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منوذج استحداث برنامج دراسات عليا 
 (بدون مسارات(

 

 .يجب االطالع على الدليل اإلرشادي المرفق لتعبئة النموذج 

 العلمي القسم الكلية

 قسم اإلدارة التربوية الدراسات العليا التربوية كلية

 نوع البرنامج رنامجطبيعة الب الدرجة

     ماجستير     دبلوم عالي بحثي                        دكتوراه عام            مهني مدفوع التكاليف 

 أسلوب الدراسة

 بالرسالة وبعض المقررات     والمشروع البحثي            بالمقررات الدراسية             ات الدراسية والرسالة         بالمقرر    

 التخصص العام
 القيادة التعليمية                                    عربي

Educational Leadership English 

 التخصص الدقيق
   عربي

  English 

 اسم الدرجة العلمية
 التعليمية( )القيادة في التربية ردرجة الماجستي عربي

M.Ed. (Educational Leadership) English 

 هـ 1441/ 1440 تاريخ العام الدراسي المقترح لبدأ البرنامج العربية لغة التدريس

 طالبات 8 -طالب  8 عدد الطالب المتوقع قبولهم في البرنامج سنويا   العربية لغة الرسالة العلمية

 ج في القسم العلميمنسق البرنام

 malzubaidi1@kau.edu.da  بريد إلكتروني د. محمد علي الزبيدي االسم

  0557773074 جوال أستاذ مساعد   العلمية المرتبة

 مجلس الكلية قرار مجلس القسم قرار

 التاريخ رقم الجلسة رقم القرار التاريخ رقم الجلسة رقم القرار

 هـ1438/  12/  27 2 9 هـ1438/  1/  24 2 3

 عميد الكلية رئيس القسم

 د. سعيد بن أحمد األفندي االسم د. عمر بن محمد باداود االسم

  التوقيع  التوقيع

 قرار مجلس الجامعة

 التاريخ رقم الجلسة رقم القرار
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 ال /نعم  ساسية العتماد البرنامجأمتطلبات  (1)

 نعم ؟البرنامجفي مجال تخصص  أستاذ مشاركأستاذ أو  درجةعلى أساتذة بالقسم على األقل ثالثة  توفري هل

 نعم بالنموذج؟ إرفاق تقريريهماوهما، بملحوظات األخذ وتمختارهما القسم، اعلى محكمين اثنين عرض البرنامج هل 

 نعم ؟المقررات المختارة منهادريس األخرى، على ت علميةإرفاق موافقة األقسام الهل تم 

 ------ ؟(مدفوعة التكاليف)المهنية  لبرامجبتحديد التكاليف الدراسية ل والتعليم المستمر المتضمن دة خدمة المجتمعمحضر عما هل أرفق

 إليهحاجة المجتمع و أهمية البرنامج (2)

  تكتب أهمية البرنامج مختصرة وفي نقاط مثال : حلول لمشكالت أو تلبية لخدمات إلخ 

 ل معلومات رسمية وإحصاءات وخطط تنموية إلخحاجة المجتمع للبرنامج من خال يجب 

 

عـدم توفر برامج دراسات عليا في القيادة التعليمية )أو اإلدارة التربوية( بالمقررات الدراسية والرسالة بمدينة جدة، برغم وجود  .1

 ية.( معلم بحاجة إلى مؤهالت عليا في جميع التخصصات التربوية ومنها القيادة التعليم120.000أكثر من )

تلبية حاجة المؤسسات التعليمية في قطاعي التعليم العام والعالي لبرنامج دراسات عليا يستهدف تنمية وتطوير المهارات المعرفية  .2

 والبحثية واإلدارية لدى الراغبين في شغل الوظائف القيادية والتدريسية واألكاديمية المختلفة في قطاعي التعليم العام والعالي.

سارعة في مجال القيادة التعليمية، مما يقتضي توفير الفرص الكتساب جديد المعرفة وتأهيل قيادات متخصصة يمكنها التطورات المت .3

 إدارة المؤسسات التعليمية لتحقيق أهدافها والعمل على تطويرها وتنميتها.

وما أوصت به من ضرورة توفير برامج  ما أظهرته الدراسات العلمية من قصور كفاءة مديري )قادة( مدارس التعليم العام بالمملكة، .4

دراسات عليا متخصصة لتأهيل القيادات التعليمية وتطوير مهاراتهم، بما يسهم في زيادة الفاعلية وتحسين كفاءة المؤسسات 

 التعليمية.

مهارات التخطيط حاجة برامج وخطط اإلصالح والتطوير التعليمي التي تستهدفها أو تطبقها وزارة التعليم لكوادر وطنية مؤهلة ب .5

 . 2030والقيادة بما يتسق مع خطط التنمية والتحول الوطني في قطاع التعليم ورؤية المملكة 

التوجه العام للجامعات السعودية نحو برامج الماجستير بالمقررات الدراسية والرسالة، وتفضيلها في معايير القبول للدكتوراه على  .6

 اسية والمشروع البحثي.خريجي برامج الماجستير بالمقررات الدر

إعداد كوادر قيادية مؤهلة بمهارات البحث العلمي وإعداد البحوث الميدانية في مجال القيادة التعليمية، لإلسهام في حل مشكالت  .7

 النظام التعليمي ومؤسساته بناء على أسس علمية سليمة، ولترسيخ نظم التعليم والتعلم القائمة على المعرفة والبحث.

