية – تقومي الربامج التعليمية – تقومي البيئة التعليمية .
ثامناً  :مقاييس إحصائية تفيد يف التقومي الرتبوم :
مقاييس النزعة ادلركزية – مقاييس التشتيت – االرتباط – ادلنحىن الطبيعي كتطبيقاتو
ى
أسلوبىتدروسىالمقررى:ىى
- 1احملاضرة .
- 2ادلناقشة .
- 3التعليم التعاكين .
- 4التعليم عن طريق اجملموعات الصغًنة .
- 5التعليم اإللكرتكين .
- 6التعليم الفردم .
- 7العصف الذىين .
أسلوبىالتقوومىوتوزوعىالدرجاتى:ىى
مجموع درجات المادة  100درجة  .توزع كالتالي :
األعماؿ الفصلية ( )40درجة

( )10حضور كمشاركات
( )10تكليفات
( )20اختبار نصفي ٓنريرم

اختبار هنائي ( )60درجة .
الكتابىالمقرر:ىى
أصوؿ التقومي كالقياس الرتبوم  .حسٌن زيتوف (  . ) 1428الرياض  :الدار البيضاء .
المراجعىالمساعدةى:ى
التقومي الرتبوم – األسس كالتطبيقات  .عبد اجمليد منصور كزكريا الشربيين كعبد اللطيف احلشاش (  . ) 2004الرياض .
دار الزىراء .ى
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(ى2ى)ىمقررى :اإلرشاد التربوي
كيدرس ىذا ادلقرر يف ادلستول الثالث
بواقع ( )2كحدتٌن دراسيتٌن يف األسبوع

الثالث
2

أهدافىالمقرر:ىى
 .1تعريف الطالبة (ادلديرة) ّنفهوـ اإلرشاد يف اجملاؿ النفسي الرتبوم كتطوره عادليا
 .2احاطو الطالبة (ادلديرة) بطرؽ اإلرشاد كجوىر العالقة بٌن ادلرشدة كادلسرتشدة كخاصة التلميذة .
 .3فهم كيفية شلارسة ادلعلمات كاألمهات ألدكاره ف يف عالج مشكالت التأخر الدراسي كالتسرب كالغياب كالتأخر
كتركيض االنفعاالت كتطوير مفهوـ الذات لدل الصغار كتفوقهم الدراسي
مفرداتىالمقررى:ىى
أوالً  :اإلرشاد النفسي الرتبوم :
النشأة كمراحل التطور عادليا مع الرتكيز على ادلملكة العربية السعودية –

مفهوـ اإلرشاد – رلاالت

اإلرشاد – مبادئ يف شلارسة اإلرشاد – الفرؽ بٌن اإلرشاد كالعالج.
ثانياً  :صفات ادلرشدة كدكره ا :
بٌن مسات كصفات ادلرشدة – أنواع اخلدمات اإلرشادية – طرؽ كأساليب اإلرشاد – مهاـ ادلرشد ة –
دكر مديرة ادلؤسسة الرتبوية يف عملية اإلرشاد – دكر ادلعلم ة يف عملية اإلرشاد – دكر ادلرشد ة مع
ادلواقف الطارئة ( إمهاؿ الواجبات – السلوؾ العدكاين – السلوؾ الفوضوم – السرقات – الكذب –
الغياب ) ...
ثالثاً  :خطة اإلرشاد :
الربنامج اليومي كالربنامج األسبوعي – اخلطة العامة لإلرشاد لعاـ دراسي كامل– اإلرشاد التعليمي .
رابعاً  :برامج الرعاية يف ادلؤسسة التعليمية :
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برنامج رعاية متكررم الغياب كالتأخر – برنامج رعاية احلاالت الصحية – برامج رعاية ادلتفوؽات –
اجملالس كاللجاف يف ادلؤسسة التعليمية كدكرىا يف اإلرشاد –

تشجيع كتكرمي التلميذ ات – برامج

التخفيف من حده القلق كخاصة قلق االختبار – برنامج تطوير الذات .
خامساً  :اإلرشاد الفردم كاإلرشاد اجلمعي :
الرعاية الفردية للراسبات كادلتأخرات دراسيان – الرعاية الفردية للمتفوؽات – الرعاية الفردية لذك ات
اإلعاقات كاألمراض – كاإلرشاد اجلمعي .
سادساً  :استخداـ ادلقابلة يف اإلرشاد :
تعريف ادلقابلة – أنواع ادلقابلة – االستعداد للمقابلة – زمن ادلقابلة
سابعاً  :التشخيص :
تعريف التشخيص – خطوات التشخيص – أنواع التشخيص
ثامناً  :العالج :
معىن العالج – أنواع العالج ( الذايت – التأثًن ادلباشر  -االستبصار –العالج البيئي )-خطة العالج
أسلوبىتدروسىالمقررى:ىى
- 1احملاضرة .
- 2ادلناقشة .
- 3التعليم التعاكين .
- 4التعليم عن طريق اجملموعات الصغًنة .
- 5التعليم اإللكرتكين .
- 6التعليم الفردم .
- 7العصف الذىين .
أسلوبىالتقوومىوتوزوعىالدرجاتى:ىى
مجموع درجات المادة  100درجة  .توزع كالتالي :
األعماؿ الفصلية ( )40درجة

( )10حضور كمشاركات
( )10تكليفات
( )20اختبار نصفي ٓنريرم

اختبار هنائي ( )60درجة .
ى
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الكتابىالمقرر:ى
التوجيو كاإلرشاد الطاليب  .إبراىيم السويلم ( 2002ـ )  .الرياض  .دار طويق .
المراجعىالمساعدةى:ىى
 -1الدليل العلمي للمرشدين النفسيٌن كالرتبويٌن  .نادر الزيود ( 1998ـ )  .عماف  .دار الفكر .
 -2يف إطار التوجيو كاإلرشاد  .فيصل الدنيش ( 1424ىػ )  .الرياض  .مطبعة النرجس .
ى
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المقررات اإلدارية
ى
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ى

()1ىمقررى :مهارات االتصال اإلداري
كيدرس ىذا ادلقرر يف ادلستول الثالث
بواقع ( )2كحدتٌن دراسيتٌن يف األسبوع

