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 مختصر توصيف مقررات
 برنامج ماجستير التربية في القيادة التربوية

 

 وصف املقرر رمز املقرر املقرر املستوى

 األول

األصول الفلسفية 
واالجتماعية 

 للرتبية
 600ترب 

ليت انطلقت ااعية الجتمهذا املقرر إبكساب الطالب املعرفة ابملنابع الفلسفية وايعىن 
الفلسفية  وانبابجل منها األفكار واآلراء الرتبوية، وتوضيح كيفية ارتباط الرتبية

دور  ليت كان هلافية الفلساواالجتماعية يف احلياة، وأبرز النظرايت االجتماعية واألفكار 
من  اوما يتعلق هب والقيم واألفكار السائدة حول الرتبوية، فعال يف تشكيل اآلراء

ديد إطار  بتحيعين أهداف وأساليب وأنظمة اخل، وذلك عرب التاريخ حىت احلاضر، كما
هارات الب مالط للرتبية وفق التأثريات الثقافية للمجتمع اإلسالمي ألجل إكساب

إلسالم ظرة انيث حهتا من النقد الفلسفي والتدريب على رؤية قضااي الرتبية ومشكال
 تماعي.التغري االجو رية واحل إىل الفرد والكون واجملتمع واملعرفة واألخالق والقيم والسلطة

قيادة التعلم 
 والتعليم

 617هنج 

 إىل عدد من لتطرقاالل خيتناول املقرر اجلوانب املؤثرة يف قيادة التعلم والتعليم من 
التعليم و ئات التعلم دة بيقيا املفردات أمهها: االجتاهات حديثة يف التعلم والتعليم، وكيفية

، اإلفرتاضية تعليموال الفعالة، ونظرايت التعلم والتعليم واإلشراف على بيئات التعلم
إىل  يهدف املقرريم. و لتعلوقيادة التدريس االحرتايف، وقضااي معاصرة يف قيادة التعلم وا

 املتعلم ابخلربات الالزمة لقيادة التعلم والتعليمتزويد 

طرق البحث 
 الرتبوي

 602نفس

 ات الضروريةملهار ية ايتناول املقرر التعريف مبناهج البحث يف العلوم السلوكية وتنم
ناهج رق وماض طللقيام ببحوث يف جمال ختصص الطالب )الطالبة( ويتم ذلك ابستعر 

اً ي بدءلعلماية، وكذلك تناول خطوات البحث البحث الشائعة يف العلوم السلوك
هارات يف الب مالط ابختبار املشكلة وانتهاء مبناقشة النتائج والتوصيات، واكتساب

 تصميم أنواع البحوث الرتبوية ونقدها وحتليلها.
 رتبية.وم ال عليفكما يهدف إىل متكني الطالب من مهارات البحث العلمي ومهاراته 

مقدمة يف القيادة 
 الرتبوية

قدت 
601 

يتناول املقرر مفهوم القيادة الرتبوية، والفرق بينهما، ومستوايت القيادة، وتطور الفكر 
اإلداري، و وظائف القيادة وتطبيقاهتا الرتبوية،ومسات القائد الرتبوي وصفاته ومهاراته، 
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 وامناط القيادة الرتبوية، والنظرايت الكالسيكية يف القيادة، ونظرايت القيادة
الكالسيكية واحلديثة، وأخالقيات مهنة القيادة الرتبوية )مفهومها، فلسفتها، 
مصادرها، دواعي االهتمام هبا(، وأهم التحدايت يف القيادة الرتبوية. ويهدف املقرر 

إملام الدارس أبسس القيادة الرتبوية ومرتكزاهتا وتطبيقاهتا يهدف املقرر إىل إىل 
 والتحدايت اليت تواجهها.

 اينالث

 603نفس اإلحصاء الرتبوي

املفاهيم و لحات ملصطيتناول املقرر املعارف واملهارات األساسية للتحليل الكمي، وا
ائية إلحصاألساسية لإلحصاء الرتبوي، كما يتضمن مراجعة لبعض األساليب ا

ريب على  التد ، معالوصفية، ابإلضافة إىل التعريف ابإلحصاء االستداليل وأساليبه
يف معاجلة  SPSSدام برانمج احلزمة اإلحصائية للعوم االجتماعية كيفية استخ

 البياانت.
 تخدامة اسويهدف املقرر إىل تعريف الطالب مبدخل االحصاء الرتبوي، وكيفي

يل ومعرفة ف حتلهبد األساليب اإلحصائية املعلمية والالمعلمية يف معاجلة البياانت
 داللة هذه النتائج إحصائًيا.