 اف البرنامجأهد( 3) 

 :هداف البرنامجأ

تصاغ أهداف البرنامج بوضوح، ويجب أن تكون أهداف موضوعية 

قابلة للقياس، وتظهر من خالل المقررات الدراسية، وأن تحقق 

 اآلتي: 

 .األهداف التعليمية 

 .األهداف البحثية 

 .أهداف خدمة المجتمع 

 .األهداف المهارية 

Program Objectives: 

Program objectives should be stated clearly, and 

should be measurable and achievable through all 

courses as the following: 

 Educational objectives 

 Scientific research objectives 

 Serving society objectives 

 Skills objectives 

 األهداف 
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 :يمية إلى تحقيق األهداف التاليةيسعى برنامج الماجستير في القيادة التعل

 اإلسهام في سد حاجة سوق العمل التربوي من الكوادر التربوية المؤهلة لقيادة المؤسسات التعليمية عموما والمدارس تحديدا. .1

 تزويد الدارسين بالمعارف واألسس والنظريات واألساليب اإلدارية ذات الصلة بقيادة المؤسسات التعليمية وسبل تطويرها. .2

 تنمية قدرات الطلبة على توليد أفكار وحلول أصيلة ومبتكرة للمشكالت والقضايا ذات الصلة بقيادة التعلم في المؤسسات التعليمية. .3

تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلبة ليكونوا قادرين علىى دراسىة وتحليىل المشىكالت والقضىايا المعقىدة ذات الصىلة بالقيىادة التعليميىة  .4

 ل والمقترحات المالئمة لها. وتقديم الحلو

تمكين الطلبة من تخطيط وإجراء البحوث العلمية األصيلة بشكل مستقل للتوصىل إلىى اسىتنتاجات وحلىول ذات قيمىة تىؤدي إلىى إ ىافات   .5

 مهمةً للمعرفة الحالية أو للممارسات المهنية. 

 لى العمل مع اآلخرين في سياقات مهنية مختلفة.تنمية مهارات العمل الجماعي وقيادة فرق العمل لدى الدارسين وتدريبهم ع .6

تنمية قدرات الطلبة على ايصال وتحليل وتفسير وشىر  المقترحىات النظريىة، والمىداخل المنهجيىة، والقىرارات المهنيىة المتعلقىة بقضىايا  .7

 وتحديات القيادة التعليمية.

قىة بمجتمىع الىتعلم لبنىاء رشيىة مشىتركة وحشىد المىوارد تنمية قدرات الطلبة علىى التواصىل مىع أصىحام المصىلحة واألطىراف ذات العال .8

 الالزمة إلحداث عملية اإلصال  التعليمي.

تعزيز قدرات الدارسين على التصرف بطىرق تتوافىق مىع القىيم والمعتقىدات اإلسىالمية، وتعكىس مسىتويات عاليىة مىن أخالقيىات المهنىة،  .9

 ع.والنزاهة، وتحمل المسؤولية، وااللتزام تجاه خدمة المجتم

Objectives 

The objectives of the M.A in Educational leadership are as follows: 

1. Fulfill the need of the educational labor market of qualified educational personnel to lead educational 

institutions in general and schools in particular. 

2. Provide students with knowledge, foundations, theories and administrative methods relevant to the 

leadership and development of educational institutions. 

3. Develop students' abilities to generate authentic and innovative ideas and solutions in their attempt to 

confront problems and issues relevant to leading the learning process in educational institutions. 

4. Develop students' skills of scientific research to be able to address and analyze complex problems and 

issues relevant to educational leadership and hence provide appropriate solutions and proposals. 

5. Enable students to plan and conduct authentic scientific research independently to reach sound conclusions 

and solutions that add significantly to the existing knowledge or professional practice. 

6. Develop students' skills to work collegially, lead teams and work with others in different professional 

contexts. 

7. Develop students' abilities to communicate, analyze, and explain theoretical proposals, methodological 

approaches, and professional decisions relevant to issues and challenges of educational leadership. 

8. Develop students' abilities to communicate with stakeholders in the learning community to build a 

common vision and mobilize resources needed to bring about the educational reform process. 

9. Enhance students' abilities to act in a way consistent with Islamic values and beliefs and reflect high levels 

of professional ethics, integrity, accountability and commitment to community service. 

 

 (Bench Marking( مرجعية البرنامج )4)

  للبرنامج ( من الترتيب العالمي، بحيث يكون برنامجا  مرجعيا  50برنامجها عن الـ ) البرنامج المقترح بآخر في جامعة عالمية ال يقل تصنيف مقارنةيجب

 المقترح.
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 :معلومات البرنامج المرجعي 

  Vanderbilt University, US  :الجامعة .1

  Peabody College of Education & Human Development  :الكليـــة

 Master's Degree  الدرجــة العلميــة:

  ص العــام:التخص  Master of Education  (M.Ed.) 

 Leadership & Organizational Performance  التخصص الدقيق:             

  hours/credit units 36 الدراسية اإلجمالية: تعدد الوحدا

 The University of Melbourne, Australia الجامعة: .2

 Melbourne Graduate School of Education  :الكليـــة              

  Master's Degree  الدرجــة العلميــة:

  Master of Education  التخصص العــام:

 Leadership & Management التخصص الدقيق:

 credit points taken over 18 months full time 150: الدراسية اإلجمالية تعدد الوحدا

  Pennsylvania University, US  :الجامعة .3

 College of Education   :الكليـــة              

  Master's Degree  الدرجــة العلميــة:

  Master of Education  التخصص العــام:

  Educational Leadership  التخصص الدقيق:

  hours/credit units 30 الدراسية اإلجمالية: تعدد الوحدا

 م( برامج الدراسات العليا الحالية المعتمدة في القس5)

  

 برنامج ماجستير اإلدارة التربوية بالمقررات الدراسية والمشروع البحثي

   

 في البرنامج شروط إضافية للقبول (6)

 نون بـ"القبول لباب الخامس المعا، والمذكورة في الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بالجامعة التي لم َتنص عليها الالئحةالشروط  تذكر فقط

 على موقع العمادة اإللكتروني. تسجيل" والمتوفرةوال

 جيد على األقل المطلوب التقدير

 ةـصات المطلوبـالتخص

 للدرجة المتقدم إليها

 ساعة( 27درجة البكالوريوس مع اإلعداد التربوي )على أال تقل الوحدات التربوية عن  -

 درجة البكالوريوس مع شهادة الدبلوم العام في التربية -

لغة المطلوبة درجة ال

TOEFL / IBT 

 (32، االنترنت = 97، الكمبيوتر = 400اختبار التوفل )الورقي =  -

TOEFL (PBT= 400, CBT= 97, IBT= 32)             