الثالث
2

أهدافىالمقررى:ى
 -1تزكيد الدارسات بادلفاىيم كادلعلومات األساسية عن االتصاؿ اإلنساين  :مفهومو  ،كعناصره  ،كأمهيتو  ،كأشكالو ،
كمساتو  ،كمعوقاتو .
معوقات.
ق
 -2إكساب الدارسات ادلهارات األساسية اليت ٕنكنهن من اإلنصات الفعاؿ  ،كتعرؼ
 -3تعريف الدارسات بأساليب القراءة  ،كالعوامل ادلؤثرة فيها  ،ككيفية اكتساب مهاراهتا .
 -4تنمية مهارات التحدث كادلخاطبة  ،كاإللقاء  ،كالعرض الفعاؿ لدل الدارسات .
 -5تزكيد الدارسات بادلهارات األساسية للكتابة بصفة عامة  ،كالكتابة باحلاسب اآليل بصفة خاصة .
 -6تنمية مهارات االتصاؿ غًن اللفظي لدل الدارسات  ،كزيادة قدرتوف على فهم دالالتو  ،كتوظيف أدكاتو .
 -7تبصًن الدارسات ّنفهوـ مهارات احلوار  ،كاإلقناع  ،كتنمية الوعي لديهن ّنفهوـ احلوار كاإلقناع  ،كأمهيتو  ،كفهم
أمناط ادلتحاكرين .
تصل يف بيئة العمل كإكساهبن مهارات االتصاؿ يف اجملاؿ الرتبوم .
 -8تعرمؼ الدارسات بأمناط اؿكا
 -9تعريف الدارسات باالجتماعات كأساليبها ككتابة التقارير عنها .
ى
محتوىىالمقررى:ى
 -1مفهوـ االتصاؿ  ،كعناصره  ،كأمهيتو  ،كأشكالو  ،كمساتو  ،كمعوقاتو .
 -2مفهوـ اإلنصات كالفرؽ بينو كبٌن السماع  ،كادلهارات ادلطلوبة لإلنصات .
 -3أساليب القراءة كمهارهتا  ،كطرؽ ٓنسٌن سرعة القراءة .
 -4مهارات التحدث كادلخاطبة  ،كاإللقاء كالعرض .
ابة  ،كادلهارات اخلاصة بالكتابة اإللكرتكنية .
 -5أنواع الكتابة  ،كادلهارات األساسية للكت
 -6مفهوـ االتصاؿ غًن اللفظي  ،كأمهيتو  ،كأدكاتو .
 -7مفهوـ احلوار كأمهيتو .
 -8مهارات احلوار كاإلقناع  ،كزلفزات اإلقناع  ،كأمناط ادلتحاكرين .
 -9االتصاؿ يف بيئة العمل  ،مستوياتو  ،كأشكالو  ،كمهاراتو .
ماعات ككتابة التقارير كأنواعها ادلختلفة .
 -10االجت
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ى
أسلوبىتدروسىالمقررى:ىى
- 1احملاضرة .
- 2ادلناقشة .
- 3التعليم التعاكين .
- 4التعليم عن طريق اجملموعات الصغًنة .
- 5التعليم اإللكرتكين .
- 6التعليم الفردم .
- 7العصف الذىين .
طرقىالتقوومى:ى
مجموع درجات المادة  100درجة  .توزع كالتالي :
األعماؿ الفصلية ( )40درجة

( )15اختبار نصفي
(ُ )10نث يف اجملاؿ
( )5مشاركة فعالة
( )5تكاليف ككاجبات
( )5انتظاـ كحضور

اختبار هنائي ( )60درجة .
ى
الكتابىالمقرّرى:ى
مهارات االتصاؿ  .د .نوح بن حيٍن الشهرم  ،الطبعة الثانية  ،جدة  ،دار حافظ للنشر كالتوزيع 1432 ،ق .
ى
المراجعىالمساندةى:ى
 -1مهارات االتصاؿ لإلعالميٌن كالرتبويٌن كالدعاة  .زلمد منًن حجاب  ،الطبعة األكىل  ،القاىرة  ،دار الفجر للنشر
كالتوزيع 1999 ،ـ .
 -2قوة الكلمة  :فن التخاطب مع فرد كاحد أك مليوف  .دكركين ليدز  .تعريب كتقدمي د  .عبدالرمحن توفيق  .القاىرة .
مركز اخلربات ادلهنية لإلدارة "دييك" 1999 .ـ .
 -3احملفزات السبعة للحصوؿ على نعم  :علم التأثًن على قرارات اآلخرين  .راسل إتش جراصلو  .ترمجة مكتبة جرير
الطبعة األكىل  .الرياض  .مكتبة جرير 2009 .ـ .
ىى
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()2ىمقررى :اإلدارة المالية
كيدرس ىذا ادلقرر يف ادلستول الثاين
بواقع ( )2كحدتٌن دراسيتٌن يف األسبوع

الثاين
2

األهدافىالعامةىلتدروسىهذاىالمقررى:ى
 -1أف تتعرؼ الطالبة على النظريات كالتطبيقات حوؿ الوظائف ك األنشطة ادلهمة لإلدارة ادلالية .
2ػ -أف تكتسب الطالبة الطرؽ الفعالة للتفكًن ك تقييم ك تطبيق مفاىيم أساليب متنوعة يف مواقف أناذ القرارات ادلالية.
2ػ -أف تكتسب الطالبة مهارات اإلبداع كاالبتكار .
 -3فتح الطريق بشكل فاعل لتوليد قاعدة معرفة خاصة بو ف ك التعلم من خالؿ ادلالحظات الشخصية ادلباشرة لنماذج
االدارة ادلالية يف احلياة اليومية .
 -4أف تتمكن الطالبة من استخداـ شبكة اإلنرتنت لال طالع على أحدث اإلصدارات يف رلاؿ اإلدارة ادلالية .
 -5أف تشارؾ الطالبة يف ادلؤٕنرات ك الندكات ك ادللتقيات العلمية ذات العال قة .
مفرداتىالمقررى:ىى
 -1مفهوـ االدارة ادلالية (ادلفهوـ احلركي للتمويل  ،ادلفهوـ احلركي لإلستثمار) .
 -2كظائف االدارة ادلالية ك أىدافها .
 -3أساليب ك مصادر التمويل الداخلي (الذايت) يف منشآ ت األعماؿ (حاالت عملية) .
 -4أساليب ك مصادر التمويل اخلارجي (الذايت) يف منشآ ت األعماؿ (حاالت عملية) .
 -5التمويل التأجًنم للسلع ك ادلعدات الرأمسالية .
 -6الصيغ اإلسالمية للتمويل .
 -7االستثمار يف األصوؿ الثابتة (حاالت عملية) .
 -8االستثمار يف األصوؿ ادلتداكلة (حاالت عملية) .
 -9أدكات التحليل ادلايل (بياف تدفق األمواؿ) .
 -10أدكات التحليل ادلايل (النسب ك ادلؤشرات ادلالية) .
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أسلوبىتدروسىالمقررى:ىى
- 1احملاضرة .
- 2ادلناقشة .
- 3التعليم التعاكين .
- 4التعليم عن طريق اجملموعات الصغًنة .
- 5التعليم اإللكرتكين .
- 6التعليم الفردم .
- 7العصف الذىين .
ى
أسلوبىالتقوومىوتوزوعىالدرجاتى:ىى
رلموع درجات ادلادة  100درجة  .توزع كالتايل :
األعماؿ الفصلية ( )40درجة

