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 :وصف المادة

 

لفعال  ا تطبيق  ل ا دة في  ا قي ل ل لحاسم  ا لدور  ا فهم  لمساعدة في  ا دة بشكل رئيس على  لما ا تركز هذا 

م ذلك من خالل  لمؤسسة. ويت ل ة  ري لوظائف اإلدا لمهام وا م وا تعل ل ا ة  ي ا في عمل تكنولوجي ل ا ودمج 

لمجتمع األوجه )ا متعددة  ل ا دها  بعا أ ب في إطار نظامي  لتربوية  ا دة  ا قي ل ل ة  لنظري ا ة  في لخل ا ية توفير 

الشخصية  فة:  ل لمخت ا ة  لتربوي ا دة  ا ي ق ل ا ة في مجاالت  ي عمل ل ا لمهارات  ا لى  إ فة  ة(، اضا لمؤسسي وا

(Personal) د األفرا لمجموعات  (Interpersonal)، وبين  واالنظمة (Team)، وا

(Systems) م. من ي تعل ل ل لمستمر  ا لتطوير  تزمين باإلصالح وا دة مل لعمل كقا ا نهم من  تمكي ل  ،

في األهمية بمكان أن  ا  تكنولوجي ل ا دور  ل أهمية وضع رؤية مشتركة  لتربويون  ا دة  ا ق ل ا فهم  ت ي

ه  لتوجي تيجية  ة تطوير خطة استرا م كيفي تغيير، وتعل ل ا ة  ي مية، وفهم عمل تعل ل ا ة  يمي تعل ل ا لخبرات  ا

ا تكنولوجي ل ا م  يي ق فيذ وت ن  .ت

 

The major theme of this course is  to help understanding the cri tical  role 

of leadership in the effective application and integration of technology 

into the learning process and administrative functions of an organization.  

This may be done by providing students with the theoretical  background 

of educational leadership within a syst ematic framework with its  

multifaceted dimension (societal  and institutional),  as well  as the 

practical skills in different areas of leadership: personal, interpersonal,  

team, and systems, to enable them to function as outstanding leaders who 

are committed to reform and continuous improvement of education.  It is 

cri tical that leaders understand the importance of developing a shared 

vision of the role of technology in the teaching -learning experience, 

comprehend the change process, and learn how to develop a strategic plan 

to guide the implementation and evaluation of technology.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 لمادة:ونتاجات التعلم ل أهداف

 

لمختلفمة الهامةالمتعلقمة سيتم تناول تقنيات واستراتيجيات ومصادر وأدوات لتصمميم وتطموير، وتنفيمذ وتقيميم جوانمب القيمادة ا

 بتكنولوجيا التعليم.

 

 (Learning Objectives/ Learning Outcomes)نتاجات التعلم 

 يكون المتعلم قادراً على:سبعد االنتهاء من دراسة المادة بنجاح، 

 اكتساب خلفية نظرية عن القيادة التربوية بجميع ابعادها -

 المهارات في مجاالت القيادة التربوية المختلفة الشخصية، وبين األفراد، والمجموعات واالنظمة أتقان -

 استخدام تقنيات متنوعة من التكنولوجيا لتقييم وتقرير وتقديم معلومات متعلقة بالقيادة التكنولوجيا التعليمية  -

 تمعية والمؤسسية للقيادة المهنية ح األبعاد المجيوضت -

 بشكل ناقد القيادة التربوية المهنية في مجال التكنولوجيا يم نماذجيقت -

 ب مهارات وآليات وتقنيات التفاعل اإلداري واألكاديمي في المؤسسات التعليميةاكتسأ -

 استخدام المصادر التكنولوجية والعمليات الحديثة لتعزيز تعلم الطلبة. -

 وأطرا جديدة في القيادة المهنية ر طرقايطوت -

 يدة من حل المشكالت واتخاذ القراراتتطبيق نماذج جد -

 تحليل البحوث التعليمية الحديثة التي تدعم التطوير المهني المستمر وحل المشكالت واتخاذ القرارات في المهنة.   -

 ر قيادة فاعلة متميزةيوفت -

 

 التقييم وتوزيع العالمات:

اضاافة للاى المشاارخة  االل ال يام  ياتم تماليم جمياع يتم تقييم جميع المشاريع على أصالتها وجودتهاا ومههههاا المهنياة  

 الواجبات في وقتها المحدد، أو قبم التاريخ المعلن 

يااتم تقياايم المعهفااة وال هاام باسااتادات االمتحانااات والعااهول التقديميااة والبحااوع المكتوبااة  وتماان  عالمااات لنوعيااة العماام 

