
 
 

 

 كلية التربية
 وكالة الدراسات العليا

  مركز تدريب القيادات التربوية

 الربامج (الدورات) التدريبية التي يقدمها املركز حاليا
 

   

م وخبــراتهم العلم�ــة �قــدم المركــز عــددًا مــن البــرامج (الــدورات) الخاصــة بإعــداد وتــدر�ب الق�ــادات التر�و�ــة ومــديري المــدارس والمشــرفين التر�ــو�ين, وصــقل معــارفه   

و�ة الراغ�ة في تدر�ب منسو�يها وفق والعمل�ة في جم�ع التخصصات وفق مطالب ومعايير الجودة الشاملة, كما �قدم المركز برامج (دورات) خاصة للمؤسسات التر�

 متطل�اتها وفى جم�ع التخصصات التر�و�ة. وتتميز الدورات والورش التدر�ب�ة التي �قدمها المركز �التجدد وفق متطل�ات سوق العمل.

 

 
 

 

 



 
 
 

 جدول الورش التدريبية األسبوعية للدورات

 برنامج االشراف التربوي

 1:30ــــــــــــــــ12:30 12:30 – 12 استراحة 12________ 11 11_______  10 10_______9 9______ 8 تاليوم/الوق

 التنمية المهنية ( قسم االدارة التربوية ) األحد
 ساعات 5ساعتان =  2ساعات +  3)      3ب 1رقم القاعة ( 

 التعليم والتعلم ( قسم المناهج وطرق التدريس ) االثنين
 ساعات 5ساعتان =  2ساعات +  3)      3ب 1رقم القاعة  (

 تقويم التعلم  ( قسم المناهج وطرق التدريس ) الثالثاء
 ساعات 5ساعات + ساعتان  =   3)     3ب  1رقم القاعة  ( 

 مهارات الدعم التربوي ( قسم االدارة التربوية ) االربعاء
 ساعات 5ساعتان =  2ساعات +  3)     3ب 1رقم القاعة  (

 البحث التربوي ( قسم علم النفس ) الخميس
 ساعات 5ساعتان =  2ساعات +  3)     3ب 1رقم القاعة (

 

 التربوية القيادات تدريب مركز على المشرف                                                                      المركز من المعتمد الجدول في التعديل يمنع الكلية عمادة من الصادرة التعليمات على بناءً  *

 

 

 



 
 

 للدورات األسبوعية التدريبية الورش جدول
 التدريب لمشرفي المهني يرالتطو برنامج

 2:30ــــــ ــ 1:30 1:30ــــ ـــ 12:30 12:30ـــــ  12 استراحة  12___ 11 11___  10 10___ 9 9___  8 اليوم/الوقت

 االدارة التربوية )قيادة التغيير( قسم  األحد
 ساعتان 2)  2ب  1رقم القاعة (

 تحديد االحتياجات التدريبية ( قسم االدارة التربوية )
 ساعات 4=  2+  2)    2ب  1رقم القاعة ( 

 االساليب التدريبية ( قسم االدارة التربوية ) االثنين
 ساعات 3)    2ب  1رقم القاعة ( 

 التقنيات التربوية )ادارة التقنيات التدريبية ( قسم 
 ساعات 3)    2ب  1رقم القاعة ( 

 الثالثاء
التخطيط االستراتيجي  ( قسم اإلدارة 

 التربوية )
 تانساع 2)  2ب  1( رقم القاعة 

 بناء الحقيبة التدريبية ( قسم االدارة التربوية )
 ساعات 4=  2+  2)    2ب  1رقم القاعة ( 

 التدريبية ( قسم االدارة التربوية )تصميم البرامج  االربعاء
  ساعات 4)    2ب  1رقم القاعة ( 

 المتابعة والتقويم ( قسم علم النفس ) الخميس
  ساعات 3)    2ب  1رقم القاعة ( 

 

 التربوية القيادات تدريب مركز على المشرف                                                                          المركز من المعتمد الجدول في التعديل يمنع الكلية عمادة من الصادرة التعليمات على بناءً  *

 

 



 
 

 جدول الورش التدريبية األسبوعية للدورات
 برنامج التخطيط التربوي

 1:30ـــــــــ12:30 12:30 – 12استراحة  12__ __11 11___  10 10____9 9____ 8 اليوم/الوقت

 األحد
 ساعات 3اقتصاديات التعليم     

  ( قسم اإلدارة التربوية )    ) 31أ أ (   رقم القاعة 
 الحاسب اآللي وتطبيقاته في التخطيط التربوي      ساعتان