( )15اختبار نصفي
(ُ )10نث يف اجملاؿ
( )5مشاركة فعالة
( )5درجات تكاليف ككاجبات
( )5درجات انتظاـ كحضور

اختبار هنائي ( )60درجة .
الكتابىالمقرر:ىى
أساسيات اإلدارة ادلالية  .عبد القادر زلمد أمحد عبد اهلل  ،خالد عبد العزيز السهالكم  .ط 1430 1ىػ 2009 /ـ .
الكتبىالمساندةى:ى
 -1أساسيات يف اإلدارة ادلالية  .عدناف النعيمي  .دار ادلسًنة للطباعة كالنشر 2007 .ـ .
 -2اإلدارة ادلالية  ،مفاىيم أساسية  ،تقييم األدكات ادلالية  ،زلمود فتوح كآخراف  .سوريا  .دار شعاع للنشر كالتوزيع .
ج2009 .1ـ .
 -3اإلدارة ادلالية  .أسامة عبد اخلالق األنصارم  .دار ادلسًنة للطباعة كالنشر .
ىى
ى
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()3ىمقررى :مبادئ العالقات العامة
كيدرس ىذا ادلقرر يف ادلستول الرابع
بواقع ( )2كحدتٌن دراسيتٌن يف األسبوع

الرابع
2

ى

أهدافىالمقررى:ىى
 -1تزكيد الدارسات بادلعلومات اإلنسانية حوؿ مفهوـ العالقات العامة  ،كنشأهتا كتطورىا .
 -2تعريف الدارسات بأسس العالقات العامة  ،كأىدافها  ،ككظائفها .
ٓ -3نقيق الوعي كاإلدراؾ لدل الدارسات لطبيعة العالقة العامة كصناعة ذات بعد إنساين  ،ذلا خططها  ،كتنظيمها ،
كتستلزـ مؤىالت معينة دلن يعملن هبا .
 -4تزكيد الدارسات بادلعرفة الكافية حوؿ دكر العالقات العامة  ،كأنشطتها  ،كرلاالت عملها يف ادلؤسسات ادلختلفة مع
التطبيق على اجملاؿ الرتبوم .
 -5إكساب الدارسات دلهارات إدارة األزمات من خالؿ أجهزة العالقا ت العامة  ،كبصفة خاصة األزمات الرتبوية ،
كالتعليمية .
محتوىىالمقررى:ى
 -1مفهوـ العالقات العامة كطبيعتها .
 -2نشأة العالقات العامة كتطورىا .
 -3أسس العالقات العامة كأىدافها ككظائفها .
 -4تنظيم العالقات العامة كإدارهتا .
 -5مؤىالت موظف العالقات العامة .
 -6أنشطة العالقات العامة يف ادلؤسسات الرتبوية .
 -7التخطيط للعالقات العامة .
 -8العالقات العامة كالصورة الذىنية .
 -9العالقات العامة كرلاؿ إدارة األزمات .
 -10مناذج تطبيقية لدكر العالقات العامة يف إدارة األزمات الرتبوية كالتعليمية .
أسلوبىتدروسىالمقررى:ىى
- 1احملاضرة .
- 2ادلناقشة .
- 3التعليم التعاكين .
- 4التعليم عن طريق اجملموعات الصغًنة .
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- 5التعليم اإللكرتكين .
- 6التعليم الفردم .
- 7العصف الذىين .
ى
طرقىالتقوومى:ى
مجموع درجات المادة  100درجة  .توزع كالتالي :
األعماؿ الفصلية ( )40درجة

( )20االختبار التحريرم
( )10ادلشاركة يف ادلناقشات
( )10تقدمي خطة للعالقات العامة لتحسٌن صورة
مؤسسة تعليمية عند مجهور ادلتعاملٌن معها

اختبار هنائي ( )60درجة .
الكتابىالمقرّرى:ىىىى
األسس العلمية للعالقات العامة  .د .علي عجوة  .الطبعة الرابعة  .القاىرة  .عامل الكتب 1999 .ـ .
ىالمراجعىالمساندةى:ى
 -1العالقات العامة كاالتصاؿ اإلنساين  .د .صاحل خليل أبو أصبع  .الطبعة األكىل  .األردف  .عماف  .دار الشركؽ
للنشر كالتوزيع 1998 .ـ .
 -2العالقات العامة  :اْناىات حديثة كاسرتاتيجيات عصرية  .د .حساف بن عمر بصفر  ،د  .حامد بن زلمد القداح .
اؿطبعة األكىل  .جدة  .دار حافظ للنشر كالتوزيع 2011 .ـ .
 -3إدارة العالقات العامة بٌن اإلدارة االسرتاتيجية كإدارة األزمات  .د .علي عجوة  .د .كردياف فريد  .الطبعة الثانية .
القاىرة  .عامل الكتب 2008 .ـ .
ى
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ى()4ىمقررى :إدارة الموارد البشرية ()1
كيدرس ىذا ادلقرر يف ادلستول الثاين
بواقع ( )2كحدتٌن دراسيتٌن يف األسبوع

الثاين
2

أهدافىتدروسىهذاىالمقررى:ى
 -1أف تتعرؼ الطالبة (ادلديرة) على مفاىيم إدارة ادلوارد البشرية كأىدافها كاألنشطة األساسية اخلاصة هبا .
 -2أف تتعرؼ الطالبة (ادلديرة) على كيفية التخطيط يف رلاؿ إدارة ادلوارد البشرية كادلشاكل اخلاصة هبا .
م ادلهاـ الوظيفةم يف إدارة ادلوارد البشرية كٓنليلها .
 -3أف تتعرؼ الطالبة (ادلديرة) على تحد د
 -4أف تكتسب الطالبة (ادلديرة) االستخدامات اخلاصة بتحليل ادلهاـ الوظيفية يف رلاؿ إدارة ادلوارد البشرية .
 -5أف تتعرؼ الطالبة (ادلديرة) على إدارة األداء كمساهتا كاستخداماهتا .
مفرداتىالمقررى:ى
أوالً  :إدارة ادلوارد البشرية ( مفاىيم كأىداؼ كأنشطة ):

 أىداؼ إدارة ادلوارد البشرية
 األنشطة األساسية اخلاصة بإدارة ادلوارد البشرية
 إدارة ادلوارد
 إدارة ادلوارد البشرية يف أكربا
( أملانيا ػ فرنسا ػ أسبانيا )