قدت  التخطيط الرتبوي
602 

ية رتبوي، وكيفيط اللتخطايتناول هذا املقرر ماهية التخطيط الرتبوي، وما تتطلبه عملية 
ستوى لى املعطيط تطبيق مناذج التخطيط الرتبوي يف امليدان، وأنواع وأدوات التخ

وية دولية ط تربن خطماملدرسي، وتطوير خطة تربوية يف قطاع التعليم، وحتليل لنماذج 
م رر إىل إملااملق يهدفو وحملية، وختطيط القوى العاملة يف اململكة العربية السعودية. 
عرف ايهتا، والتمستو  كافةالطالب ابملهارات التطبيقية الالزمة إلعداد اخلطط الرتبوية ب

عملية  تاجها حترايت احلديثة للتخطيط الرتبوي، والبياانت اليتعلى األسس والنظ
ة اخلط عدادالتخطيط الرتبوي، وأساليب التخطيط الرتبوي ومناهجه، وخطوات إ

 وتنفيذها وتقوميها.
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قدت  اجلودة يف التعليم
603 

ماد، واالعت واملمارسات، رات،يقدم هذا املقرر إطارًا مفاهيمًيا للجودة، واملعايري، واملؤش
مان اجلودة ركة ضحشوء واملقارانت املرجعية، كما يتتبع مراحل تبين فلسفة اجلودة، ون

بيق إلدارة ات تطتطلبيف التعليم، ومداخلها ومناذج تطبيقها، واملنطلقات الفكرية وم
املة يف ة الشجلودااجلودة الشاملة، واعتماد املؤسسات التعليمية: ومؤشرات تطبيق 

اجلودة يف  توكيدو ضبط تحسني املدرسي، ومقاييس التقومي الذايت، و التعليم، وقيادة ال
 إلضافة اىليق، ابلتطبالعملية التعليمية، ومربرات ومتطلبات تطبيقها، وكذا معوقات ا

 بعض مناذج هيئات االعتماد عربًيا وأجنبًيا.

التدريب والتنمية 
 604قدت املهنية

سس . ويتناول أتكوين، ال، االعداد، التأهيليقدم هذا املقرر تعريًفا ملفاهيم: التدريب
 ريب املعلمنيات تدتيجيالتدريب ونظرايته، واسرتاتيجياته املختلفة، كما يتناول اسرتا

ج واحلقائب لرباميم اسواء املباشرة أو عن بعد، وحتديد االحتياجات التدريبية، وتصم
تدريب فة الثقاو  التدريبية، وأساليب التدريب، وتقييمه، وصفات املدرب الناجح،

 ريب املعلمنيات تدتيجيوأثرها يف النهضات التعليمية احلديثة، مث يتعرض لتحليل اسرتا
 .يف اململكة العربية السعودية

 الثالث

االجتاهات 
والقضااي املعاصرة 
 يف القيادة الرتبوية

قدت 
605 

ثل: مة الرتبوية دلقياايف  يهتم هذا املقرر بتعريف الطالب ابالجتاهات والقضااي املعاصرة
رة بوية، اإلداالرت  سساتاإلدارة الذاتية، وإدارة التغيري، اإلدارة االسرتاتيجية للمؤ 

ا يف جمال ة وتطبيقاهترتونيإللكااإللكرتونية وتطبيقاهتا يف جمال القيادة الرتبوية، واإلدارة 
ية، املشاركة ية التعليمبحملاسااء. القيادة الرتبوية ، إدارة املعرفة، منهجية كايزن. إدارة األد

 داريع اإلبدا اجملتمعية يف إدارة املؤسسات التعليمية. التمكني اإلداري، اإل

املوارد البشرية 
 الرتبوية

قدت 
606 

يتضمن املقرر عرضا لألصول النظرية إلدارة تنمية املوارد البشرية والسياسات  -
 ية املوظفنيوترق تعينياملتعلقة ابستقطاب و والتشريعات والقوانني واألنظمة واللوائح 

تمر، ونظام املس عليمونظام األجور والرواتب واحلوافز واجلوائز ونظام التدريب والت
دمات اء خم إهنالتأمني الصحي والضمان االجتماعي ومكافأة هناية اخلدمة. ونظا

لك، ذ. يضاف إىل نيوظفامل املوظفني واالستيداع والتقاعد، ونظام الرقابة والتقومي ألداء
مليدان لالزمة يف اوية الرتبفان هذا املقرر يتضمن إدارة املرافق والتسهيالت والتجهيزات ا

 التعليمي.
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حلقة حبث يف 
 القيادة الرتبوية

قدت 
695 

حبثية  ج خطةينت يقدم املقرر مجلة من املهام من شأهنا أن تساعد الطالب على أن
ه كل زمالئو اذه عه البحثي؛ حبيث يناقش مع أستتكون مبثابة خارطة الطريق ملشرو 

مام اجه أانت خطوة من خطوات تلك اخلطة، ويشرح خطوات البناء، كما يقوم بعرض
ه اًما ملشروععارًا وإط زمالئه ومبتابعة أستاذه. ويف النهاية يقدم خطة حبث تكون نواة