مان  االل   (Intellectual Skills)مياة المهاارات ال كهياةوالطهيقاة التاي ياتم فيهاا عاهل المعلوماات  خماا ياتم تقيايم تن

 وبدون أ طاء مطبعية أو لغوية  APAع والمشاريع، حمب أسلوب ال دراسات الحاالت واألبحا

 يتضمن التقييم العناصه األساسية األتية:

 

 الصفيةالحضور والمشاركة(Attendance and Participation) (10.)% 

 ( اختبار منتصف الفصل(Midterm  ( 30)   2018/ 14/3الثالثاء% 

 المادةالتي تتناولها ألحد الموضوعات الحديثة  واجبات وعروض تقديمية   

  تملم قبم موعد االمتحانات النهائية فهدية أو جماعيةمشاريع وبحوث 

 %(.20)  بأسبوع على األقم ولن يتم استالت أي مشهوع بعد هذا التاريخ 

  االمتحان النهائي(Final Exam)    (. 40)   2/5/2018الثالثاء% 

 

 تقديه المدرس                                       بشكم أفضم حمب  هذا الجدول قابم للتغييه من أجم تلبية أهداف المادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وحدات المادة

 

 (:2018-1-31) األسبوع األول

  تعهي ية الوحدة األولى: مقدمة(Course Orientation) 

  الخطة والجدول الزمني للمادة، والمشاريع إلخ... .مناقشة)Course Syllabus, Course Schedule) 

 5 طرق: كيف يمكن أن يؤثر تصميم التدريس في المؤسسة التي تعمل بها 

  في تكنولوجيا التعليمالقيادات المهنية التعرف على أهم مواقع الويب في مجال 

 

 

 (:  2018-2-7)األسبوع الثاني 

 تابع الوحدة االولى

 والقيادة التربويةوأهميتها ومصادرها هام القيادة وتعريفاتهومف 

  عوامل القيادة(Factors of Leadership) 

  نظريات القيادة(Leadership Theories) 

 أنماط القيادة(Leadership Style)  

  السمات القيادية  (Trait Leadership) 

 

 

 (:2018-2-14األسبوع الثالث )

  القيادة االجرائية(Process Leadership) 

  االدارة والقيادة(Management Verses Leadership) 

 مبادىء القيادة وصفاتها(Principlesand Attributes of Leadership) 

 

 (:2018-2-21األسبوع الهابع )

 تغيير البيئات في التكنولوجيا  (Changing Environments in Technology) 

 (Educational Technology and Innovations in Learning)تكنولوجيا التعليم ومستحداث التعلم  -

 (Social Media and Ethical issues)وسائل التواصل االجتماعي والقضايا االخالقية    -

 (School Technology Goals)أهداف المدرسة التكنولوجية  -

 (Future Challenges)التحديات المستقبلية  -

 

 (:2018-2-28)األسبوع الاامس 

  القيادة والتخطيط(Leadership and Planning) 

 21القيادة التربوية في القرن  -

 (Technology for School /University Leaders)القيادة لقادة المدارس / الجامعات   -

 (Technology Leadership Roles)أدوار القيادة التكنولوجية  -

 (Establishing and Maintaining Commitmment)والمحافظة عليهااللتزام -

 (Future Challenges)التحديات المستقبلية  -

 

 (:2018-3-7)األسبوع المادس 

  التكنولوجيا والتطوير المهني(Technology and Professional Development) 

 (Professional Development based on Strategy)االستراتيجيالتطوير المهني -

 (Professional Development Models)نماذج التطوير المهني  -

 (Future Challenges)التحديات المستقبلية  -

 

 (:2018-3-14)األسبوع المابع 

  التعلم والتعليم باستخدام التكنولوجيا(Teaching and Learning with Technology) 

 (Redesigning  the Learning Experience)اعادة تصميم خبرات التعلم  -

 (Future Challenges)التحديات المستقبلية  -

 

 (:2018-3-21)األسبوع الثامن 

 %(30)    ( Midterm Exam) ال يم امتحان نيف

 2018-3-29  -  2018-3-11فتهة االمتحانات الني ية: 

 

 (:2018-3-28)األسبوع التاسع 

  ثقافة التكنولوجيا(The Culture of Technology) 

 االدارة والقيادة أساس ثقافة التكنولوجيا  -

 (A Culture of Responsibility)ثقافة المسؤولية  -



 (Future Challenges)التحديات المستقبلية  -

 مهاجعة االمتحان 

 (:2018-4-4)األسبوع العاشه 

   العالقات العامة والتكنولوجيا(Public Relations and Technology) 

 (Administrative Roles in Public Relationship)األدوار األدارية في العالقات العامة -