ثانياً ٔ :نطيط ادلوارد البشرية :

 أىداؼ ٔنطيط ادلوارد البشرية
 عمليات التخطيط
 التنبؤ باالحتياجات
ٓ نديد تكاليف متطلبات ادلوارد البشرية

ثالثاً ٓ :نليل ادلهاـ الوظيفية :

 مفاىيم ٓنليل ادلهاـ الوظيفية
 االستخدامات اخلاصة بتحليل ادلهاـ الوظيفية
( ٔنطيط ادلوارد البشرية ػ االختيار ػ تقييم الوظائف ػ التدريب كالتطوير ػ إعادة تصميم
الوظائف ػ إدارة األداء ػ استعراض ادلؤسسة كإعادة البنية اخلاصة هبا ػ حقوؽ ادلوظفٌن )
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 مبادئ ٓنليل ادلهاـ الوظيفية
 التقنيات اليت تستخدـ يف ٓنليل ادلهاـ الوظيفية
رابعاً  :التعيٌن كاالختيار :

 عملية التعيٌن ( معايًنه – شركطو )
( ٓنديد االحتياجات ػ إعادة التنظيم ػ ادلركنة يف العمل
ػ االستعانة بالعمالة ادلؤقتة ػ االستعانة بادلقاكلٌن )
 ادلشاركة يف العمل
 مستشارك االختيار
( طرؽ االختيار ػ شليزات كعيوب طلبات التوظيف ػ إدارة ادلقابالت الناجحة
 دراسة حالة

خامساً  :إدارة األداء :

 تعريف إدارة األداء
 مسات عملية إدارة األداء الناجحة
ٔ نطيط األداء كٓنديد األىداؼ
 دراسة حالة

سدساً  :ادلشاكل اخلاصة بعملية ادلوارد البشرية ككيفية التغلب عليها .
ا

 ادلشكالت اخلاصة بعملية ادلوارد البشرية
 طرؽ التغلب عليها .

أسلوبىتدروسىالمقررى:ىى
- 1احملاضرة .
- 2ادلناقشة .
- 3التعليم التعاكين .
- 4التعليم عن طريق اجملموعات الصغًنة .
- 5التعليم اإللكرتكين .
- 6التعليم الفردم .
- 7العصف الذىين .
ى
ى
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أسلوبىالتقوومىوتوزوعىالدرجاتى:ىى
رلموع درجات ادلادة  100درجة  .توزع كالتايل :
األعماؿ الفصلية ( )50درجة

( )15اختبار نصفي
(ُ )10نث يف اجملاؿ
( )10مشاركة فعالة
( )10درجات تكاليف ككاجبات
( )5درجات انتظاـ كحضور

اختبار هنائي ( )50درجة .
الكتابىالمقرر:ى
إدارة ادلوارد البشرية  .بام طشوام  .القاىرة  .دار الفاركؽ للنشر كالتوزيع 2006 .ـ .
ى
الكتبىالمساندةى:ى
 -1اإلدارة االلكرتكنية  .صلم عبود صلم (2004ـ)  .الرياض  .دار ادلريخ للنشر .
 -2إدارة ادلوارد البشرية  .حنا نصر اهلل (2002ـ)  .عماف ػ األردف  .دار زىراف .
 -3إدارة ادلوارد البشرية  .نادر أمحد أبو شيخو (2000ـ)  .عماف ػ األردف  .دار الصفاء للنشر .
 -4إدارة ادلوارد البشرية  .علي زلمد الربايعة (2003ـ)  .عماف ػ األردف  .دار الصفاء للنشر كالتوزيع .
 -5احلكومة اإللكرتكنية  .أبو بكر زلمود اذلوشي (2006ـ)  .القاىرة  .رلموعة النيل العربية .
ى
ى
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()5ىمقررى :إدارة الموارد البشرية ()2
كيدرس ىذا ادلقرر يف ادلستول الثالث
بواقع ( )2كحدتٌن دراسيتٌن يف األسبوع

الثالث
2

أهدافىتدروسىهذاىالمقررى:ى
 -1أف تتعرؼ الطالبة (ادلديرة) على التدريب كالتطوير يف رلاؿ إدارة ادلوارد البشرية .
 -2أف تتعرؼ الطالبة (ادلديرة) على عملية تقييم العمل كمبادئو .
 -3أف تتعرؼ الطالبة (ادلديرة) على أنواع اخلطط ادلتبعة يف عملية تقييم العمل .
 -4اف تتعرؼ الطالبة (ادلديرة) على ادلرتبات كادلزايا كمبادئ اسرتاتيجية ادلكافأة ككيفية تطوير ىذه االسرتاتيجية .
 -6أف تتعرؼ الطالبة (ادلديرة) على العالقات مع ادلوظفٌن كأطر ادلرجعية للتقييم .
 -7أف تتعرؼ الطالبة (ادلديرة) على قانوف العمل بتفاصيلو كحقوؽ ادلوظفٌن .
 -8أف تكتسب الطالبة خربة اجراءات العمل من خالؿ التعامل مع السجالت اخلاصة بادلوظفٌن .
مفرداتىالمقرر:ى
أوالً  :التدريب كالتطوير :

 مفاىيم متعلقة بالتدريب كالتطوير
ٓندم األىداؼ
د

 التدريب العملي
 التدريب يف غًن مكاف العمل
 دراسة حالة

ثانياً  :عملية تقييم العمل :

 مبادئ تقييم العمل
 تقييم العمل كاحلجم النسيب للوظائف
 االىتماـ بالوظائف

 عملية تقييم العمل كاألداء ادلرضى
 تقييم العمل كادلعلومات اجليدة
 أنواع اخلطط ادلتبعة يف عملية تقييم العمل
 تصنيف الوظائف
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ثالثاً  :ادلرتبات كادلزايا :

 مبادئ اسرتاتيجية ادلكافأة
 تطور اسرتاتيجية ادلكافآت بعملية ٔنطيط ادلوارد البشرية
 اجملموعات الوظيفية

 شليزات كعيوب اجملموعات الوظيفية
 العالكات كاحلوافز
 دراسة حالة عن ادلؤسسات التعليمية
رابعاً  :العالقات مع ادلوظفٌن :

 االطر ادلرجعية للتقييم
 التفاكض اجلماعي
 ادلشاركة

 العالقات اإلنسانية بادلؤسسات التعليمية
 األكضاع احلالية
خامساً  :قانوف العمل :

 عملية االختيار
 عقد العمل
 حقوؽ ادلوظفٌن
 العملية التأديبية كالتظلمات
 الفصل عن العمل

سادساً  :اجراءات العمل :

 السجالت اخلاصة بادلوظفٌن
 مراقبة احلضور كالتغيب عن العمل
ى
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أسلوبىتدروسىالمقررى:ىى
- 1احملاضرة .
- 2ادلناقشة .
- 3التعليم التعاكين .
- 4التعليم عن طريق اجملموعات الصغًنة .
- 5التعليم اإللكرتكين .
- 6التعليم الفردم .
- 7العصف الذىين .
أسلوبىالتقوومىوتوزوعىالدرجاتى:ىى
مجموع درجات المادة  100درجة  .توزع كالتالي :
األعماؿ الفصلية ( )40درجة

( )15اختبار نصفي
(ُ )10نث يف اجملاؿ
( )5مشاركة فعالة
( )5درجات تكاليف ككاجبات
( )5درجات انتظاـ كحضور

اختبار هنائي ( )60درجة .