           3.5اختبار اآليلتس =  -

 ILETS = 3.5 

https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_74-h_6rNAhVFrRQKHfXdD4EQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unimelb.edu.au%2F&usg=AFQjCNH0BH7jfoUxVLsIBEN529Oe7todhA&sig2=oQiDlm8q9lOlcOHiwuybog
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_74-h_6rNAhVFrRQKHfXdD4EQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unimelb.edu.au%2F&usg=AFQjCNH0BH7jfoUxVLsIBEN529Oe7todhA&sig2=oQiDlm8q9lOlcOHiwuybog
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 الدراسية رسومال (7)
 فقط( مدفوعة التكاليف)خاص بالبرامج المهنية 

  التكلفة اإلجمالية  إجمالي عدد الوحدات الدراسية  دراسية الواحدةتكلفة الوحدة ال

 البرنامج في وزارة الخدمة المدنية / الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ( تصنيف8)

      مصنف 

 غير مصنف      

 اإليضاح:

( الجهات المستفيدة وظيفيا  9)       

 ت، ألهمية ذلك في تصنيف البرنامجدون عمومياتحديد الجهات بدقة  يراعى 

 م: التعلي وزارة 

 المدارس . أ

 مكاتب وإدارات التعليم . م

 أقسام اإلدارة التربوية/التعليمة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي . ت

 والمهني للتدريب التقني العامة المؤسسة .2

 المؤسسات التعليمية في القطاع الخاص .3

 ؟زعبد العزيأو مسارات للبرنامج في إحدى كليات جامعة الملك هل توجد برامج مشابه ( 10)

  تذكر تفاصيل البرنامج. (بنعم)في حالة اإلجابة 

 نعم 

 ال 

 

 :معلومات البرنامج المشابهة 

 العليا التربوية تالدارسا كلية: الكليـــة    

 : قسم اإلدارة التربويةالقسم    

 ستير اإلدارة التربوية )بالمقررات والمشروع البحثي(: ماجاسم البرنامج    

 :الحاليمع البرنامج  المقترح مقارنة البرنامج

( يهىىدف إلعىىداد كىوادر مؤهلىىة أكاديميىىا  وبحثيىا  فىىي جميىىع بىىالمقررات الدراسىىية والرسىالة)فىىي القيىىادة التعليميىة البرنىامج المقتىىر  برنىامج  -

بالمقررات والمشروع البحثي( بشكل أساسي لتنميىة المهىارات البرنامج الحالي في اإلدارة التربوية )بينما يهدف  ،مجاالت القيادة التعليمية

 للتربويين والممارسين الراغبين في الوظائف القيادية واإلدارية في قطاع التعليم.القيادة واإلدارية 

إعداد الطالب لمشروع بحثي  الحاليبرنامج اليتضمن  نما( ساعات، بي8البرنامج المقتر  يتضمن إعداد الطالب لرسالة ماجستير بواقع ) -

 ( ساعات.3للتخرج بواقع )

بالرغم من وجود تشابه في مسميات بعىض المقىررات الدراسىية اإلجباريىة بىين البرنىامج المقتىر  والبرنىامج الحىالي فىي اإلدارة التربويىة  -

ير التنظيمىىي فىىي المؤسسىىات التعليميىىة(م اال أ  مقىىررات البرنىىامج )مثىىل مقىىرر التخطىىيط التربىىوي/التعليمي، اقتصىىاديات التعلىىيم، التطىىو

المسىتحدثة فىي ميىدا  القيىادة التعليميىة. كمىا أ  البرنىامجين يختلفىا  فىي مسىميات العديىد مىن مجموعة مىن المو ىوعات المقتر  تتضمن 

ديثىة لتعزيىز المعىارف والمهىارات المعرفيىة الحمىن المقىررات التخصصىية  المقررات اإلجبارية، حيث يتفرد البرنامج المقتر  بمجموعة

التعليمة مثل: نظريات القيادة التعليمية وتطبيقاتها، إدارة الجودة فىي المؤسسىات التعليميىة، بينمىا  القيادةوالبحثية المقدمة للطالم في مجال 

وية، خصوصاً فىي قطىاع التعلىيم العىام، مثىل: يقدم البرنامج الحالي مقررات موجهة لتنمية مهارات الطالم المهنية في مجال اإلدارة الترب

 اإلدارة المقارنة، الحاسوم في التربية، إدارة المؤسسات التعليمية، أخالقيات في مجال المهنة، قراءات في التربية باللغة اإلنجليزية.
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، التعليمىة القيىادةختياريىة  فىي مجىال المقىررات اال بإمكانية االختيار بىين مجموعىة أكبىر مىن الحاليالبرنامج المقتر  عن البرامج  يختلف -

مثل: تحليل السياسات التعليمية، تطبيقات الحوكمىة فىي مؤسسات التعليم العام والعالي، لتحوالت والتحديات التي تواجه والتي تتواكب مع ا

( مقىررات 4يىت  البرنىامج الحىالي )م بينمىا التعليم، السلوك التنظيمي في المؤسسات التعليميىة، التعلىيم الىدولي والمقىار ، وريىادة األعمىال

ر اختيارية فقط هي: إدارة األنشطة الطالبية، إدارة وتطوير الموارد البشرية في المؤسسات التعليميىة، محىو األميىة وتعلىيم الكبىار، التطىوي

 التنظيمي في المؤسسات التعليمية. 

