
 

 

            
  التربية كلية              

 التعليمية واإلدارة المقارنة التربية سمق  

  

  
  

  

  اخلريطة البحثية اخلمسية
 لقسم الرتبية املقار�ة واإلدارة التعليمية 

 

]٢٠١٠[

م ٢٠١٢يونية  –م ٢٠٠٧سبتمبر (  



  والدولية ةـة المقارنـالتربي
*******  

بني دراسات مقارنة وصفية ودراسات تتنوع حبوث ودراسات ختصص التربية املقارنة 
مقارنة تفسريية ودراسات مقارنة عرب تارخيية ودراسات مقارنة عرب ثقافية ودراسات مقارنة عرب 

  .يف اتمعات العربية واتمعات األجنبيةقومية 
 ااالت الرئيسية والفرعية للبحوث فإن ختصص التربية املقارنة يضم وتفصيالً
 :والدراسات اآلتية

  تعليم ما قبل اجلامعة يف اتمعات املعاصرة   :أوالً
  :اــمن النظم واهلياكل واملشكالت والقضاي دراسة كل يتناول هذا اال الرئيسي       

 :يةاليت تتصل بااالت الفرعية التال     
  تعليم ما قبل املدرسة  -١
 التعليم األساسي / التعليم االبتدائي  -٢

 التعليم الثانوي  -٣

 هين الفين واملالتعليم  -٤

 التعليم اخلاص  -٥

 التعليم األجنيب -٦

 تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة  -٧

 اإلصالح املدرسي  -٨

 التعليم اإلسالمي -٩

 مدرسة املستقبل  - ١٠

 املدرسة املتعلمة   - ١١

  صرة للتعليم يف الدول العربية واألجنبية االجتاهات العاملية املعا - ١٢
  
  



  :التعليم اجلامعي والعايل   :ثانيا
اليت ا ـدراسة كل من النظم واهلياكل واملشكالت والقضاييتناول هذا اال الرئيسي 
  :تتصل بااالت الفرعية التالية

  السياسات والتشريعات ونظم القبول - ١
 ين التعليم العايل ومؤسسات اتمع املد - ٢

 استقالل اجلامعة وتدخل اجلامعة - ٣

 التعليم العايل احلكومي  - ٤

 التعليم العايل اخلاص - ٥

 البنية التنظيمية للتعليم العايل احلكومي والتعليم العايل اخلاص  - ٦

 الدراسات العليا  - ٧

 التجديدات واإلصالحات التربوية  - ٨

 سياسات القبول  - ٩

 االعتماد األكادميي وجودة التعليم العايل  -١٠

 اء اجلامعي تقومي األد -١١

   )نظم التعليم االلكتروين ( م االلكتروين يالتعليم من بعد والتعل    :ثالثاً
اليت م واهلياكل واملشكالت والقضايـا يتناول هذا اال الرئيسي دراسة كل من النظ

  :تتصل بااالت الفرعية التالية
  التعليم املفتوح  - ١
 التعليم عن بعد  - ٢

 التعليم االفتراضي  - ٣

 يم االلكتروين التعل - ٤

 املنظمة التعليمية الرقمية  - ٥

 اجلامعات االلكترونية  - ٦

 املنظمات التعليمية االفتراضية  –اجلامعات االفتراضية  - ٧

 اجلامعات املفتوحة - ٨



  :التربية الدولية   :رابعاً
اليت ل واملشكالت والقضايـا يتناول هذا اال الرئيسي دراسة كل من النظم واهلياك

  :لفرعية التاليةتتصل بااالت ا
  ة احلقوق التربوية يف اتمعات املعاصر - ١
 التعليم وثقافات الشعوب األخرى  - ٢

 األمم املتحدة ووكاالا املتخصصة وجهودها يف نشر ثقافة السالم - ٣

 الصراع والتعاون - ٤

 التعاون التربوي الدويل يف التعليم اجلامعي - ٥

 املواطنة وتعليم اللغات/ التربية من أجل املواطنة  - ٦

 بيئة ال - ٧

 صيغ التربية الدولية يف التعليم قبل اجلامعي  - ٨

 صيغ التربية الدولية يف التعليم اجلامعي  - ٩

  اإلنسانواملواثيق الدولية يف حقوق  اتاالتفاق -١٠
  .ات واملواثيق الدولية املرتبطة بالتعليماالتفاق -١١
  .التنمية املستدامة -١٢
 .التعليم والتقومي للتعليم -١٣
   تدريبهنظم إعداد املعلم و  :خامساً

