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 أسم البرنامج: 

 ماجستیر القیادة التربویة
  

 نظرة عامة على البرنامج: 
أطلقت جامعة دار الحكمة عددا من برامج البكالوریوس والماجستیر بناء على خطة تعلیمیة مبنیة على دراسة احتیاجات سوق العمل لھذه 

باللغة العربیة في دار الحكمةالبرامج ومنھا برنامج ماجستیر القیادة التربویة وھو أول ماجستیر  . 

البرنامج معتمد من وزارة التعلیم السعودیة، ویؤھل خریجاتھ للحصول على فرص عمل واسعة في سوق العمل في عدة مجاالت، منھا: 
مجال التعلیمي، قیادة المؤسسات التعلیمیة وإدارتھا، وتقییم المناھج الدراسیة، واالستشارات في مجال التعلیم، والمناصب البحثیة في ال

 وتدریب المعلمین على أحدث أسالیب التدریس

 

  رؤیة برنامج ماجستیر القیادة التربویة:
  تتسق رؤیة برنامج ماجستیر القیادة التربویة مع رؤیة جامعة دار الحكمة بشكل عام

والمجتمعات المحلیة. التعلیمیةوھو إعداد تربویات قائدات قادرات على إحداث تأثیر فّعال وممیز في المؤسسات   

 

 رسالة برنامج ماجستیر القیادة التربویة:
 يتقدیم برنامج رائد إلعداد قیادات تربویة مؤھلة لخلق بیئة تعلیمیة قائمة على رؤیة واضحة تدعم مھارات البحث العلمي والتفكیر التحلیل

 واإلبداعي، باستخدام التقنیات الحدیثة وبالتعاون مع المجتمع المحلي. 

 

 أھمیة برنامج ماجستیر القیادة التربویة:
التربویة فإن برنامج ماجستیر القیادة  وإداریة،نظرا لرؤیة المملكة العربیة السعودیة الرائدة التي تتطلب وجود نساء یمتلكن مھارات قیادیة 

في إحداث التغییر اإلیجابي في  عاًال عنصرا فھذا االحتیاج من خالل تزوید المرأة بمھارات القیادة الالزمة التي تمكنھا من أن تكون  یلبي
 جمیع المجاالت التعلیمیة والحیاتیة.

قة مع تعزیز الث والنقاش،تبادل الخبرات التعلیمیة واألفكار، وتقبل الحوار  لھنَ  والطالبات في البرنامج یتمتعن ببیئة محفزة للتعلم تتیح
 بالنفس والعمل بروح الفریق الواحد.
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 لماذا علیك االلتحاق ببرنامج ماجستیر القیادة التربویة بجامعة دار الحكمة
تنمیة نظراً ألن ھناك طلباً كبیراً في المملكة العربیة السعودیة على النساء ذوات المھارات القیادیة واإلداریة الالتي یمكن أن تساھمن في 

ة باآلتي:البالد، فإن درجة الماجستیر في القیادة التربویة تمأل ھذه الحاج  

 

o  تزوید المرأة بالمھارات القیادیة الضروریة التي تمكنھا من أن تكون داعمة للتغییر اإلیجابي في جمیع المجاالت
 التعلیمیة والحیاتیة

o استخدام المناھج المبتكرة والقادرة على تمكین المرأة في مجال القیادة التربویة. 

o  أفضل الممارسات المھنیة واألخالقیةتعزیز الوعي بالمھمة المشرفة للمعلمین وتعزیز. 

o تطبیق المھارات القیادیة باستخدام أحدث النظریات مع تحسین تخطیط الطالب ومھاراتھن في التصمیم التعلیمي. 

o  والمھارات التحلیلیة من خالل األعمال الصفیة والخبرات  الفعال،تحفیز اإلبداع، وحل المشكالت، والتواصل
 .المیدانیة

o  البحث العلمي واستراتیجیاتھ المتطورة وأھمیتھ في مجال التعلیمتعزیز مفھوم. 

o مواكبة التقدم التكنولوجي وذلك بتدریب الطالبات على استخدام التكنولوجیا في عملیة التعلیم والتعلم. 

 

لیة. تتمتع الطالبات في البرنامج وقد تم تطویر البرنامج من قبل خبراء القیادة التربویة واإلدارة المدرسیة وفقا لمعاییر محلیة ودولیة عا
.ببیئة مؤاتیھ للتعلم حیث یتشاركن في خبراتھن التعلیمیة ویتبادلن األفكار ویمارسن التسامح مع تعزیز الثقة بالنفس وروح الفریق  

 

  البرنامج:مخرجات 
o  المتطورةشرح النظریات والممارسات المتعلقة بالتعلم والتعلیم وبتطویر المناھج والتقییم والقیادة 
o تطبیق تقنیات البحث والبحوث التعلیمیة لتنفیذ عملیة صنع القرار باالعتماد على البیانات 
o تطویر وسائل لجمع الناس والموارد معا لتغییر الوضع القائم في المؤسسات التربویة عامة والمدارس خاصة 
o جدیدة ودینامیكیة تنمیة القدرة على استخدام وسائط ووجھات نظر مختلفة لتولید أفكار وحلول 
o وضع خطط عمل عملیة وقابلة للتحقیق والتي تؤدي إلى تحسین التعلیم والتعلم 
o استخدام التفكیر النقدي ومجموعة متنوعة من االستراتیجیات التكنولوجیة لتسھیل التعلم واإلدارة 
o التعلیمتصمیم التطویر المھني المستمر الذي یتطلب الموارد المادیة والبشریة لدعم التعلم و 
o تعزیز النجاح األكادیمي والصحة االجتماعیة والعاطفیة والترابط األخالقي داخل المؤسسات التربویة والمجتمع 
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  اآلفاق المھنیة:
   