وفقاً لمنىاهج البحىث الطالب مهارات إعداد البحوث  إلكسامهدف ت ( مقررات بحثية4) بوجود الحاليالمقتر  عن البرامج يتميز البرنامج  -

، مىدخل لمنىاهج )اختيىاري( ةث الكميىومىدخل لمنىاهج البحى حلقة بحىث )اجبىاري( ،)اجباري( طرق البحث العلمي العلمي المختلفة، وهي:

 وجىود مقىرر مسىتقلتخلىو مىن  الحصىاءالعلمىي وا فىي البحىث( مقىررات 3) يتضىمن البرنىامج الحىاليبينمىا م )اختياري( ةث النوعيوالبح

 .مناهج البحث في التعليم، اإلحصاء االستداللي، حلقة بحث في التعليمكمي أو النوعي، وهي: لبحث الل

 ؟شابهة للبرنامج المقترح في جامعات المملكة األخرى من حيث االسم والمحتوىم هل توجد برامج( 11) 

 

 نعم 

 ال 

 :معلومات البرنامج المشابهة 

 : جامعة أم القرى، مكة المكرمةالجامعة .1

 : كلية التربيةالكليـــة              

 : قسم اإلدارة التربويةالقسم              

 )بالمقررات والرسالة( ماجستير اإلدارة والتخطيط التربوي اسم البرنامج:              

 : جامعة طيبة، المدينة المنورةالجامعة .2

 : كلية التربيةــةالكليـ             

 : قسم اإلدارة التربويةالقسم             

 ماجستير القيادة التربوية )بالمقررات والمشروع البحثي( اسم البرنامج:             

 : جامعة الملك سعود، الرياضالجامعة .3

 : كلية التربيةالكليـــة             

 : قسم اإلدارة التربويةالقسم             

 ماجستير اإلدارة التربوية )بالمقررات والرسالة( اسم البرنامج:             

 في جامعات المملكة إن وجد لبرنامج المقترح عن غيره من البرامج المشابهةالسمات المميزة ل (12)

 مقارنة البرنامج المقترح مع البرامج األخرى:

سىاعات  ورسىالة، وهىي أقىل مىنحىر  ومقىررقىررات إجباريىة واختياريىة ( سىاعة مقسىمة بىين م42تبلغ عىدد سىاعات البرنىامج المقتىر  ) -

 عىن سىاعات المقتىر البرنىامج  تزيىد عىدد سىاعاتفي حىين  م( ساعة معتمدة44) هجمالي عدد ساعات، الذي يبلغ إالقرىأم برنامج جامعة 

دة علىى مى( سىاعة معت36، 28نهمىا علىى )لكىل م ةجمىالي عىدد السىاعات المعتمىدة، وجامعة الملك سعود، حيث يبلغ إبرنامجي جامعة طيب

 .التوالي

اسىتحداث مجموعىة  تىم، إالً أنّه خرى مو ع المقارنةاألتشابه في المقررات الدراسية بين البرنامج المقتر  والبرامج بعض الرغم وجود  -

التربوية  والقيادة واجه مجال اإلدارةتالتي تستجيب للتحوالت والتحديات التي و البرنامج المقتر  في واالختياريةمن المقررات اإلجبارية 

ات أو التعليمة، مثل: إدارة الموارد البشرية في المؤسسات التعليمية، إدارة الجودة في المؤسسات التعليمية، التطوير التنظيمي في المؤسسى

 التعليمية. 

 لمقىىررات االختياريىىة بنىىاء علىىى احتياجىىاتيتميىىز البرنىىامج المقتىىر  عىىن البىىرامج األخىىرى بإمكانيىىة االختيىىار بىىين مجموعىىة أكبىىر مىىن ا -

الطالىىب مثىىل: تحليىىل السياسىىات التعليميىىة، تطبيقىىات الحوكمىىة فىىي التعلىىيم، السىىلوك التنظيمىىي فىىي  المؤسسىىات التعليمىىة وكىىذلك توجهىىات

 المؤسسات التعليمية، التعليم الدولي والمقار ، وريادة األعمال.

مستقل للبحث النوعي )مدخل لمنىاهج  اختياري ( مقررات بحثية من  منها مقرر4) وجوديتميز البرنامج المقتر  عن البرامج األخرى ب -
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حلقىة ، )اجبىاري( طرق البحث العلمىي :بجانب مقررات مالطالب مهارات إعداد البحوث النوعية إلكسام(، والذي يهدف ةث النوعيوالبح

( مقىررات بحثيىة تخلىو مىن مقىرر البحىث 3البىرامج األخىرى )بينمىا تتضىمن  )اختيىاري(م ةث الكميوومدخل لمناهج البحبحث )اجباري( 

 النوعي.

 الخبرة العلمية للقسم( 13)

 أعداد الملتحقين حاليا   تاريخ بداية البرنامج البرنامج
خرجين خالل الخمس سنوات متعدد ال

 األخيرة

    بكالوريوس

    دبلوم عالي

 (لبةطا 215 طالب، 222) 437 19 هـــ 1429/1430 ماجستير

    دكتوراه
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 العلمية( للمرتبةوفقا التسلسل يكون ) ـهـ 1440/   1439: للعام الدراسيبالقسم  عضوات هيئة التدريس( جدول 15)

 المانحة للدكتوراه / الدولة الجامعة التخصص الدقيق تبة العلميةالمر االسم م
سنة الحصول 

 على الدكتوراه
 الجنسية

 سعودية 1997 مصر العربية جمهورية-جامعة عين شمس  إدارة تعليمية ستاذأ نجاة بنت محمد سعيد الصائغ   1

 سعـودية 2003 بريطانيا –جامعة مانشستر  خطيط تربويإدارة تعليمية وت أستاذ مشارك طيب نالرحمعبدعزيزة بنت عبد هللا  2

 سعودية 2001 المتحدة األمريكية الواليات-جامعة ويسكونسن ماديسون  التعليم المهني المستمر أستاذ مساعد بنت إبراهيم ناصر الصنات الجوهرة 3

 التسلسل وفقا للمرتبة العلمية(يكون )   هـ 1440/   1439 الدراسي:للعام أعضاء هيئة التدريس بالقسم ( جدول 14)