الكتابىالمقرر:ى
إدارة ادلوارد البشرية  .علي زلمد الربايعة ( 2003ـ)  .عماف ػ األردف  .دار الصفاء للنشر كالتوزيع .
الكتبىالمساندةى:ى
 -1إدارة ادلوارد البشرية  .بام طشوام  .القاىرة  .دار الفاركؽ للنشر كالتوزيع 2006 .ـ .
 -2اإلدارة االلكرتكنية  .صلم عبود صلم (2004ـ)  .الرياض  .دار ادلريخ للنشر .
 -3إدارة ادلوارد البشرية  .حنا نصر اهلل (2002ـ ) .عماف ػ األردف  .دار زىراف .
 -4إدارة ادلوارد البشرية  .نادر أمحد أبو شيخو (2000ـ)  .عماف ػ األردف  .دار الصفاء للنشر .
 -5احلكومة االلكرتكنية  .أبو بكر زلمود اذلوشي ( 2006ـ)  .القاىرة  .رلموعة النيل العربية .
ى
ى
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الكتابىالمقررى:ى
اإلدارة العامة  .األسس كالوظائف .سعود النمر كآخركف .الرياض .مطابع الفرزدؽ التجارية .ط 1422 (. 5ىػ2001/ـ ) .

الكتبىالمساندةى:ى
 -1اإلدارة العامة يف النظرية كادلمارسة  .إبراىيم دركيش  .القاىرة  .دار النهضة العربية  .ط . 5د.ت .
 -2اإلدارة  ،ادلفاىيم كاألسس كادلهاـ  .إبراىيم عبد اهلل ادلنيف  .الرياض  .دار العلوـ 1980 .ـ .
 -3اإلدارة العامة  .علي الشخييب  .القاىرة  .مكتبة عٌن مشس  .ط1998 . 2ـ .
 -4اإلدارة العامة  .طلق عوض اهلل السواط كآخركف  .عماف  .دار حافظ  .ط1420 . 2ىػ .
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()6ىمقررى :نظم المعلومات اإلدارية
كيدرس ىذا ادلقرر يف ادلستول الثالث
بواقع ( )2كحدتٌن دراسيتٌن يف األسبوع

الثالث
2

األهدافىالعامةىلتدروسىهذاىالمقررى:ى
 -1أف تتعرؼ الطالبة على ادلفاىيم األساسية لنظم ادلعلومات اإلدارية كأنواع ىذه النظم .
 -2أف تتعرؼ الطالبة على الدكر اإلسرتاتيجي لنظم ادلعلومات اإلدارية يف منشآت األعماؿ كدكرىا يف أناذ القرارات
اإلدارية .
 -3أف تتعرؼ الطالبة على تكنولوجيا نظم ادلعلومات اإلدارية كتطويرىا .
 -4أف تكتسب الطالبة أخالقيات العمل كامن ادلعلومات .
 -5أف تتعرؼ الطالبة على ادلفاىيم األساسية للمنظمات اإللكرتكنية .
مفرداتىالمقررى:ى
أوالً  :نظم ادلعلومات اإلدارية
 ماىية نظم ادلعلومات اإلدارية
 البيانات كادلعلومات كادلعرفة
 تكنولوجيا ادلعلومات

 أسباب التسارع يف التوجو ضلو تكنولوجيا ادلعلومات
ٓ نديات نظاـ ادلعلومات اإلدارية
 نشاطات كاجراءات نظاـ ادلعلومات
 موارد نظم ادلعلومات كعناصرىا

 التحديات اليت تواجو اإلدارة يف بناء كتشغيل كإدارة نظم ادلعلومات
 األبعاد االجيابية كالسلبية لنظم ادلعلومات
ثانياً  :أنواع نظم ادلعلومات اإلدارية من حيث ادلستويات اإلدارية كالوظيفية كالتخصصات ادلوضوعية
 نظم ادلعلومات اليت ٔندـ التنظيم اذلرمي
 نظم معاجلة ادلعلومات

 نشاطات نظم معاجلة التعامالت الرئيسة
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 نظم ادلعلومات اليت ٔندـ اجملاالت الوظيفية لألعماؿ
 نظم معلومات التسويق
 العالقة التبادلية بٌن نظم ادلعلومات ادلختلفة
 التجارة التعاكنية كالشبكات الصناعية اخلاصة كإدارة العالقات
 أنواع نظم ادلعلومات من حيث التخصصات ادلوضوعية
ثالثاً  :نظم ادلعلومات كادلنظمات كاإلدارة كاالسرتاتيجية

 ادلنظمات كتكنولوجيا ادلعلومات
 قسم نظم ادلعلومات كخدمات تكنولوجيا ادلعلومات
 تأثًن نظم ادلعلومات على ادلنظمات
 تطوير نظم ادلعلومات اإلدارية

رابعاً  :دكر ادلديرات يف ادلنظمة كنظاـ ادلعلومات االسرتاتيجي
 ادلديرات كصناعة القرار اإلدارم
 مراحل صناعة القرار
 نظاـ ادلعلومات االسرتاتيجي
 أخالقيات األعماؿ كأمن ادلعلومات
ى
أسلوبىتدروسىالمقررى:ىى
- 1احملاضرة .
- 2ادلناقشة .
- 3التعليم التعاكين .
- 4التعليم عن طريق اجملموعات الصغًنة .
- 5التعليم اإللكرتكين .
- 6التعليم الفردم .
- 7العصف الذىين .
ى

58

أسلوبىالتقوومىوتوزوعىالدرجاتى:ىى
رلموع درجات ادلادة  100درجة  .توزع كالتايل :
األعماؿ الفصلية ( )40درجة

( )15اختبار نصفي
(ُ )10نث يف اجملاؿ
( )5مشاركة فعالة
( )5درجات تكاليف ككاجبات
( )5درجات انتظاـ كحضور