اليت م واهلياكل واملشكالت والقضايـا يتناول هذا اال الرئيسي دراسة كل من النظ
  :تتصل بااالت الفرعية التالية

  ) بينية مع األصول دراسات ( فلسفات إعداد املعلم  -١
 م املعلم املبدئية يبرامج تعل -٢

 سياسات القبول -٣

  نيتأهيل املعلم -٤
 مني والعاملني يف احلقل التربوي التنمية املهنية املستدامة للمعل -٥

 نظم تقومي أداء العاملني التربويني  -٦



 اجلديد تدريب املعلم  -٧

 املشكالت املهنية للمعلمني  -٨

 إعداد املعلم املعتمد على املدرسة  -٩

 املعلماعتماد برامج إعداد  - ١٠

 التجديدات التربوية يف إعداد وتدريب املعلم  - ١١

 إعداد املعلم اجلامعي  - ١٢

 م املستقبلإعداد وتدريب معل - ١٣

   تعليم الكبار والتربية املستمرة   :سادساً
اليت م واهلياكل واملشكالت والقضايـا يتناول هذا اال الرئيسي دراسة كل من النظ

  :تتصل بااالت الفرعية التالية
  نظم تعليم الكبار يف الدول املتقدمة  -١
 نظم تعليم الكبار يف الدول العربية  -٢

  ى املستوى العامليجماالت تعليم الكبار عل -٣
   التشريعات والسياسات التعليمية املقارنة  :سابعاً
اليت م واهلياكل واملشكالت والقضايـا يتناول هذا اال الرئيسي دراسة كل من النظ     

  :تتصل بااالت الفرعية التالية
  التشريعات التربوية يف العامل املعاصر  -١
 السياسات التربوية يف العامل املعاصر  -٢

 اهليئات التشريعية والتنفيذية للتعلم يف العامل املعاصر  -٣

 السياسات التربوية والقرارات التعليمية يف العامل املعاصر  -٤

 أمناط العالقة بني السياسات التربوية والتشريعات التعليمية  -٥



  التربويةتخصص اإلدارة 

ثري الفكر عنه معارف جديدة يأصبحت اإلدارة التعليمية ختصصاً علمياً ، ينتج 
، ويزيد من فعالية العمليات اإلدارية اإلداري احلاكم للمنظمات التعليمية على اختالف أنواعها 

األمر الذي . على النحو األفضل واملأمول كما وكيفاً مبا حيقق األغراض التربوية هلذه املنظمات 
  . ميةترتب عليه تنوع وتعدد جماالت البحوث والدراسات يف ختصص اإلدارة التعلي

وعلى وجه العموم فإن ختصص اإلدارة التعليمية يشمل ااالت الرئيسية والفرعية 
  : للبحوث والدراسات اآلتية

  إدارة املنظمات التعليمية   :أوالً
على اختالف ألواا، سواء كانت  التعليمية،بإدارة املنظمات خيتص هذا اال الرئيسي      

والتعليم  نطقة التعليمية أم مديرية التربية والتعليم أم وزارة التربيةحجرة الدراسة أم املدرسة أم امل
  . أم منظمات التعليم العايل واجلامعي وكذلك التعليم املستمر

  : ئيسي هيومن مث فإن ااالت الفرعية هلذا اال الر     
  .نظريات اإلدارة التربوية والتنظيم اإلداري التربوي - ١
 .بادئ اإلدارية واملفاهيم اإلدارية وتطبيقاا التربويةالنماذج اإلدارية وامل - ٢
 . واإلدارة الصفيةتطوير اإلدارة التعليمية واإلدارية املدرسية  - ٣

 اإلقليمـي التنظيمات اإلدارية للتعليم قبل اجلامعي على املستوى املركزي واملسـتوى   - ٤
  .احملليواملستوي 

