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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 

 جامعة الجوف  
 التربيةكلية 

  
ـــم:..........................الرقـــ  

هـ14التاريــخ:    /    /       
 المرفقات:......................

 
 وصف برانمج

 ماجستري الرتبية يف القيادة الرتبوية

 
 الرؤية الربانمج:

 وية.ل القيادة الرتبيف جما دولّ حتقيق الرايدة والتميز يف البحث العلمي على املستوى احمللّي، واإلقليمّي، وال 

 رسالة الربانمج:

 البحثية.و ملهنية رات اأتهيل قادة وابحثني متميزين يف جمال القيادة الرتبوية مزودين ابملعارف واملها 

 أهداف الربانمج:

  مليدان الرتبوي. ة الرتبوية يف االقياد ظرايتنالتكوين العلمي املتميز للدارس يف جمال القيادة الرتبوية مبا ميكنه من تطبيق 
 مهارات البحث العلمي وأدواته. إعداد الباحث املتمكن من 
 رجاهتا.خممة هلا، وجتويد املالئ حللولالتمكن من دراسة وحتليل  املشكالت اإلدارية يف املنظمات الرتبوية، واستنتاج ا 
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 الفئات املستهدفة:

 .القيادات التعليمية يف التعليم العام والعال 
 .قادة / قائدات املدارس 
 .املعيدين واملعيدات يف اجلامعات السعودية 
 .العاملني يف امليدان الرتبوي 

 شروط القبول:

 عليا.تُعَلن الشروط العامة واخلاصة للقبول يف الربانمج على موقع عمادة الدراسات ال 

 متطلبات الربانمج:

  اوزت النهائي، إذا جت الختباردخول ااالستمرار يف دراسة أيِّّ مقرٍر من مقررات الربانمج و احلضور: ُُيرم الطالب من

 اسًبا فيه.( من جمموع احملاضرات والدروس العملية، وامليدانية، ويُعدُّ ر %25نسبة غيابه )

 .ال يعترب الطالب انجًحا يف املقرر إال إذا حصل فيه على تقدير )جيد( على األقل 

 د جًدا(. عن )جي يقلُّ لطالب إال بـعـد إهنـاء متطـلبات الـدرجـة العـلمـية، ومبعدَّل تراكمي الال يتخـرج ا 
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 مكوانت الربانمج:

 يادة طبيق نظرايت القنه من تا ميكهو برانمج أكادميي يرمي إىل متكني الدارس من مهارات البحث العلمي وأدواته، مب

الئمة هلا، تنتاج احللول املية، واسلرتبو الرتبوية يف امليدان الرتبوي، ودراسة وحتليل املشكالت اإلدارية يف املنظمات ا

 وذلك من خالل:

 ( مستوايت دراسية.4االنتظام للدراسة ملدة ) .أ

 ( وحدة دراسية، تتضمن يف املستوى الرابع مشروًعا حبثًيا.45عدد وحدات الربانمج ) .ب

 انمج من جمموعة مقررات، موزعة كالتال:يتكون الرب  .ج

 املشروع البحثي إجباري كلية اختياري ختصص/كلية إجباري ختصص

وحدات 9 24 وحدات 6  وحدات 6   
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 خطة الدراسة:
 :التالتتوزع وحدات برانمج ماجستري الرتبية يف القيادة الرتبوية على أربع مستوايت، ك

  املستوى األول:
 عدد الوحدات مسمى املقرر املقرر ورمزهرقم  م
 3 األصول الفلسفية واالجتماعية للرتبية 600ترب  1
 3 قيادة التعلم والتعليم 617هنج  2
 3 طرق البحث الرتبوي 602نفس  3
 3 مقدمة يف القيادة الرتبوية 601قدت  4

 12 جمموع الوحدات
 املستوى الثاين

 عدد الوحدات مسمى املقرر رقم املقرر ورمزه م
 3 اإلحصاء الرتبوي 603نفس  1
 3 التخطيط الرتبوي 602قدت  2
 3 اجلودة يف التعليم 603قدت  3
 3 التدريب والتنمية املهنية 604قدت  4

 12 جمموع الوحدات
 املستوى الثالث

 عدد الوحدات مسمى املقرر رقم املقرر ورمزه م
 3 االجتاهات والقضااي املعاصرة يف القيادة الرتبوية 605قدت  1
 3 املوارد البشرية الرتبوية 606قدت  2

3 
 السلوك التنظيمي يف التعليم 611قدت 

 الفكر القيادي يف اإلسالم 612قدت  3

 اقتصادايت التعليم 613قدت 

 3 حلقة حبث يف القيادة الرتبوية 695قدت  6
 12 جمموع الوحدات

 املستوي الرابع 
 عدد الوحدات مسمى املقرر رقم املقرر ورمزه م
 3 القيادة التطبيقية يف املؤسسات الرتبوية 607قدت  1
 6 املشروع البحثي 698قدت  2

 9 جمموع الوحدات
  

 