 المانحة للدكتوراه / الدولة الجامعة التخصص الدقيق المرتبة العلمية االسم م
سنة الحصول 

 على الدكتوراه
 الجنسية

 سعودي 1983 الواليات المتحدة األمريكية –كليرمونت جامعة  واقتصاديات التعليم اإلدارة والتخطيط التربوي أستاذ د صائغ بن أحم نعبد الرحم 1
 سعودي 2008 بريطانيا –جامعة نيوكاسل  قيادة وإدارة تربوية أستاذ مشارك أحمد بن محمد خلف الزايدى 2
 سعودي 2011 المملكة العربية السعودية –جامعة أم القرى  ة وتخطيط تربويإدار أستاذ مشارك صالح بن على يعن هللا القرني 3
 سعودي 2003 الواليات المتحدة األمريكية –جامعة بتسبرج  إدارة تربوية أستاذ مساعد عمر بن محمد عمر بأداود 4
 سعودي 2016 استراليا –جامعة موناش  اقتصاديات التعليم أستاذ مساعد محمد بن علي ابراهيم الزبيدي 5
 سعودي 2017 الواليات المتحدة االمريكية –جامعة غرب ميتشغان  إدارة التعليم العالي أستاذ مساعد بن حامد حباب السلمي نعبد الرحم 6
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    هـ 1440/   1439 :للعام الدراسي بالقسم المعيدونالمحاضرون و جدول( 16)
 ن كان مبتعثاإيذكر  سنة التخرج الجامعة المرتبة العلمية االسم م

 مبتعث للداخل هــ 1430 زجامعة الملك عبد العزي – ماجستير إدارة تربوية محاضر حمزة بن ذاكر محمد الزبيدي 1

 مبتعث للخارج هــ 1432 جامعة ام القرى –ماجستير إدارة تربوية  محاضر محمد اقرون الفضيل 2

 فهد بن عبيد البشري 3
المتحدة  جامعة اوريغون، الواليات –ماجستير  محاضر

 األمريكية
 مبتعث للخارج م 2013

 

 

 هـ 1440/   1439 :للعام الدراسيبالقسم  اتوالمعيد اتالمحاضر( جدول 17)
 ن كان مبتعثاإيذكر  سنة التخرج الجامعة المرتبة العلمية االسم م

 مبتعثة للداخل 2000 بريطانيا، نيوكاسلجامعة  –ماجستير في التربية  محاضر بورعيانمحمد ا بنت عبدهللاسحر  1

2 
 ،جامعة كليفالند-ماجستير في القيادة التعليمية محاضر  إلهام حامد سالمة الشريف

 الواليات المتحدة األمريكية

2014 - 

3 
جامعة الملك  –الماجستير في اإلدارة التربوية  محاضر إيمان عبد الملك حسين راوه

 عبد العزيز

 - هـ 1432

 

 

 

 هـ 1440/   1439 :للعام الدراسيبالقسم  اإلداريونو الفنيون ( جدول18) 
 العمل الحالي عدد سنوات الخبرة المؤهل االسم م

 مدير اإلدارة 20  بكالوريوس بندر بن إبراهيم السلمي 1

 ر اإلدارةنائب مدي 31 بكالوريوس سالم مبارك باواكدبن أحمد  2

 مدير الشئون المالية 8 بكالوريوس طالل بن جمعة الجحدلي 3

  اإلدارة التربوية قسمسكرتير  7 بكالوريوس بخيت بن صالح الميلبي 6

 اإلداريةمدير االتصاالت  7 بكالوريوس ماجد بن أحمد فلمبان 7

 عميد المعهدسكرتير  6 تجاريدبلوم  هللا شقدار المهند بن عبد 8

 عميد المعهدسكرتير  3 دبلوم لح بن علي الزبيديصا 9

 الشئون التعليمية 6 دبلوم ريان تركي المسعودي 10

 10 بكالوريوس شافي مشيعل الحارثي 11
وحدة العالقات العامة  رئيس

 واالعالم

 

 

 هـ 1440/   1439 :للعام الدراسيبالقسم  اتاإلداريو الفنيات( جدول 19)
 العمل الحالي وات الخبرةعدد سن المؤهل االسم م

 13 إدارة أعمال سبكالوريو المحمادي بنت عبد هللا حليمة 1
مكتب  مديرة-رئيسة وحدة الشؤون المالية 

 وكيلة المعهد

 القسم لشطر الطالباتسكرتيرة  8 علم اجتماع سبكالوريو محمد األحمديبنت نجـود  2

 

 

 

  امجتخدم البرنمعامل القسم الحالية التي سوف ( 20)

 اسم المعمل م

  

 )عدد الطالب( السعة

 

 طالبا   30 معمل حاسب آلي 1

 طالبا   30 معمل الوسائل التعليمية وتقنيات التعليم 2

 طالبا   30 معمل علم النفس 3
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 طالبا   60 قاعة ورش العمل 4

 طالبا   60 معمل ذكي  5

 طالب 500 مكتبة/ مركز معلومات 6

 طالبا   30 معمل حاسب آلي 7

 

 

 

 

 

 المقترح إنشاؤها وال تؤثر على بدء البرنامجمعامل ال( 21)

 اسم المعمل م
 التاريخ المتوقع

 لبدء التشغيل

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

Suggested Labs (21) 

Start Date Labs Name Item 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

(20) Labs  

Capacity 

(No.of Students) 

  

Labs Name 

 

Item 

30 students Computer Lab 1 

30 students Teaching Aids and Technology Lab  2 

30 students Psychology Lab 3 

60 students Workshop Venue 4 

60 students Smart Lab 5 

students 500  Library\ Information Center 6 

30 students Computer Lab 7 
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  9 

  10 

 

 

 

 المتطلبات الدراسية للدرجة العلمية وفقا  لالئحة( 22)

 ( وقواعدها التنفيذية من الالئحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية 8يجب االطالع على الحدود الدنيا والقصوى للوحدات الدراسية في المادة )

 ز.بجامعة الملك عبدالعزي

  من مقررات البرنامج. 25أن يتضمن البرنامج موادا  اختيارية من داخل وخارج القسم بحيث ال تقل عن يجب % 

 يجب أن يكون هناك مقرر حر من بين المواد االختيارية، ذو عالقة بالتخصص، ويجب أن يكون من خارج القسم، ويفضل أن يكون من خارج الكلية. 