اختبار هنائي ( )60درجة .
الكتابىالمقررى:ى
نظم ادلعلومات اإلدارية  .عامر إبراىيم قنديلجي  ،عالء الدين عبد القادر اجلنايين  .دار ادلسًنة للطباعة كالنشر  .ط. 4
2009ـ .
الكتبىالمساندةى:ى
 -1أساسيات نظم ادلعلومات اإلدارية  .عثماف الكيالين كآخراف  .دار ادلناىج للنشر كالتوزيع 2006 .ـ .
 -2أساسيات نظم ادلعلومات اإلدارية كتكنولوجيا ادلعلومات .سعد غالب ياسٌن .دار ادلناىج للنشر كالتوزيع2006 .ـ
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المقررات العامة
ى
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ى

()1ىمقررى :اللغة العربية
األكؿ
2

كيدرس ىذا ادلقرر يف ادلستومات األكؿ كالثاين كالثالث
بواقع ( )2كحدتٌن دراسيتٌن يف األسبوع

الثاين
2

األهدافىالعامةىلتدروسىهذاىالمقررى:ى
 .1تعريف الطالبة بأنواع الكلمة كاإلعراب كالبناء لألمساء كاألفعاؿ .
 .2تعريف الطالبة على ادلثىن كاجلمع ككذلك ادلمنوع من الصرؼ .
 .3تدريب الطالبة على إعراب الكلمات .
 .4إكساب الطالبة القدرة على ضبط أكاخر الكلمات عند النطق أماـ األطفاؿ .
 .5تنمية املىارات اللغوية لدل الطالبة استماعان كقراءةن كٓندثان ككتابةن .
 .6إكساب الطالبة القدرة على استثمار القواعد العربية كٓنويلها إىل مهارات تدريبية .
مفرداتىمقررىالمستوىىاألولى:ىى
 .1أنواع الكلمة .
لي .
 .2اإلعراب الظاىر كادل َقدَّر كادلَ َح ِّ
 .3ادلبين كادلعرب من األمساء .
 .4ادلبين كادلعرب من األفعاؿ .
 .5األفعاؿ ادلبنية  ،األفعاؿ ادلعربة .
 .6عالمات اإلعراب الفرعية يف األمساء ( ٕنهيد عاـ ) .
 .7األمساء اخلمسة .
 .8ادلثىن .
 .9مجع ادلذكر السامل .
 .10مجع ادلؤنث السامل .
 .11ادلمنوع من الصرؼ .
 .12مراجعة عامة .
مفرداتىمقررىالمستوىىالثانيى:ىى
 .1اجلملة االمسية ( ادلبتدأ كاخلرب ) .
 .2األفعاؿ الناسخة .احلركؼ الناسخة .
 .3اجلملة الفعلية ( الفعل كالفاعل ) .
 .4ادلفعوالت ( ادلفعوؿ بو ) .
 .5ادلفعوؿ معو .
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الثالث
2

 .6ادلفعوؿ ادلطلق .
 .7نائب الفاعل .
 .8العدد .
 .9علم الصرؼ ( اجملرد كادلزيد ) .
 .10كيفية التثنية كاجلمع .
 .11مراجعة عامة .
الكتابىالمقررى:ى
ادلهارات اللغوية  .تأليف د .سامل سليماف اخلماش كآخرين  .ط مركز النشر العلمي  .جامعة ادللك عبدالعزيز َندة .
المراجعىالمساعدةى:ى
 .1شرح ابن عقيل .
 .2أكضح ادلسالك البن ىشاـ .
 .3النحو الوايف  ،عباس حسن .
 .4التطبيق النحوم  ،د .عبده الراجحي .
مفرداتىمقررىالمستوىىالثالثى:ىى
أوالً  :مهارات االستقباؿ اللغوم :
مدخل حوؿ أمهية تطبيق ما درستو الطالبة يف مقرر اللغة العربية عن قواعد النحو العريب يف حديثها  ،ككتابتها  ،كقراءهتا .
- 1مهارات االستماع :
مفهوـ االستماع كأمهيتو كأنواعو ٓ ،نقيق االستماع اجليد كتنميتو  ،توظيفو مهنيان .
- 2مهارة القراءة :
مفهومها  ،أمهيتها  ،مزاياىا  ،أنواعها  ،أىداؼ تعلمها  ،توظيفها مهنيان .
ثانياً  :مهارات االنتاج اللغوم :
- 1مهارة التحدث :
أ -ضوابط التحدث  ،منزلتو كأمهيتو  ،عناصره .
ب -دراسة ألىم أنواع التحدث  :الدركس  ،احملاضرات  ،اخلطابة  ،إلقاء الشعر .
- 2مهارة الكتابة :
أ -ضوابط الكتابة  ،قواعدىا العامة  ،أمهيتها  ،عناصرىا  ،أنواعها  ،مقوماهتا العامة كخطواهتا  ،التدقيق
اللغوم.
ب -دراسة لبعض أنواع الكتابة  :كتابة ادلقاؿ  ،كتابة التقارير  ،كتابة الرسالة  ،كتابة ادللخص .
ى
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الكتابىالمقررى:ى
مهارات يف التدريب اللغوم  .د .نوح بن حيٍن الشهرم  .مركز النشر العلمي بجامعة ادللك عبدالعزيز َندة .
ى
أسلوبىتدروسىالمقررى:ىى
- 1احملاضرة .
- 2ادلناقشة .
- 3التعليم التعاكين .
- 4التعليم عن طريق اجملموعات الصغًنة .
- 5التعليم اإللكرتكين .
- 6التعليم الفردم .
- 7العصف الذىين .
ى
أسلوبىالتقوومىوتوزوعىالدرجاتى:ىى
مجموع درجات المادة  100درجة  .توزع كالتالي :
( )15اختبار نصفي
األعماؿ الفصلية ( )40درجة
(ُ )10نث يف اجملاؿ
( )5مشاركة فعالة
( )5درجات تكاليف ككاجبات
( )5درجات انتظاـ كحضور
اختبار هنائي ( )60درجة .
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()2ىمقررى:ىمقدمة في الحاسب اآللي
األكؿ
3

