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Module Description
Define the concept of management,
educational administration,
educational administration, school
administration, management of
nurseries and kindergartens.
Remember the importance of
nurseries and kindergartens

management

: أهداف المقرر

Module Aims
That afflict students to the
basic concepts related to
the management of
kindergartens in terms of
the evolution of the
concept of management
and its applications in
nurseries and
.kindergartens

أن تلم الطالبة بالمفاهٌم األساسٌة
المرتبطة بإدارة رٌاض األطفال من
ًحٌث تطور مفهوم اإلدارة وتطبٌقاته ف
.دور الحضانة ورٌاض األطفال

1

student recognize the
responsibilities and tasks
based on Riad
administrative, technical
and social management of
.children

أن تتعرف الطالبة على مسؤولٌات
ومهام القائمٌن على إدارة رٌاض
.األطفال اإلدارٌة والفنٌة واالجتماعٌة

2

To be with the student
general background on the
nature of which is
characterized by nurseries
and kindergartens for the
other phases management

أن تتكون لدى الطالبة خلفٌة عامة عن الطبٌعة
التً تتمٌز بها إدارة دور الحضانة ورٌاض
األطفال عن إدارات المراحل األخرى

3

departments

مخرجات التعليم( :الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)
ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على:
1

تعلل األهمٌة الخاصة إلدارة رٌاض األطفال
عن بقٌة إدارات المراحل األخرى.

The ills of special importance for the
management of the kindergarten for
the rest of the other phases
.departments

2

تفسر أهمٌة تأهٌل واختٌار أعضاء الروضة
من إدارٌات ومعلمات.

Explain the importance of
qualification and selection of
members of the kindergarten
.administrators and teachers

3

تطبق الطالبة مراحل إعداد الخطة ومبادؤها
من خالل نشاط تعاونً أثناء المحاضرة.

Student stages apply preparation of
the plan and principles through a
collaborative activity during the
.lecture

محتوى المقرر(ٌتم تعبئتها باللغة المعتمدة فً التدرٌس)
قائمة الموضوعات
)(Subjects

عدد
األسابٌع

ساعات
التدرٌس

)(Weeks

)(Hours

مقدمة فً اإلدارة:
تطور الفكر اإلداري.
اإلدارة التربوٌة  :مفهومها ,عناصرها ,العوامل التً أدت إلى تطورها.

2

4

اإلدارة التعلٌمٌة :مفهومها ,سماتها.
اإلدارة المدرسٌة :مفهومها.
إدارة دور الحضانة ورٌاض األطفال :مفهومها ,أهمٌتها.
العملٌات اإلدارٌة فً الروضة :مفهومها ,خصائصها.

1

أ .التخطٌط :مفهومه ,أهمٌته,معاٌٌر نجاح عملٌة التخطٌط ,العوامل المؤثرة على التخطٌط فً

2

رٌاض األطفال ,التخطٌط والخطة.
ب .التنظٌم :مفهومه ,أهمٌته ,أنواعه ,مبادؤه ,مراحله ,مفاهٌم مرتبطة بعملٌة التنظٌم.

1

ج.التوجٌههه واإلشههرا  :مفهومه,أهدافههه ,وظائفه,خصائصههه ,أسههالٌبه ,مهههام وسههمات المشههرفة
التربوٌة.

2
2

1

د .التقوٌم :أهمٌته ,مجاالته.

القائمون على إدارة رٌاض األطفال  :السمات ,المؤهالت ,المهام ,التدرٌب المهنً.

1

المنظمة اإلسالمٌة للتربٌة والعلوم والثقافة

1

التحدٌات التربوٌة فً الدول العربٌة والتً وجب التصدي

2

لها من خالل منظمات الطفولة على كل أشكالها ومستوٌاتها
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