 ةعدد وحدات المقررات اإلجباري

 

 عدد وحدات المقررات االختيارية

 رـحمقرر  مقررات من خارج القسم ات من داخل القسمرمقر

22 10 2 0 

 عدد الوحدات اإلجمالية أوالمشروع البحثي  الرسالة عدد وحدات

8 42 
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  (List of Courses) الدراسيةمقررات القائمة ( 23)
  رات اإلجبارية ثم االختيارية ثم المشروع البحثي أو الرسالةالمقرمرتبة وفقا للتالي: المقررات كتابة يجب 

 Course Title اسم المقرر  Course Code  المقرر ورقم رمز 

 نوع المقرر

Couse type 

 عدد الساعات 

 (No. of Hours) 

المتطلب السابق 

(Prerequisite) 

ي  English عربي English عربي
ظر
ن

(T
h

.)
 

ي 
مل
ع

P
r.

)
)
 

ي 
ير
سر

(
C

li
n

ic
a

l
)
 

ال
د 
تم
مع

(C
re

d
it

s)
 

 English عربي

694ترب    EDUC694 طرق البحث العلمي Scientific Research Methods 
Compulsory 

 3 اجباري/
- - 

3 
  

 

  

 

690ترب   EDUC690 مدخل إلى مناهج البحوث الكمية Introduction to Quantitative 

Research Methods 

Compulsory 

 2 اجباري/
- - 

694ترب  2  EDUC694 

691ترب   EDUC691  مدخل إلى مناهج البحوث

 النوعية

Introduction to Qualitative 

Research Methods 

Compulsory 

 2 اجباري/
- - 

694ترب  2  EDUC694 

611ادت   EADM611 اقتصاديات التعليم Economics of Education 
Compulsory 

 3 اجباري/
- - 

3   

613ادت   EADM613 ط التعليميالتخطي Educational Planning  
Compulsory 

 3 اجباري/
- - 

3 
  

 فيإدارة الموارد البشرية  EADM618  618 ادت

 المؤسسات التعليمية

Human Resource Management   

in Educational institutions 
Compulsory 

 3 اجباري/
- - 

3   

619ادت   EADM619 المؤسسات  التطوير التنظيمي في

 لتعليميةا

Organizational Development 

in Educational institutions 
Compulsory 

 3 اجباري/
- - 

3   

620ادت   EADM620  التعليمية  القيادةنظريات  Theories of Educational 

Leadership 

Compulsory 

 3 اجباري/
- - 

3   

621ادت   EADM621  إدارة الجودة في المؤسسات

  التعليمية

Quality Management in 

Educational Institutions 

Elective 

 3 ختياريا/
- - 

3   

622ادت   EADM622 تحليل السياسات التعليمية Analysis of Educational Policies  
Elective 

 2 ختياريا/
- - 

2 
  

623 ادت  EADM623 
مدخل إلى التعليم الدولي 

 والمقارن 

Introduction to International & 

Comparative Education 

Elective 

 3 ختياريا/
- - 

3   
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 (List of Courses) الدراسيةمقررات القائمة  تابع
 البحثيالرسالة أو المشروع ثم  ،ثم االختيارية ،ب أن تكتب المقررات بالترتيب التالي: المقررات اإلجباريةيج 

 Course Title اسم المقرر Course Code ورقم المقرررمز 

 نوع المقرر

Couse type 

 عدد الساعات 

 (No. of Hours) 

المتطلب السابق 

(Prerequisite) 

ي  English عربي English عربي
ظر
ن

(T
h

.)
 

ي 
مل
ع

P
r.

)
)
 

ي 
ير
سر

(
C

li
n

ic
a

l
)
 

ال
د 
تم
مع

(C
re

d
it

s)
 

 English عربي

624 ادت  EADM624  تطبيقات الحوكمة في التعليم Governance Applications in 

Education 

Elective 

 ختياريا/
2 - - 2 

  

625دت ا  EADM625 
السلوك التنظيمي في المؤسسات   

 التعليمية

Organizational Behavior in 

Educational institutions 
Elective 

 اختياري/
3 - - 3   

626 ادت  EADM626 
نظام معاصرة في  قضايا واتجاهات

 التعليم

Contemporary Issues & 

Trends in Educational System 

Elective 

 ختياريا/
2 - - 2   

608در ا  BUS608 عمالريادة األ Entrepreneurship 
Elective 

 ختياريا/
2 - - 2   

  630 أصل

 FOU630 التربية أصول Foundations of Education 
Elective 

 ختياريا/
2 - - 2   

 670 رشد

 EDCG670 علم نفس االبداع Psychology of Creativity 
Elective 

 ختياريا/
2 - - 2   

 EDET640  640 تقن  
تطبيقات تقنيات التعليم 

 والمعلومات
Applications of Education 

Technologies & Information  

Elective 

 ختياريا/
2 - - 2 

  

 Thesis الرسالة EADM699 699ادت 
Compulsory 

 8 - - - اجباري/
 690ترب 

  691ترب

EDUC690 

EDUC691 
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 .المقررات الدراسية ألهداف البرنامجاألهداف من خالل ( جدول تحقيق 24)

 واألهداف المرتبطة ببعضها البعض. أمام المقررات (فضال  توضع عالمة )

                

 أهداف البرنامج
 

 رموز وأرقام المقررات 

 ( سابقا  3أرقام األهداف المذكورة بالبند )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

