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فــكـــرة الدبلــــوم

حيث إن المربي القائد هو المسؤول عن غرس قيم التر�ية 

القيادية و�نشئة جـــيل صالــح له دور في نهضة األمـــــة.

ومن هنا ُصمــم (دبلوم المربي القيادي)؛ لتأهيل المرّ�ين 

صين في التر�ية القيادية الشاملة، وفق منهجية  ـّ المتخصـ

كنوز للتر�ية القيادية.



تكويـن شـباب يتحلى باألسس والقواعد التربوية.

رســم خطــط منهجية للمرّ�ين في كيفية التعامل 
اليافعين. مع 

تربــويـة  م�اكــز  العملـيـة إلنشــاء  الطـــ�ق  توضيح 
وقيادية خاصة.

يستخـدمـها  التي  لألساليب  جديدة  أفكـــار  إعطاء 
المربون في تعاملهم التربوى القيادي.

بالمنا�ل  القيادية  للتر�ية  الصحيحة  القـواعد  وضــع 
والمؤسسات لدى أولياء األمور والمرّ�ين.

أهــــــداف الدبلوم



الفئات المستهدفة للدبلوم
(لمن هذا الدبلوم )

المرّبون وفــــق منظــومات القــيم في كــل مكـــان.

الم�اكز اإلسالمية وم�اكز التر�ية وم�اكز إعداد القادة.

بالتر�ية القيادية. المؤسسـات والمنـظـمات التي تهتم 

أولياء األمور الذ�ن يسعـون لجـعــل أبنـائـهــم قــــادة.

األمـــة. ونهـضــة  القياديــة  بالتـر�يــة  المـهتمـيـن  كــل 



2020/7/01
�بدأ المش�وع في

حتى ويســــتمــــر 

2020/9/15
مع وجود متابعات دقيقة
بعد ا�تهاء مدة الدبلــــوم

مدة الدبلوم



م�احــل الدبلوم

ويتم فيها �ناول أساسيات ومبادئ التر�ية القيادية وش�ح 
المفاهيم المختلفة والمصطلحات التي �تعلق بموضوع 
في  عليها  البناء  يتم  التي  األساسيات  ووضع  الدبلوم 

الم�احل الم�تالية.

التــمـهــيـــد مرحـــلـة 

التط�يق  مرحــلـــة  إلى  المرحلة  هذه  في  المتدر�ين  ينتقل 
إعــداد مش�وع  الفعلية وبعــدها  العمل  العملي وورشــات 
التخ�ج الذي هو متطلب رئيس من متطلبات الدبلوم لضمان 

جودة المخرجات.

مرحلة العملي والختام

التأ�ير  في  وأعمق  أقوى  لمرحلة  المتدر�ين  نقل  يتم  وفيها 
والنشاطات  وخصائصهم  نموهم  وم�احل  اليافعين  وفهم 
ال�وح  و�نمية  أهدافهم  تحقيق  في  تساهم  التي  التربوية 
القيادية بداخلهم ونمذجة بعض القدوات التي يتعرفون عليها.

المرحـلة المتــقدمــــة



5 محاض�ات �ثقيفية بواقع ساعة لكل محاضرة.

10

مكـونات الدبلــوم الرئيسية

9 دو�ات بواقع 26 ســـاعـة تـد���يـة.

4 ورشات بواقع 10 ساعـات تــد���يـة.

حاالت عملية معّدة خصيصى ألهـداف
القــــياديــــة.  الــتربــيــة  منظـــــــــومة 



مميــ�ات الدبلـــوم

العالم  في  القيادية  التر�ية  في  متخصص  دبلوم  أول 
العربي واإلسالمي.

وفق  الفئة  لهذه  خصيصي  معّد  والمحتوى  المنهج 
أحدث المعا�ير التربوية والقيادية وحديًثا.

القيم  ومنظومة  القيادية  التر�ية  في  متخصصة  نخبة 
للتد��ب، على �أسهم د. طا�ق السويدان،د. محمد الثويني.

ورشات  المحاض��ن ومدربي  متخصصة من  أخرى  نخبة 
العمل األكفاء.

الدبلوم نظري بنسبة 40 % وعملي بنسبة 60 %.

 رحاالت واقعية أعّدت خصيصًا للتط�يق عملًيا في هذا 
الدبلوم.

إدارة متخصصة وذات خبرة في العمل التربوي القيادي 
ومتخصصة في التد��ب والعمل اإللكت�وني.

شهادة باجتيار الدبلوم موقعة من د. طا�ق السويدان، 
المشرف العام على األكاديمية شخصًيا.