 (Communication Strategies)استراتيجيات االتصال  -

 (Relationships with Stakeholders)العالقة المتبادلة مع المعنيين / العالقة مع المجتمع المحلي -

 

 (:2018-4-11)األسبوع الحادي عشه 

  عناصر البنية التحتية للتكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين(Technology Infrastructure 

Elements in the 21
st
 Century)  

  (Cyberinfrastructure CI)البنية التحتية الفضائية  -

 (Cybersecurity)أمن الفضاء الحاسوبي   -

 (Wireless Infrastructure)البنية التحتية الالسلكية  -

 (Interactive Whiteboards /Smart Boards)اللوح التفاعلي / الذكية  -

 (Cloud Computing)الحاسوبية السحابية  -

 (:2018-4-18)األسبوع الثاني عشه 

 باالت اق مع المدرسعهل األبحاع يتم  -

 (:2018-4-25)األسبوع الثالث عشه 

  الطلبة وأعمالهم ومشاريع ومناقشة وتقييم أبحاثعرض 

 (:2018-5-2)األسبوع الهابع عشه 

 الطلبة وأعمالهم ومشاريععرض ومناقشة وتقييم أبحاث 

 لن يتم استالت أي مشهوع بعد هذا التاريختمليم المشاريع 

 أ ه يوت بالتدريس  (:2018-5-8)األسبوع الاامس عشه 

  40  2018-5-9االمتحان النهائي% 

 (:2018-5-22 -  2018-5-12األسبوع المادس عشه )

 (2018-5-22 -  2018-5-12)االمتحانات النهائية للجامعة خالل الفترة  

 

 

 األنشطة وطهائق التدريس:

من المتوقع أن يتم تنفيذ تعلم المساق من خالل التركيز على التعلم الذاتي ومساهمة الطلبمة ممن خمالل المحاضمرات األسمبوعية 

والندوات والمشاركة في الحلقمات الدراسمية المتخصصمة ومما يرافقهما ممن حموار ونقمات وممواد تعليميمة. أضمافة إلمى األنشمطة 

 األتية:

 عروض تقديمية من قبل المدرس •

 تطبيقات عملية وعروض تقديمية فردية من قبل الطلبة •

 ت.البحث واالستقصاء والقراءة األثرائية والرجوع الى شبكة اإلنترن •

 المشاركة في النقات بشكل مستمر مع المدرس ومع زمالئك داخل القاعة الصفية. •

 تكليف الطلبة بإعداد بحوث ومشاريع فردية أو جماعية تعكس مدى فهمهم للمادة. •

 تعد الدراسة الذاتية أساسا للنجاح في المادة حيث يتم تشجيع الطلبة ليكونوا متعلمين فاعلين. •

 

 

 صفحات. 10صفحات التقرير عن ال يزيد عدد  .1

 يتضمن التقرير: مقدمة وعرض وخاتمة. .2

 مواقع إنترنت. 5( + وابحاث حديثة مراجع )كتب 5يستخدم في كتابة التقرير  .3

 على الشكل اآلتي: APAيكون التوثيق في التقرير  .4

 

 في المتن )داخل التقرير(: يكون التوثيق ضمن قوسين متضمنا اآلتي: -أ

 لمؤلف، سنة النشر، الصفحة( وإذا كان التوثيق من اإلنترنت فنضع بين قوسين إسم الموقع كامال.)اإلسم الثاني ل

 في نهاية التقرير: يكون التوثيق على الشكل اآلتي: -ب



 

 اإلسم الثاني للمؤلف، اإلسم األول للمؤلف:سنة النشر بين قوسين، عنوان الكتاب،الطبعة،دار النشر، بلد النشر. 

 ثيق من اإلنترنت فنضع بين قوسين إسم الموقع كامال.إذا كان التو

 وإذا كان التوثيق من مجلة )دورية علمية( فيكون على الشكل اآلتي:

اإلسم الثاني لكاتب البحث،اإلسم األول لكاتب البحث،سنة النشر، عنوان البحث)إسم المجلة أو الدورية(، رقم 

 المجلد،العدد بين قوسين، أرقام الصفحات. 

 

 أن تتضمن الخاتمة الرأي الشخصي للطالب حول الموضوع مثال:يجب  .5

 إيجابياته، سلبياته،عالقته بموضوعات أخرى، إمكانية التطوير مستقبال،...إلخ.

، وفي حال تأخر الطالب عن تسليم التقرير في الموعد المحدد 2016/ 12/ 19اخر موعد لتقدم التقارير المطبوعة  .6

 م تأخير.يتم حسم درجة واحدة عن كل يو

 

 :المراجع

 

 مراجع من االنترنت
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