كيدرس ىذا ادلقرر يف ادلستويٌن األكؿ كالثاين
اسي يف األسبوع
بواقع ( )3كحدات در ة

األهدافىالعامةىلتدروسىهذاىالمقررى:ى
1ػ أف تلم الطالبة بادلفاىيم األساسية ادلتعلقة بأنظمة احلاسب اآليل
2ػ أف تلم الطالبة بنظاـ التشغيل كبرامج معاجلة النصوص
3ػ أف تتدرب الطالبة على طرؽ تشغيل احلاسب كبرامج العركض التقدمية
4ػ أف تتعرؼ الطالبة على أساسيات االنرتنت ككيفية احلصوؿ على معلومات كأُناث
5ػ أف تتعرؼ الطالبة على أساليب التجارة اإللكرتكنية
مفرداتىمقررىالمستوىىاألولى:ى
()1مفاىيم أساسية يف أنظمة احلاسب كتمشل
 احلاسب كأنظمتو
 ادلكونات األساسية لنظاـ احلاسب
 كحدة ادلعاجلة ادلركزية
 الذاكرة كخزاف ادللف كاؿكحدات
ْ نميع ادلكونات مع بعضها
( )2أنظمة العد :










احلواسمب الرقمية
أنظمة العد
العمليات احلسابية
ادلتممات
األعداد الثنائية ذات اإلشارة
الشفرات العشرية كغًنىا
الرسوـ
ادلسائل

( )3كحدة ادلعاجلة ادلركزية كالذاكرة :
 تاريخ أجياؿ احلاسب
 كحدة ادلعاجلة ادلركزية
 الذاكرة كأنواعها
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الثاين
3

( )4زليطيات احلاسب:
(زليطيات اإلدخاؿ ػ زليطيات اإلخراج ػ ربط احمليطة )
( )5كحدات التخزين الثانوية :
* تنظيم ادللف
* كسائط التخزين

مفرداتىمقررىالمستوىىالثانيى:ى
( )1برامج النظاـ :
* أنظمة التشغيل
* برامج اخلدمات
( )2أساسيات الربرلة :
* لغات اآللة كاللغات التجميعية كاللغات عالية ادلستول
* أساسيات بيئة تطوير الربامج
* مفاىيم الذاكرة
* العمليات الرياضية
()3الشبكات :
* الشبكات كاألنظمة ادلوزعة
* شبكات ادلساحة احمللية كادلساحة البعيدة
* أشكاؿ الشبكات
* ادلعايًن
* مناذج الشبكة اإللكرتكنية
( )4اجلزء العملي :
* نظاـ التشغيل
* برنامج معاجلة النصوص
* برنامج العركض التقدديية
* برامج اجلداكؿ احلسابية
* برامج قواعد البيانات
* أساسيات التشغيل
أسلوبىتدروسىالمقررى:ىى
- 1احملاضرة .
- 2ادلناقشة .
- 3التعليم التعاكين .
- 4التعليم عن طريق اجملموعات الصغًنة .
- 5التعليم اإللكرتكين .
- 6التعليم الفردم .
- 7العصف الذىين .
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أسلوبىالتقوومىوتوزوعىالدرجاتى:ىى
مجموع درجات المادة  100درجة  .توزع كالتالي :
( )20االختبار النصفي
األعماؿ الفصلية ( )40درجة
(ُ )10نث
( )5كاجبات
( )5مشاركة فعالة
اختبار هنائي ()60
الكتابىالمقررى:ى
مقدمة يف احلاسب اآليل  .حسٌن طياكم ُنبوح ك ىيثم صديق احلسن  .الرياض  .دار النشر الدكيل  .ط.2
(1432ىػ ػ 2011ـ) .
المراجعىالرئوسةى:ى
 -1أنظمة احلاسب  .حسٌن طياكم ُنبوح  .الرياض  .الرشد 2005 .ـ .
 -2مقدمة يف أنظمة التشغيل نظرم مع عملي  .حسٌن طياكم ُنبوح كىيثم صديق احلسن  .الرياض  .دار النشر
الدكيل 1432( .ىػ ػ 2007ـ) .
 -3مقدمة يف احلاسب اآليل كاإلنرتنت  .عبد اهلل بن عبد العزيز ادلوسي 2003 .ـ .
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()3ىمقررى :اللغة اإلنجليزية ى
الرابع
ويدرس هذا المقرر في المستوى الرابع
بواقع ( )2وحدتين دراسيتين في األسبوع
2
أهدافىتدروسىمادةىاللغةىاإلنجلوزوةىلمعلمةىرواضىاألطفالى :ى
ٓ .1نسٌن القدرة السمعية .
ٓ .2نسٌن القدرة الكالمية .
 .3إعطاء ادلعلمة أساسيات القواعد .
 .4تأىيل ادلعلمة للتواصل مع الصغار مستخدمة لغة اجلسد كالتعبًن احلركي بدال من الرتمجة إىل العربية .
ى
مفرداتىالمقرر:ىى
 .1نبذة عن مبادئ اللغة اإلصلليزية .
 .2أساسيات علم الصوتيات من خالؿ التعرؼ على صوت احلرؼ كامسو .
 .3أساليب التعليم الشيقة كادلمتعة للطفل كاستخداـ األصابع لرسم احلركؼ .
 .4فهم كاستخداـ اللغة االصلليزية كوسيلة للتواصل ك للتعلم يف ٔنصصاهتم .
 .5فهم ادلادة ادلقركءة خلق صلة بٌن سلتلف مكوناهتا .
 .6استخداـ اللغة االصلليزية العامية يف حياهتم اليومية .
 .7بدا ك مواصلة احملادثات القصًنة ك البسيطة .
 .8كتاب مجلة سليمة ك صحيحة مبىن ك معىن
ى
مفرداتىالمقرر:ى
الوحدة 1
مرحبا! ( ،)11-6التعبًن عن ادللكية ،أمساء اإلشارة ،التحية كالتعريف بالنفس.
الوحدة : 2
عادلك ( )17-12التحدث عن بلد ادلنشأ ،كاألرقاـ ،كالضمائر ،ادلفردات ذات صلة بادلدف
الوحدة : 3
كل شيء عنك ( )23-18النفي كاالستفهاـ ،ادلهن  .ادلعلومات الشخصية  ،كالعبارات االجتماعية ألداء كظائف
لغوية سلتلفة.
الوحدة : 4
العائلة كاألصدقاء (صفحة  )31-24الصفات كالزمن ادلضارع ،كأفراد األسرة ،كصف األمساء باستخداـ الصفات
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الوحدة : 5
كادلضارع البسيط،
منط حيايت ( )39-32ادلفردات ادلتصلة باألغذية كادلشركبات الرياضة ،األَندية االنكليزية ،
اجلنسيات .
الوحدة : 6
كل يوـ ( )47-40يف ادلضارع البسيط يف األشكاؿ الثالثة ذلا (ادلرفوع ك ادلنفي كاالستفهاـ) ،ظركؼ التواتر ،قراءة
الوقت ،أياـ األسبوع.
الوحدة : 7
ادلفضلة ( ، )55-48األسئلة  ،الضمائر  ،أمساء اإلشارة  ،الصفات كعكسها  ،طلب  ،األماكن
الوحدة : 8
أين أعيش ( )63-56ىناؾ ،ىنالك ،ادلفردات ذات الصلة بادلنزؿ ،كحركؼ اجلر للمكاف ،كإعطاء التوجيهات.
الوحدة : 9
يف ادلاضي ( )71-64ادلاضي البسيط  ،ادلهن ادلتنوعة  ،كاألرقاـ الرتتيبية  ،قراءة التواريخ.
الوحدة : 10
لقد قضينا كقتا رائعا ! (  )79-72ادلاضي البسيط (يف اجلمل اإلجيابية ادلنفية كاالستفهامية ) ،الفصوؿ األربعة ،إبداء
االىتماـ عند إجراء احملادثات.
الوحدة : 11
أستطيع فعل ذلك! (  ) 87-80التعبًن عن القدرة كالعجز ،طلب كالعرض ،كالصفات ك عكسها  ،احلاؿ.
الوحدة : 12
رجاء كشكرا ( )95-88كإذ التعبير عما نريد  ،كالرغبة  ،كيفية طلب األغذية ك ادلشركبات يف األماكن ادلخصصة ذلا .
الوحدة : 13
هنا واآلن ( )103 - 96المالبس الحاضر المستمر ،األفعال المتقابلة ،التعبير عن المشاعر .
الوحدة : 14
حان وقت الذهاب ! (  )111-104يتحدث عن النوايا والخطط المستقبلية  ،واإلجازات  ،والنقل  ،والعبارات
االجتماعية ألداء وظائف لغوية مختلفة .
ى
ى
ى
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أسلوبىتدروسىالمقررى:ىى
- 1احملاضرة .
- 2ادلناقشة .
- 3التعليم التعاكين .
- 4التعليم عن طريق اجملموعات الصغًنة .
- 5التعليم اإللكرتكين .
- 6التعليم الفردم .
- 7العصف الذىين .
ى
طروقةىالتقوومى:ى
مجموع درجات المادة  100درجة  .توزع كالتالي :
( )20اختبار نصفي
( )10بحث في المجال
األعمال الفصلية ( )40درجة
( )5للمشاركة
( )5انتظام وحضور
اختبار نهائي ( )60درجة .
الكتابىالمقرر:ىى
New Headway Plus : Student's Book and Work book
المستوى :األول
المؤلفJohn and Liz Soars :
دار النشرOxford University Press :
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تدريب ميداني
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()1ىمقررى :تدريب ميداني ()1
كيدرس ىذا ادلقرر يف ادلستول الثالث
اسي يف األسبوع
بواقع ( )5كحدات در ة