694ترب   √  √ √ √ √ √  √ 

690ترب   √  √ √ √ √ √  √ 

691ترب   √  √ √ √ √ √  √ 

611ادت   √ √ √ √  √ √ √ √ 

613ادت   √ √ √ √  √ √ √ √ 

618ادت   √ √ √ √  √ √ √ √ 

619ادت   √ √ √ √  √ √ √ √ 

620ادت   √ √ √ √  √ √ √ √ 

621ادت   √ √ √ √  √ √ √ √ 

622ادت   √ √ √ √  √ √ √ √ 

 √ √ √ √  √ √ √ √ 623ادت 

624ادت   √ √ √ √  √ √ √ √ 

625ادت   √ √ √ √  √ √ √ √ 

626ادت   √ √ √ √  √ √ √ √ 

608ادر   √ √ √ √  √ √ √ √ 

630أصل   √ √ √   √ √  √ 

670رشد   √ √ √   √ √  √ 

640تقن   √ √ √    √  √ 

699ادت   √  √ √ √  √  √ 
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9 8 7 6 5 4 3 2 1 

                        Program  

Objecives 

Course Code 

√  √ √ √ √ √  √ EDUC694 

√  √ √ √ √ √  √ EDUC690 

√  √ √ √ √ √  √ EDUC691 

√ √ √ √  √ √ √ √ EADM611 

√ √ √ √  √ √ √ √ EADM613 

√ √ √ √  √ √ √ √ EADM618 

√ √ √ √  √ √ √ √ EADM619 

√ √ √ √  √ √ √ √ EADM620 

√ √ √ √  √ √ √ √ EADM621 

√ √ √ √  √ √ √ √ EADM622 

√ √ √ √  √ √ √ √ EADM623 

√ √ √ √  √ √ √ √ EADM624 

√ √ √ √  √ √ √ √ EADM625 

√ √ √ √  √ √ √ √ 
EADM626 

√ √ √ √  √ √ √ √ 
BUS608 

√  √ √   √ √ √ 
FOU630 

√  √ √   √ √ √ 
EDCG670 

√  √    √ √ √ 
EDET640 

√  √ √ √ √ √  √ 
EADM699 
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 الدراسية توصيف المقررات ( 25)

 اآلتية: الثالثة يجب أن يتضمن توصيف المقرر العناصر 

ويجب أن تتضمن: البعد المعرفي، والبعد المهاري،  األهداف .1

 والبعد الوجداني.

 .الموضوعات .2

 .وسائل التقويم .3

Course description should include the following three 

elements: 

1.Objectives that include: cognitive dimension, Skills 

dimension and emotional dimension 

 2 Topics. 

3. Assessment methods. 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 3 العلميالبحث  طرق 694ترب 

 األهداف  .1

 .(الوصفي، والتاريخي، والتجريبيالمنهج كالمختلفة ويميز بينها ) بمناهج وأساليب البحث العلميلماماً ظهر الطالب إأ  ي –

 التعليمية.مشكالت البحثية في مجال القيادة ال  يظهر الطالب قدرة على اختيار المنهج والمدخل العلمي المالئم لمعالجة أ –

 قة.عرض ونقد الدراسات الساب طرقأ  يتعرف الطالب على  –

 للبحوث الكمية والنوعية والمختلطة.المناسبة  على كيفية تحديد مجتمع البحث وأساليب المعاينةأ  يتعرف الطالب  –

 و وابط استخدام كل منها.الكمية والنوعية أ  يميز الطالب بين أدوات جمع البيانات  –

أدوات جمع البيانات الكمية، مصداقية  )صدق وثبات أ  يشر  الطالب كيفية التأكد من صدق وثبات أدوات جمع البيانات –

 وموثوقية البيانات النوعية(.

 .واالجابة على اسئلة البحث في تحليل البيانات( الوصفية واالستداللية) بين األساليب اإلحصائيةويميز الطالب يتعرف أ   –

 أ  يتعرف الطالب على بعض أساليب تحليل البيانات النوعية. –

 األسلوم العلمي في توثيق مراجع ومصادر البحث. تخدامالطالب مهارات اس مارسأ  ي –

، وكتابة األهداف واألهمية، لة، وصياغة االسئالعلمية، بدءاً بتحديد المشكلة أ  يكتب الطالب خطة بحثية وفقاً للمعايير –

 وتحديد حدود البحث.  وتعريف مصطلحات البحث،

 

 الموضوعات:  .2

 طبيعة العلم والبنية المعرفية. –

 .في البحث العلميوالنماذج الفلسفية األساسية المفاهيم  –

 )الكمي، النوعي، المختلط(. مناهج البحث العلمي –

 تحديد المشكلة وصياغة اسئلة البحث –

 وأساليب تحديدها في البحوث الكمية والنوعية. ،تحديد مجتمع البحث، أنواع العينات –

 ها.وثبات هان صدقالتأكد م والنوعية واجراءاتطرق وأدوات جمع البيانات الكمية  –

 البحوث أساليب توثيق مراجع ومصادر –

 معايير اختيار الدراسات السابقة وطريقة نقدها وعر ها. –

 كيفية عرض اإلطار النظري. –

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات الكمية وشروط استخدامها. –

 مقدمة في طرق تحليل البيانات النوعية –

 البحث. كيفية عرض وتفسير نتائج –

   التقويم:وسائل  .3

 والخطأ، االختيار من متعدد، األسئلة المقاليةالصوام  (: أسئلةاالختبارات التحريرية )فصلي ونهائي –

 العروض التقديمية الفردية والجماعية.  –

 والحوارات النقدية. المناقشات الفردية والجماعية، –

تطبيق أدوات جمع العمل الميداني وسابقة، اللدراسات ل ةليليمراجعة نقدية أو تحواألوراق البحثية: التدريبات العملية  –