مث يشرع يف  ،اًل البحثي، ويسري الطالب مع أستاذة خطوة خبطوة، فيحدد موضوعه أو 
 نهج املتبع.وامل لحاتبنائه حيث يبدأ مبقدمة الدراسة مث املشكلة مث األهداف واملصط

 ابقة.الس ويتابع األستاذ الطالب من خالل ما كتب يف كل خطوة من اخلطوات

السلوك التنظيمي 
 يف التعليم

قدت 
611 

فة بوي، والثقاالرت  بيقطيقدم هذا املقرر تعريًفا للسلوك املنظمي، ونظرايته ونطاق الت
ة يف إدارة ملهنياغوط التنظيمية واحملافظة عليها، كما يتناول املناخ التنظيمي والض
ملؤسسات اخل ادراع املؤسسات الرتبوي، وآلية بناء الثقافة التنظيمية، وإدارة الص

جتاهات يف م واالالقيالرتبوية، واملنظمات وديناميات مجاعات العمل، وأثر الشخصية و 
، املواطنة نظيميالت نظيم السلوك اإلداري، كما يتناول التغيري والوالء وااللتزامت

يادة كذا دور القية، و رتبو التنظيمية، والقيادات اإلدارية وتنظيم السلوك يف املؤسسات ال
 الرتبوية يف حتقيق الرضا الوظيفي.

الفكر القيادي يف 
 اإلسالم

قدت 
612 

الفكر  ها يفصائصا للقيادة من منظور إسالمي، وخيتناول املقرر إطارًا مفاهيميً 
إلدارية اليات العمالقيادي الرتبوي يف االسالم، واملراحل اليت مر هبا تطورها، و 
رتبوية يف دة اللقيااوتطبيقاهتا يف الفكر اإلسالمي، كما يلقي الضوء على بعض رواد 

در متويله، ومصا ميسالاإلسالم، واملمارسات القيادية يف الفكر القيادي الرتبوي اإل
 وما يستفاد من تطبيقاهتا يف املؤسسات الرتبوية احلديثة.

اقتصادايت 
 التعليم

قدت 
613 

 طة، والكلفةملتوسالفة التعريف ابقتصادايت التعليم ومفاهيمه األساسية )الكلفة، والك
درة نقصة؛ ومبدأ ملتناات ااحلدية؛ والفائدة، والفائدة احلدية؛ واملنفعة؛ وقانون العائد

ت التحليل مستوايو ة(، املوارد؛ ومبدأ مثالية السوق؛ واملرونة، واإلبدالية؛ والكفاء
الغربلة، و أشري الت )االقتصاد املكرب واملصغر(، ونظرية رأس املال البشري وفرضيات

ليم مقابل التع ام يفالع عليم وسوق العمل )تصعيد الشهادات، والتعليمواالرتباط بني الت
 يم.املتخصص(، وحتليل الطلب على التعليم، ودوال اإلنتاج يف التعل
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 املقرر املستوى
رمز 
 املقرر

 وصف املقرر

 الرابع

القيادة 
التطبيقية يف 
املؤسسات 

 الرتبوية

قدت 
607 

لبيئة بيقه يف اتط ا ميكن، وميرمي املقرر إىل الربط بني ما تعلمه الطلبة يف املقررات السابقة
لتعليم م العام او االتعليوي )التعليمية، وذلك عرب معايشة املمارسات الفعلية يف امليدان الرتب
واصل مع ة فيها، والتلرتبويدة االعايل( مبستوايهتا ومراحلها املختلفة، واالطالع على واقع القيا
اشرة ملالحظة املبزمة ابلالات العاملني، وتنفيذ بعض املهام األدائية املطلوبة، ومجع املعلوما

ما  قرر، واقرتاحاذ املأست واملقابالت. مث إعداد تقارير أسبوعية يناقشها الطالب أسبوعيا مع
 يرونه لتجديد البيئة التعليمية املستهدفة وتطويرها.

قدت  املشروع البحثي
698 

ة على معتمد ديدةيركز هذا املقرر على ااتحة الفرصة للطالب لتطوير وتطبيق افكار ج
املشروع  موضوع ديداملعارف واملهارات واخلربات اليت اكتسبها يف جمال ختصصه، ويتم حت
ساب ىل إكقرر إا املالبحثي واجراءاته مع استاذ املقرر وابلتنسيق مع القسم. ويهدف هذ

لبحث اليب الطالب مهارات البحث العلمي من خالل دراسة مشكلة واقعية وفق أسا
سس التصميم أة وفق ليميأو النوعية، أو من خالل تصميم أو تطوير برجمية تع العلمي الكمية

 التعليمي حلل مشكلة تعليمية / تدريبية واقعية.
 


