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انخطت انذراسٍت نهبرَايج األساسً فً ياجستٍر تربٍت فً اإلدارة انتعهًٍٍت 

 

  ساعت يعتًذة30= انساعاث انًعتًذة نهخطت انذراسٍت 

انساعاث انًساق 

 انًعتًذة
 

  ساعاث يعتًذة6= انًتطهباث انعايت 

 EDUC 6033 يُاهج انبحث فً انتربٍت وعهى انُفس  

STAT 615  3إحصاء تربىي يحىسب  

  ساعت يعتًذة12= يتطهباث انتخصص 

EDAD 601 3 انقٍادة انتربىٌت  

EDAD 619 3 تكُىنىجٍا انتعهٍى فً اإلدارة انتربىٌت  

EDAD 604 3 إدارة انًىارد انبشرٌت انًؤسساث انتعهًٍٍت  

EDUC 616 3 اإلشراف انتربىي انفعال  

 ساعاث يعتًذة 6= انًساقاث االختٍارٌت 

 :ٌختار انطانب يساقاً واحذ يٍ كم يجًىعت يٍ انًجًىعاث انتانٍت

 :انًجًىعت األونى

EDAD 611                                         ًً3 انقٍادة وانتطىٌر انًُظ  

EDAD 612                                                 ً3 إدارة انتعهٍى انعان  

EDAD 613                                                    3 انًذرست  انفاعهت  

 :انًجًىعت انثاٍَت

EDAD 614                       3  إدارة انجىدة فً يؤسساث انتعهٍى  

EDAD 610                   3  انتخطٍط وانسٍاساث انتربىٌت  

EDAD 620                                            3 انًذرست كًُظًت  

EDAD 617                              3 سٍكىنىجٍت اإلدارة انتعهًٍٍت  

EDAD 618                        3 انتغٍٍر وانتطىٌر انتربىي  

 ساعاث يعتًذة (6)=يسار رسانت انًاجستٍر 

 

 

 انخطت انذراسٍت نبرَايج درجت ياجستٍر انتربٍت فً اإلدارة انتعهًٍٍت
 (يسار االيتحاٌ انشايم )

 

انساعاث اسى انًساق رقى ريز انًساق 

انًعتًذة 

انساعاث 

انُظرٌت 

انساعاث 

انعًهٍت 

ساعاث 

االتصال  

EDAD 625 3 2 1 2 االتجاهاث انًعاصرة فً اإلدارة انتعهًٍٍت 

EDAD 626 3 2 1 2 أسس انتذرٌب وانتعهٍى انًستًر 

EDAD 627 3 2 1 2 تصًٍى برايج وخطط انتًٍُت انًهٍُت 

EDAD 628  2 2 0 1 (1)حهقت َقاش فً اإلدارة انتعهًٍٍت 

EDAD 629  4 4 0 2 ( 2 )حهقت َقاش يتقذو فً اإلدارة انتعهًٍٍت 

EDAD 630 ً6 6 0 3 يشروع بحث 

 21 18 3 12انًجًىع 
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انخطت االسترشادٌت نهطهبت فً تخصص ياجستٍر اإلدارة انتعهًٍٍت 

 
 الفصل الدراسي األول\ السنة األولى 

 

انساعاث انعًهٍت انساعاث انُظرٌت انساعاث انًعتًذة أسى انًساق رقى انًساق وريزِ 

EDUC 603 2 2 3 يُاهج انبحث فً انتربٍت وعهى انُفس 

EDAD 601 0 3 3 القيادة التربوية 

EDAD 604 0 3 3 إدارة الموارد البشرية المؤسسات التعليمية 

 0 3 3 ( 1 )اختياري  
 

 

الفصل الدراسي الثاني \ السنة األولى 
 

انساعاث أسى انًساق رقى انًساق وريزِ 

انًعتًذة 

انساعاث انعًهٍت انساعاث انُظرٌت 

STAT 615 2 2 3 إحصاء تربىي يحىسب 

EDAD 619 0 3 3 تكنولوجيا التعليم في اإلدارة التربوية 

EDUC 616 0 3 3 اإلشراف التربوي الفعال 

 0 3 3 ( 2 )اختياري   
 

 

السنة الثانية  

 ساعات معتمدة 6= مسار رسالة الماجستير   – 1

 

  ساعة معتمدة 12= مسار االمتحان الشامل   -  2

 
 

 