على السعودیة، خریجاتھ للحصولیؤھل برنامج الماجستیر في القیادة التربویة، والمعتمد من قبل وزارة التعلیم   

 فرص عمل واسعة في سوق العمل، منھا : 

o التعلیمیة المؤسسات في والتعلیمیة اإلداریة المناصب 
o التعلیمیة المؤسسات وإدارة القیادة. 
o المناھج تصمیم/  تقییم مستشارو 
o التعلیم مجال في البحثیة المناصب 
o التدریس أسالیب أحدث على المعلمین تدریب 
o المدنیة الخدمة نظام في أعلى وظیفیة لرتبة التأھل 

 

 

 

 : 42الساعات المعتمدة للبرنامج
 البرنامج مقسم على سنتین دراسیتین مقَسمتین على أربعة فصول دراسیة 

 مواد أساسیة رئیسیة 30 ساعة 

 مواد حرة اختیاریة 12 ساعة 

 مجموع الساعات المعتمدة للتخرج 42

 

 

 

 المقررات المتاحة 
 

 

 

 

 

 

 

 المقررات  األساسیة الرئیسیة 24

 المقررات  االختیاریة 12
 مشروع بحث 3

 مجموع الساعات المعتمدة 42
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 خطة البرنامج:
 جدول الخطة الدراسیة

لى
ألو

ة ا
سن

 المجموع الساعات المعتمدة الفصل الدراسي األول ال

 3 القیادة التربویة

12 
 3 تطویر المناھج الدراسیة وتقییمھا

 3 األخالقیات والقوانین التربویة 

 3 السلوك التنظیمي 

 المجموع الساعات المعتمدة الفصل الدراسي الثاني

 3 التقنیات التربویة

12 
 3 القیادة والتطویر المھني للمعلم 

 3 التقییم والتقویم التربوي

 3 علم النفس التربوي: نظریات التعلم 

نیة
لثا

ة ا
سن

الدراسي األولالفصل  ال  المجموع الساعات المعتمدة 

 3 منھج البحث العلمي

 3 مقرر اختیاري من  ضمن المجموعة المختارة 12

 3 مقرر اختیاري من  ضمن المجموعة المختارة

  3 مقرر اختیاري من  ضمن المجموعة المختارة

 المجموع الساعات المعتمدة لفصل الدراسي الثاني

اختیاري من  ضمن المجموعة المختارةمقرر   3 
6 

 3 مشروع البحث المیداني 

 42 مجموع الساعات المعتمدة للتخرج
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 المسارات: 
 المسارات   

 عدد الساعات السیاسات التربویة والتقویم   

EDPE 6301  3 السیاسات والممارسات التربویة 

EDPE 6302   3 تقییم البرامج األكادیمیة والمخرجات التعلمیة للطلبة 

EDPE 6303  تعلمیة مبتكرةتصمیم بیئات وخبرات  3 

EDPE 6304  3 خلق بیئة تقنیة فعالة 

EDPE 6305 3  التخطیط االستراتیجي واتخاذ القرارات باالعتماد على البیانات 

EDLS 6311  3 قیادة اإلبداع والتغییر 

المدرسیة القیادة      

EDLD 6301 3 القیادة المدرسیة 

EDLD 6302 3 إدارة الموارد البشریة والمادیة التربویة 

EDLD 6303  3 أصول التربیة الخاصة والدمج 

EDLD 6304 3 القیادة التوجیھیة 

EDLD 6305 3 اإلدارة التربویة 

EDLS 6311  3 قیادة اإلبداع والتغییر 

EDLS 6312   المدرسیة  المجتمعیةالشراكة  3 

   مسار التعلیم والتعلم     

EDTL 6301  3 استراتیجیات التعلیم والتعلم 

EDTL 6302 3 اإلدارة الصفیة والسلوكیة 

EDTL 6303 3 علم النفس واإلرشاد 

EDLD 6303  3 أصول التربیة الخاصة والدمج 

EDLS 6311  3 قیادة اإلبداع والتغییر 

EDLS 6312 3 الشراكة  المدرسیة  المجتمعیة 
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 الكادر التعلیمي: 
 األسم الجنسیة الرتبة األكادیمیة التخرج الشھادة

PhD بریطانیا -جامعة مانشستر  د.دالل عمر العباسي سعودیة أستاذ مساعد 

PhD  أمریكا –جامعة ھوارد  د. منى خالد كریم سعودیة أستاذ مساعد 

PhD  لبنان –جامعة شیفیلد  د.رندة أحمد حریري لبنانیة أستاذ مساعد 

 

 

 

 مدیرة البرنامج : 
 

 الدكتورة دالل عمر عباسي
 استاذ مساعد

 مدیر برنامج  ماجستیر القیادة التربویة
2017دكتوراه في كلیة البیئة، التعلیم والتنمیة، جامعة مانشستر، المملكة المتحدة،    

2011تصاالت والتعلیم، جامعة مانشستر، المملكة المتحدة،  ماجستیر في التكنولوجیا الرقمیة، واال  
2003شھادة البكالوریوس في علوم الحاسب، جامعة الملك عبد العزیز، المملكة العربیة السعودیة،    

 

 المساعدة اإلداریة : 
 

 األستاذة رھام خالد قحطان 

 رقم الجامعة : 

316تحویلة  – 0126303333  


