ملحق رقم ( )2خطط البرامج الثالثة
خطة برنامج الدبلوم المهني المتخصص في القيادة المدرسية

الرقم

اسم المداق

-1

المدرسة الفعالة

-2

التقهيم الذاتي

-3

العمل ضمن فريق

-4

التخطيط الجيد

ومجاالت التطهير

وصف المداق
ييجف ىحا السداق الى تعخيف السمتحقيؽ بالبخنامج عمى السجرسة الفاعمة ومجاالت

تظؾيخىا ويذسل السداق صفات السجرسة التي يخيجىا اولياء االمؾر ومعاييخ السجرسة
الفعالة ومجاالت ومعاييخ الؾ ازرة.
يتشاول ىح السداق مجسؾعة مؽ السؾضؾعات التي تدود الظالب بسجسؾعة مؽ السفاهيؼ
والسعارف التي تترل بالتقؾيؼ الحاتي ،وخظؾاتو ،وادواتو وبخوتؾكؾل السقابالت وجسع
البيانات وتبؾيبيا.
ييجف ىحا السداق الى تشسية اتجاىات السمتحقيؽ بالبخنامج وتظؾيخىؼ في مجال العسل

كفخيق  ،وقج تشاول مجسؾعة مؽ السفاهيؼ والسعارف واالتجاىات التي تحقق ىحه الغاية،

ومؽ ابخز ىحه السؾضؾعات الفخق ونذاتيا وتشؾعيا وخرائص الفخيق الفعال وميام
فخيق التظؾيخ،ودور السجيخ ،وفخيق التظؾيخ السجرسي وتؾزيع االدوار.
لمتحدين المبني عمى
رؤية ورسالة محددة،

ييجف ىحا السداق الى تعخيف السمتحقيؽ بالبخنامج بخؤية السجرسة ،ورسالتيا ووالتحميل
البيئ لمسجرسة ،وبشاء الخظة السجرسية ،وربظيا بالخظة االستخاتيجية لمؾ ازرة مؽ خالل
الخظة التذغيمية.

والتخطيط المرتبط

بخطة الهزارة.
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تطهير الخطة
المدرسية
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بناء عالقات داخمية
وخارجية تداعدها

يتشاول ىحا السداق مجسؾعة مؽ السؾضؾعات التي تترل في معغسيا ،بعشاصخ الخظة
السجرسية ومعاييخىا ،و نساذج لخظط مجرسية ،وميدانية الخظة وتدؾيقيا ومتابعتيا،
والتذبيػ مع السجارس االخخى.
يتشاول ىحا السداق مجسؾعة مؽ السؾضؾعات االساسية التي تتعمق ببشاء العالقات
الجاخمية والخارجية مثل ،االترال التؾاصل ،والتفاعل الرفي ،وادارة االجتساعات .

عمى اداء واجباتها
بفاعمية
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بناء عالقات خارجية
تداعدها عمى اداء

واجباتها بفاعمية
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ادارة المهارد االمالية

والمادية بفعالية لتخدم

جهدة التعميم والتعمم.
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ادراة عممية التعميم

ييجف ىحا السداق الى تعديد العالقات الخارجية وتكامميا مع العالقات الجاخمية ،ومؽ
اىؼ السؾضؾعات التي تشاوليا ىحا السداق ميارات تتعمق بذبكة االترال الخارجي

ومبخرتيا والعالقة مع مؤسدات السجتسع السحمي ومجالذ اولياء االمؾر واليات تفعيميا.
يتشاول ىحا السداق مجسؾعة مؽ السؾضؾعات التي تترل بالجانب السادي
والسالي،كادارة الؾقت ومرادر التعمؼ وادارة السؾاد السالية،وادارة مخافق السجرسة مؽ

مختبخات ومكتبات.

تشاول ىحا السداق مجسؾعة مؽ السؾضؾعات التي تسحؾرت حؾل جؾدة تعميؼ وتعمؼ

1

والتعمم بجهدة عالية

الظمبة  ،والشسؾ السيشي  ،واالنذظة الالصفية والتي تداعج عمى ادارة عسمية التعمؼ
والتعميؼ بفعالية .
تشاول ىحا السداق مجسؾعة مؽ السعارف والسيارات واالتجاىات التي تعدز القيادة
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قيادة عممية التعميم

والتعمم بجهدة عالية

التعميسية واالرشاد التخبؾي والتخبية الخاصة.
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تهفر بيئة صديقة

تشاول ىحا السداق مجسؾعة مؽ السحاور التي تداىؼ في تؾفيخ بيئة مشاسبة وصجيقة

لمطالب تداعد عمى
انتماء العاممين

والطمبة .
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التنهيع في اساليب

وادوات التقهيم

وتدتخدم نتائجه في

لمظالب وتعديد انتساء العامميؽ والظمبة  ،واىؼ الؾحجات التي اتشاوليا ىحا السداق

السجرسة ذات بيئة صحية ،ومجرسة خالية مؽ العشف ،وتعميؼ متسخكد حؾل الظالب
واالنتساء لمسجرسة وتؾفيخ بيئة محفدة الفخاد مجتسع السجرسة .
ىجف ىحا السداق الى تعخيف الظالب بتقؾيؼ االداء لمظالب ،والسعمؼ ،والسجيخ ،والتعامل
مع نتائج التقؾيؼ و البحؾث االجخائية التقؾيسية ،بيجف تحديؽ السجرسة وتظؾيخىا مؽ

مختمف عشاصخىا.

عممية التحدين

المدرسي.
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ادارة نتائج التقهيم في

عممية التحدين
المدرسي
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استخدام التكنهلهجيا

بفاعمية في عممية

ييجف ىحا السداق الى تعخف طخق ادارة نتائج التقؾيؼ في عسمية التحديؽ
السجرسي،وذلػ مؽ خالل تحميل تحريل الظمبة ،والشتائج والسؤشخات ،واطار متابعة
االداء.
ييجف ىحا السداق الى مج الظالب بسجسؾعة مؽ السعارف ،والسيارات ،واالتجاىات ،في
مجال تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالت،والتعميؼ السجمج .

التعميم والتعمم
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استخدام التكنهلهجيا

بفعالية في االدارة
المدرسية.

ييجف ىحا السداق الى تظؾيخ الظمبة السمتحقيؽ بالبخنامج في مجال حؾسبة السعمؾماات
االدارية وتؾعيف تكشؾلؾجيا السعمؾمات ،واالتراالت في التذبيػ والذخاكة
والسذخوعات.
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