محاور الدو�ات التد���ية
بالدبلوم

القيادية. التر�ية  معالم 

خصائص المربي القيادي وأدواره.

للفتية واليافعين واحتياجا�هم. العم��ة  الخصائص 

النشاطات التربوية المؤثرة لمرحلة اليافعين.

مفا�يح الدخول إلى اليافعين.

األساليب العملية المتقدمة الكتشاف الجوانب 

القيادية في اليافعين.

خصائص القيادي اليافع.

أساليب وط�ق التعامل مع اليافعين.

لليافعين. اإليمانية  التر�ية 



محـــاضـ�ات الدبـلــــوم
الرئيـســـية

(تربـــوًيا). للمستقــبـل  األبــــــنـــــــــاء  إعـــــداد 

القــــــيـــــادي. للمـــربي  الـــــ�وحـــي  الـــــ�اد 

دور المربي القيادي في التحصين من اإللحـاد.

الكفاءات اإلدا��ة الالزمـــة للمربي القيـــادي.

القـــيــادي. للمــربي  القـيم ودورهــا  منظومة 



ورشـــــــــات الـــعـمـــــل
الرئيـــســـية بالدبـــلـــوم

استخدام الوسائل التقنية في التر�ية القيادية

إدارة الضـــغــــــوط فــي العــــمــل التربــوي

استخدام القصص وتـبـادل األدوار في التـر�ية 

القيادية لليافعين.

القيادة الموقفية للمربي باستعمال األنمـاط.



متطــلبــات التــــخـــــــ�ج
الجــتـــيـــاز الــدبــلـــــوم

وقــت  من   %  90 عن  تقــــل  ال  بنســبـة  الحضـــور 
المـــــحـــــاضـــــ�ات والـــــتـــــــد��ــــــــب.

أداء التكليفـات العمـلية التي تكــون بنهاية كل دورة 
وكـــــل محاضـــــرة وورشـــــة عـــــمـــــل.

الحصــول على نســـبة من التق�يمات ال تقـل عن %75 
من الدرجة.

ترشيحهم  يتم  كــتاًبا   20 ضمن  من  كــتب   5 ق�اءة 
للمتدر�ين مع بداية الدبلوم.

إعـداد مشـــ�وع تخ�ج بشكل فـــردي أو جماعي حسب 
ما ت�اه إدارة الدبلوم.



معــــا�ير التخــــ�ج
فــي الدبــلــــــوم

الهدف من المعـــا�ير هو ضــمـــان الوصــول 
بالمتدر�ين لالستفادة القصوى من البرنــامـج 
الذي تم إعـــــــداده وذلك بقــــيـاس التـالي: 

المعــارف تق�يم 

الكفاءات تق�يم 



يتم تحديد هذه المعا�ير
ثم اختبارها عن طـــ��ـق

اخــتبا�ات وواجــبــات للمعــــارف

تقـــ��ــر المشـــــرف للكـــفاءات

مش�وع تخ�ج للمعارف والكفاءات



أهم المعا�ير التي يتم
�نميتـها في الدبلــــوم
و��ـــادتـهـا وقــياســها
بــــعــــــد االنــــتـــــهـاء



التأ�يــــر
التحفــيز
التطويـر
التمكين

المجموعة األولى

1



التفـكيـر
التعلـــم
األمــــــر
التحلـيـل

المجموعة الثانية

2



العالقات
التواصــل
االحتــواء
اإليجـا�ية

المجموعة الثالثة

3



التنفـــــيـــذ
االنضــبــاط
المسؤولية
التجــديـــــد

المجموعة ال�ابعة

4



د.طـــا�ق سويــــــدان

م.إحســــان العــــــ��ز

د.مصطفى أبو سعـد

مدربــــــــــــــــو
الدبلـــــــــــــوم



مدربــــــــــــــــو
الدبلـــــــــــــوم

د.رضــــــا الحــــديثــي

د.محــمــد الثــوينــي

د.�انــيــــا الصــوالـحة



أ.مصطفى العاني

أ.خـديجــة الدبشــة

أ.عـــ�ير الــوكـــيــل

أ.محـمـود �اضــــي

مدربــــــــــــــــو
ورشات العمل



د.عبد الك��م بكــار

د.ونيـــس المب�وك

د.فــاضـل سليمـان

د.خـــالـــد الحـــداد

د.عيسى الفالحي

المحـــاضــــ�ون
بالدبلــــــــــــوم



مع خــــالـــــــص
تحيا�نا ودعـوات

إدارة المشــ�وع


