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   التربية في الماجستير لبرنامج الدراسية الخطة

 التربوية اإلدارة تخصص
 

 : للبرنامج المقدمة الجهة ــ

 التعليمية اإلدارة قسم ــ التربية كلية 

 : العلمية الدرجة ومسمى البرنامج أسم ــ

 إدارة تربوية"  الماجستير في التربية تخصص " برنامج                          : البرنامج اسم . 

 التربوية اإلدارة ــ التربية في ماجستير                : العلمية الدرجة مسمى . 

 

 : البرنامج في القبول ــ

يتطلب القبول والدراسة في البرنامج استيفاء جميع شروط الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات 

 ما يلي :اإلدارة التعليمية السعودية , باإلضافة إلى ذلك فإنه يشترط لقبول الطالب ببرنامج ماجستير 

 . دبلوما تربوياالحصول على درجة البكالوريوس من كلية تربوية أو يكون لدى المتقدم  .1

 ل التقدير العام للمتقدم عن )جيد جداً( .يق أن ال .2

 اجتياز اختبار القبول التحريري الذي يحدده القسم . .3

  اجتياز المقابلة الشخصية التي يعقدها القسم . .4

 

 

 : الدراسية الخطة ــ
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 مقررات من انتهائه بعد الطالب على( التربوية اإلدارة تخصص) التربية في الماجستير درجة على للحصول

 . الرسالة مع  دراسية وحدة( 32) نجاح ينهي أن لتأهيلي البرنامج

 اإلدارة تطوير في المساهمة:  إلى التعليمية اإلدارة بقسم التربوية اإلدارة تخصص في الماجستير برنامج يهدف

 اإلدارة في للعاملين اإلدارية المهارات وتنمية,  السعودية العربية بالمملكة العام التعليم مؤسسات في التربوية

 اإلداري الفكر تطوير في المساهمة إلى يسعى كما,  ومعلمين تربويين ومشرفين ووكالء مديرين من التربوية

 في بالبرنامج الملتحقين مهارات وتنمية,  وتطبيقاتها الحديثة اإلدارية بالنظريات بتزويدهم بالبرنامج للملتحقين

 المملكة في التربوية اإلدارة مشكالت من كثير حل في تسهم والتي الميدانية البحوث إعداد و العلمي البحث مجال

 .  السعودية العربية

 

 :  البرنامج مدة

 . األقل على سنتان الدرجة على للحصول المطلوبة المدة
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 : التعليمية اإلدارة ماجستير برنامج مقررات

 الدراسية الوحدات المقرر اسم المقرر رمز
 نفس

5001002 
 وعلم التربية في العلمي البحث مناهج

 النفس
2 

 تادر

6000602 
 2 التربوية اإلدارة في مقدمة

 تادر

6020202 
 2 العام التعليم إدارة

 تادر

6060602 
 المؤسسات في والتجديد التغيير

 التربوية
2 

 ترب

5000902 
 3 (متقدم)التربوي اإلحصاء

 تادر

6120602 
 2 التربوية وتطبيقاتها اإلدارة نظريات

 تادر

6120602 
 2 العامة المدرسية العالقات

  تادر

6040602 
 2 المدرسي الصف إدارة

  تادر

6080602 
 2 المدرسي التمويل

  تادر

6140602 
 3 التربوية اإلدارة في وقضايا مشكالت

  تادر

6280602 
 4 الميداني التدريب

  تادر

8000602 
 6 وكتابتها الرسالة

 

 

 

 

 

  ماجستير لطالب دراسية خطة نموذج

 التربوية اإلدارة برنامج في
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 المقرر رقم المقرر اسم السنة الدراسي الفصل
 عدد

 الساعات

 ـــــــــــ األول

 في العلمي البحث مناهج

 النفس وعلم التربية
5001002 2 

 2 6000602 التربوية اإلدارة في مقدمة

 2 6020202 العام التعليم إدارة

 في والتجديد التغيير

 التربوية المؤسسات
6060602 2 

 8 المجموع

 ـــــــــــــــــــ الثاني

 3 5000902 (متقدم) التربوي اإلحصاء

 وتطبيقاتها اإلدارة نظريات

 التربوية
6100602 2 

 2 6120602 العامة المدرسية العالقات

 7 المجموع

 ــــــــــــــــــــــ الثالث
 2 6040602 الدراسي الصف إدارة

 2 6080602 المدرسي التمويل

 4 المجموع

 ـــــــــ الرابع

 اإلدارة في وقضايا مشكالت

 التربوية
6140602 3 

 4 6280602 الميداني التدريب

 6 8000602 وكتابتها الرسالة ــــــــــــــــ الخامس

 6 المجموع

 32 الكلي المجموع
 