 . إدارة التعليم العايل وتنظيماته اإلدارية - ٥

 . ة التعليم املستمر وتنظيماته اإلداريةإدار - ٦

 . منظومة إدارة التعليم اجلامعي - ٧

 . تطوير اإلدارة اجلامعية - ٨

 األداء اإلداري اجلامعي  - ٩

  األمناط اإلدارية السائدة يف التعليم  -١٠  
  . الوظائف الرئيسية للعملية اإلدارية يف التعليم -١١  



  . إدارة التعليم من منظور مقارن -١٢  
  . قضايا اإلدارة التعليمية من منظور مقارن -١٣  
  . إدارة املنظمات التعليمية احلكومية واخلاصة واألهلية -١٤  
  . التنظيم املدرسي الفعال -١٥  
  .املدرسي/ التعليمي / صنع واختاذ القرار التربوي  -١٦  
  . واإلمكانات التعليمية إدارة املرافق -١٧  
  . ة املؤثرة يف إدارة املنظمات التعليميةاملتغريات البيئي -١٨  
  .العوملة اإلدارية وإدارة املنظمات التعليمية -١٩  
  واإلشراف اإلداري التربوي القيادة التربوية    :ثانياً

  :يتضمن هذا اال الرئيسي ااالت الفرعية اآليت          
  .نظريات القيادة التربوية ومناذجها وتطبيقاا التربوية  - ١
 .أمناط القيادة التربوية - ٢
 . السلوك القيادي - ٣

 . والتعليم اجلامعيإعداد وتدريب القيادات على مستوى التعليم املدرسي  - ٤

 .االجتاهات العاملية املعاصرة يف القيادة التربوية - ٥
 . أجنبية/ أوضاع القيادات التربوية يف عدة جمتمعات عربية  - ٦

 . إعداد القائد التربوي لعصر املعرفة - ٧

 . القيادات التربويةتنمية  - ٨

 . القيادة التكنولوجية ملديري املدارس - ٩

 . األدوار املستقبلية للقائد التربوي -١٠

 . اجتاهات اإلشراف اإلداري التربوي ومناذجه وأساليبه العاملية املعاصرة -١١

 . نظم اإلشراف يف العامل املعاصر -١٢

 . قضايا اإلشراف اإلداري التربوي من منظور مقارن -١٣

 . لتربويةقضايا القيادة ا -١٤

 . أدوار املشرف اإلداري التربوي وكفاياته -١٥



 .التجديدات العاملية املعاصرة يف اإلشراف اإلداري التربوي -١٦
  نظم االعتماد واجلودة وتقومي األداء    :ثالثاً

  :يتضمن هذا اال الرئيسي ااالت الفرعية اآليت         
  . ومؤسساته يف التعليمنظم االعتماد األكادميي  - ١
 . يف التعليم ومؤسساا ظم إدارة اجلودة الشاملةن - ٢

 . للتعليم اجلامعي/ معايري اجلودة للتعليم املدرسي  - ٣

 . نظم وجتارب االعتماد األكادميي يف التعليم املدرسي عاملياً - ٤

 . نظم وجتارب االعتماد األكادميي يف التعليم اجلامعي عاملياً - ٥

 م املدرسي عاملياً يف التعلينظم وجتارب إدارة اجلودة الشاملة  - ٦

 .اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي عاملياًنظم وجتارب إدارة  - ٧
 . اجلودة يف املنظمات التعليميةاالعتماد وضمان  - ٨

 . تقومي األداء املدرسي - ٩

 . تقومي األداء اجلامعي -١٠

 .تقومي األداء اإلداري يف اجلامعات -١١
 التميز املؤسسي يف التعليم املدرسي -١٢

 . التعليم اجلامعي والعايل التميز املؤسسي يف -١٣

 . التقومي املدرسي الشامل -١٤

التقومي الذايت للمنظمة التعليمية على مستوى التعليم املدرسي ومستوى التعليم  -١٥
 .اجلامعي