           ( قسم اإلدارة التربوية )       ) 31( أ أ رقم القاعة 

 االثنين
 ساعات 3بحوث العمليات في التخطيط التربوي     

    ( قسم علم النفس ) )      31( أ أ رقم القاعة 
 
 
 
 

       
  

 البحث التربوي وتطبيقاته في التخطيط التربوي       ساعتان
       ( قسم علم النفس )       )     31( أ أ رقم القاعة 

 
 
 
 

 

 الثالثاء
 ساعات 3   تقويم الحاجات وتحليل القرار التربوي  

  ( قسم علم النفس )       )     31( أ أ رقم القاعة 
 ساعات 3النمذجة في التخطيط التربوي     

           ( قسم اإلدارة التربوية )     )  31( أ أ رقم القاعة 

 االربعاء
 ساعات 3إدارة المشروع التربوي       

         ( قسم اإلدارة التربوية )     )   31( أ أ رقم القاعة 
 االحصاء التربوي التطبيقي       ساعتان

        ( قسم علم النفس )        )    31( أ أ رقم القاعة 

 الخميس
 ساعات 4التخطيط االستراتيجي التربوي       

         ( قسم اإلدارة التربوية )       )   31( أ أ رقم القاعة 
 

 

 التربوية القيادات تدريب مركز على المشرف                                                                     المركز من المعتمد الجدول في التعديل يمنع الكلية عمادة من الصادرة التعليمات على بناءً  *

 

 

 



 
 

 جدول الورش التدريبية األسبوعية للدورات
 ) تقنيات التعليم قسم(   برنامج مصادرالتعلم

 3:30ــــــــــــــــ12:30 12:30 – 12استراحة  12 ____11 11__ __ 10 10_____9 9__ __8 تاليوم/الوق

 العمليات الفنية في مراكز مصادر التعلم األحد
 ساعتان 2   ) 4ب  1(  رقم القاعة 

 انتاج الوسائل التعليمية واستخدامها
 ساعتان 2)    4ب  1(  رقم القاعة

 3    تشغيل االجهزة التعليمية وصيانتها
 ) 4ب  1(رقم القاعة  ساعات

 اتجاهات حديثة في التعليم والتعلم االثنين
 ساعتان 2)     4ب  1(   رقم القاعة

 مصادر المعلومات
 ساعتان 2)     4ب  1(  رقم القاعة 

استخدام االنترنت في مراكز مصادر 
 التعلم

ساعتان 2  )  4ب  1(  لقاعة رقم ا  

 إدارة مراكز مصادر التعلم الثالثاء
 ساعتان 2)     4ب  1(  رقم القاعة 

 تطبيقات في الحاسب اآللي
 ساعتان 2)     4ب  1(    رقم القاعة

 تصميم التدريس االربعاء
  ساعتان 2)      4ب  1(   رقم القاعة 

 ) 4ب  1(       التدريب الميداني الخميس
 ساعات 5

 

  المشرف على مركز تدريب القيادات التربوية                                    * بناًء على التعليمات الصادرة من عمادة الكلية يمنع التعديل في الجدول المعتمد من المركز                                       

 

 جدول الورش التدريبية األسبوعية للدورات



 
 

 برنامج القيادة المدرسية 

 1:30ــــــــــــــــ12:30 12:30 – 12استراحة  12______ 11 11_____  10 10_____9 9____ 8 اليوم/الوقت

 التخطيط المدرسي (قسم االدارة التربوية) األحد
 ساعات 3)    34رقم القاعة ( أ أ 

 الشراكة المجتمعية (قسم االدارة التربوية)
 )    ساعتان 34أ أ رقم القاعة  ( 

 القيادة المدرسية (قسم االدارة التربوية) االثنين
 ساعات 5)   34رقم القاعة  ( أ أ 

 تقويم االداء المدرسي (قسم االدارة التربوية) الثالثاء
 ساعات 5)    34رقم القاعة  ( أ أ 

 التنمية المهنية (قسم االدارة التربوية) االربعاء
 ساعات 5)   34رقم القاعة  ( أ أ 

 قيادة التعلم (قسم المناهج وطرق التدريس) الخميس
 ساعات 5)   34رقم القاعة  ( أ أ 

  

 المشرف على مركز تدريب القيادات التربوية                                                   * بناًء على التعليمات الصادرة من عمادة الكلية يمنع التعديل في الجدول المعتمد من المركز                                       

 

 

 