الثالث
5

ى
األهدافىالعامةىلتدروسىهذاىالمقررى:ى
يهدؼ ىذا ادلقرر إىل إكساب الطالبة مهارات إدارة ادلؤسسات التعليمية كتدريبها على القياـ بادلهاـ اإلدارية
كالفنية اليت ٔنص رلاؿ عملها كمديرة أك مساعدة مديرة دلؤسسة تعليمية .
مفرداتىمقررىالمستوىىالثالثى:ىى
أوالً  :ادلالحظة ادلباشرة يف إحد ل ادلؤسسات التعليمية أك اجلمعيات اخلًنية كتدكين ادلالحظات فيما يتعلق ّنجاؿ إدارة
ادلؤسسات من أعماؿ إدارية مع تدكين تقرير خاص بذلك .

ثانياً  :ادلالحظة ادلباشرة للمديرة أك من ينوب عنها يف أدائها لألنشطة اإلدارية ادلختلفة  ،كرصد ادلشكالت اإلدارية
اخلاصة ككيفية معاجلتها من قبل ادلديرة .
ثالثاً  :ادلالحظة ادلباشرة لسلوؾ السكرتارية يف تأدية أعماذلن اإلدارية اخلاصة بادلؤسسة التعليمية من أعماؿ يومية
كغًنىا.
رابعاً  :ادلالحظة ادلباشرة للتوجيو كاإلرشاد كالذم تقوـ بو ادلديرة كل يوـ للعامالت كادلوظفات كغًنىن .

خامساً  :ادلالحظة ادلباشرة لسلوؾ ادلديرة يف الرد على ادلكاتبات كتنفيذ التعليمات الصادرة من جهات أعلى ككيفية الرد

عليها .

سادساً  :ادلقابالت ادلباشرة من جانب ادلديرة كادلشرفة للطالبات .
سابعاً  :االجتماعات الدكرية ادلستمرة بٌن ادلديرة كالطالبات .
أسلوبىالتقوومىوتوزوعىالدرجاتى:ىى

مجموع درجات المادة  100درجة  .توزع كالتالي :
األعماؿ الفصلية ( )40درجة

( )10حضور كمشاركة
( )10تكليفات
( )20اختبار نصفي ٓنريرم

اختبار هنائي ( )60درجة .
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()2ىمقرر  :تدريب ميداني ()2
كيدرس ىذا ادلقرر يف ادلستول الرابع
اسي يف األسبوع
بواقع ( )5كحدات در ة

الرابع
5

مفرداتىمقررىالمستوىىالرابعى:ىى
أوالً  :التطبيق الفعلي العملي دلا مت يف تدريب (  ) 1من مجيع النقاط اخلاصة ّنالحظات ادلديرة أك من ينوب عنها  ،حيث تقوـ الطالبة

ّنمارسة العمل الفعلي ٓنت إشراؼ مديرة ادلؤسسة .

ثانياً  :التطبيق الفعلي ألعماؿ السكرتًنة من النواحي اإلدارية اليومية كغًنىا  ،حيث متارس الطالبة كل ادلهاـ ادلطلوبة من السكرتًنة ٓنت
إشرافها .
ثالثاً  :التطبيق الفعلي من جانب الطالبة يف حلها لبعض ادلشكالت اإلدارية اليت تستحضرىا ادلديرة كادلشرفة كتقدمها للطالبة كتطالبها ُنل
ىذه ادلشكالت عن طريق ٕنثيل األدكار .

رابعاً  :ادلتابعة الفعلية لأل عماؿ اإلدارية اليومية من اإلشراؼ على كل األعماؿ داخل ادلؤسسة مع متابعة ادلديرة كادلشرفة لتدريب
الطالبة على كل األعماؿ .

أسلوبىالتقوومىوتوزوعىالدرجاتى:ىى
مجموع درجات المادة  100درجة  .توزع كالتالي :
األعماؿ الفصلية ( )40درجة

( )10حضور كمشاركة
( )10تكليفات
( )20اختبار نصفي ٓنريرم

اختبار هنائي ( )60درجة .
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