 .إدارة األداء اإلداري -١٦
 . التعليم املدرسي تقومي أداء العاملني يف -١٧

 . تقومي أداء العاملني يف التعليم اجلامعي والعايل -١٨

 . ء القائد التربويتقومي أدا -١٩

 . تقومي نظام تدريب مديري التعليم املدرسي -٢٠

 . تقومي أجهزة اإلدارة والتخطيط واإلشراف يف جمال التعليم -٢١



   .املساءلة التعليمية -٢٢
  االجتاهات واالستراتيجيات اإلدارية التنموية يف التعليم   :رابعاً

  يف اإلدارة وتطبيقاــا يف عاصرة وامليتناول هذا اال دراسة االجتاهات احلديثة         
  :التعليم، ويتضمن هذا اال الرئيسي ااالت الفرعية التالية      

  .إدارة اجلودة الشاملة - ١
 .إعادة هندسة العمليات اإلدارية - ٢
 .إدارة املعرفة - ٣
 .اإلدارة االستراتيجية - ٤
 .باألهدافاإلدارة  - ٥
 .اإلدارة التشاركية - ٦
 .إدارة األزمات - ٧
 . ماإلدارة بالقي - ٨

 .إدارة التغيري - ٩
  .اإلدارة الذاتية -١٠
 .إدارة الوقت -١١
 .إدارة التنمية -١٢
 .التطوير التنظيمي -١٣
 .التنمية اإلدارية -١٤
 . التطوير اإلداري -١٥

 .اإلصالح اإلداري -١٦
 .استراتيجيات اإلبداع اإلداري -١٧

  إدارة املوارد البشرية والسلوك اإلداري  :خامساً
  :الفرعية اآلتيةيتضمن هذا اال الرئيسي ااالت           

  .تصميم وظائف املوارد البشرية التربوية وتوصيفها وتقوميها - ١
 . تنمية املوارد البشرية التربوية - ٢



 .ختطيط وتطوير املسار الوظيفي للموارد البشرية التربوية - ٣
 .تقومي األداء اإلداري للموارد البشرية التربوية - ٤
 .املعرفةإعداد اإلداري التربوي لعصر  - ٥
 .اتيجية للموارد البشريةاإلدارة االستر - ٦
 .اجلامعة/ األدوار اإلدارية ألفراد اتمع التعليمي على مستوى املدرسة  - ٧
 . التنظيمي يف التعليمإدارة الصراع  - ٨

 .التنظيمي للتعليم/ التطوير املنظمي  - ٩
 . الثقافة التنظيمية للمنظمات التعليمية -١٠

 . اجتاهات العاملني التربويني -١١

 .إدارة ضغوط العمل -١٢
 .يز اإلداريالتحف -١٣
 .العامةالعالقات اإلنسانية والعالقات التنظيمية والعالقات  -١٤
 .الدور اإلداري التربوي وتعدده وصراعه وغموضه -١٥
 ).ختصص بيين ( سلوك األفراد يف املنظمات التعليمية  -١٦

   ).ختصص بيين ( سلوك اجلماعة يف املنظمات التعليمية  -١٧
  اإلدارة االلكترونية للتعليم   :سادساً

  :يتضمن هذا اال الرئيسي ااالت الفرعية اآلتية          
  .اإلدارية يف التعليمالتكنولوجيا  - ١
 .تطبيقات نظم املعلومات اإلدارية يف التعليم املدرسي - ٢
 .م املعلومات اإلدارية يف التعليم اجلامعي والعايلتطبيقات نظ - ٣
 .املدرسي/ مي التعلي/ دور نظم املعلومات اإلدارية يف صنع القرار التربوي  - ٤
 .الكفاءة التكنولوجية لنظم اإلدارة املدرسية - ٥
 .الكفاءة التكنولوجية لنظم اإلدارة اجلامعية - ٦
 . اإلدارة االلكترونية للمدرسة - ٧

 . للجامعة ةاإلدارة االلكتروني - ٨



 . اإلدارة االلكترونية ملنظمات التعليم العايل - ٩

 .املدرسي/ التعليمي  /نظام إدارة املعلومات التربوية وصنع القرار التربوي  -١٠
 نظم دعم القرار -١١ DSS  االتعليمية يف التعلـيم املدرسـي واجلـامعي    وتطبيقا

  . والعايل
                                                             

  