 إعداد خطة بحثية. كتابة تقرير البحث، ، تحليل البيانات،البيانات

 أوراق العمل.، التقارير، و(: الواجبات واألنشطةPortfolioملف انجاز الطالب ) –

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

No 3 Scientific Research Methods  EADM694 



 

 17 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1. Objectives: 

Upon successful completion of this course, students should be able to: 

- Recognize the nature of the cognitive structure; 

- demonstrate an understanding of various research approaches, and methods (e.g., descriptive, historical, 

and experimental research methods); 

- Demonstrate an ability to choose the appropriate research approach or method to address a research 

problem in the field of educational leadership; 

- Recognize the ways to review, interpret, and critique theoretical literature and  previous research; 

- Recognize the methods used to determine research population and sampling in quantitative, qualitative, 

and mixed methods studies, including sampling methods, and sample size estimation; 

- Differentiate between the different data collection methods/ tools and their rationales; 

- Demonstrate an understanding of the procedures used to establish the validity and reliability of the 

research method or instrument (i.e., validity and reliability of QUAN research method; credibility and 

dependability/consistency of the QUAL research method); 

- Distinguish between the different statistical methods of QUAN data analysis. 

- Acquaint themselves with some of the basic QUAL data analysis methods and techniques. 

- Practice  a wide  range of conventions and stylistic features of academic writing, documentation, and 

reference citation;  

- Write a research plan defining and describing the research problem, questions, objective, significance, 

research terms, and boundaries. 

2. Topics: 

- Nature of cognitive structure; 

- Research, concepts, paradigms and assumptions; 

- Research approaches, design, and strategies of inquiry (quantitative, qualitative & mixed methods); 

- Definition of research problem and questions 

- Research population and sampling in quantitative and qualitative research; 

- Data collection methods, their  validity and reliability in quantitative and qualitative research;  

- Academic writing, documentation,  references citation; 

- Reviewing, interpreting, and evaluating research literature;  

- Theoretical/conceptual framework. 

- Statistical methods for quantitative data analysis; 

- Introduction to qualitative data analysis methods 

- Interpretation, discussion and presentation of research results/findings, 

3. Assessment Methods: 

- Written exams (mid-term and final exams): multiple choice questions, true/ false questions , essay 

questions, etc.; 

- Individual and group presentations (e.g., PowerPoint/Poster presentation); 

- Individual and group discussions; 

- Practical assignments & Research papers (e.g., annotated bibliography; critical or literature review, 

fieldwork, data analysis, and report writing)  

- Research plan; 

Student Portfolio: assignments, exercises, activities, reports, papers, etc., 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

694ترب  2 الكميةى مناهج البحوث مدخل إل 690ترب   

  األهداف: .1

 منهج البحث الكمي ومميزاته استخدامه في اجراء البحوث في مجال التعليم. خصائصأ  يحدد الطالب  -

 يميز الطالب بين مناهج وطرق البحث الوصفية، السببية/المقارنة، االرتباطية، والتجريبية. أ  -

 لعينة في البحث الكمي وعالقاتها باالستدالالت االحصائية.أ  يظهر الطالب فهماً ألساليب اختيار ا -

 أ  يصمم الطالب استبانة مدراكاً االسس والمفاهيم التي يقوم عليها بناء المتغيرات، والتأكد من صدق وثبات االستبانة. -

 أساسيات االحصاء الوصفي واالستداللي.ب يظهر الطالب إلماماً أ   -

لتقدير معالم مجتمع وعينة البحث،  ( الوصفية واالستداللية)  اإلحصائية األساليب أ  يكتسب الطالب مهارات استخدام -

 في مجال التخصص.، واالجابة على اسئلة البحث العلميةمن الفر يات التحقق 

 وفر ياتها واستخداماتها. ،رية والالبارامتريةأ  يدرك الطالب الفروق بين االختبارات البارامت -

لتحليل البيانات وتلخيص وتفسير    SPSSاستخدام حزمة البرامج االحصائية للعلوم االجتماعية  أ  يتقن الطالب مهارات -

 النتائج.

 أ  يلخص الطالب ويفسر نتائج تحليل البيانات الكمية. -

 الموضوعات:  .2

 مميزاته.وخصائصه، و الكميطبيعة البحث  -

 .مناهج البحث الوصفية، السببية/المقارنة، االرتباطية، والتجريبية -

 صياغة اسئلة البحث الكمي وفر ياته. -

 أساليب اخيار العينة الكمية. -

 تصميم االستبانة. -

 االحصاء الوصفي ومقاييسه.مفاهيم  -

 نظرية االحتماالت. -

 الداللة االحصائية.التقدير اإلحصائي، مفاهيم االحصاء االستداللي:  -

 أساليب تقنين أدوات البحوث وتقدير معالم مجتمع البحث.  -

 .على أسئلتها ولإلجابةات البارامترية والالبارامترية الختبار فر يات البحوث االختبار -

 جموعتين ماختبارات المقارنة بين  -

 االرتباط بين المتغيرات الفئوية. -

 االرتباط واالنحدار الخطي البسيط. -

 االنحدار الخطي المتعدد. -

 تحليل التباين. -

                                                            .                  SPSSأساسيات استخدام برنامج  -

   التقويم:وسائل  .3

 .والخطأ، االختيار من متعدد، األسئلة المقاليةأسئلة الصوام  ي(:فصلي ونهائ) يريةاالختبارات التحر -

 العروض التقديمية الفردية والجماعية  -

 والحوارات النقدية المناقشات الفردية والجماعية، -

 وتحليلها. الكميةيق بعض أدوات جمع البيانات تطب -

: مراجعة الدراسات السابقة، العمل الميداني، تصميم وتطبيق االستبانة، تحليل البيانات واألوراق البحثيةالتدريبات العملية  -

 كتابة تقرير البحث.، الكمية

 .لالتقارير، وأوراق العمالواجبات واألنشطة، (: Portfolioملف انجاز الطالب ) -



 

 19 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

EDUC694 2 Introduction to Quantitative 

Research Methods 

EDUC690 

1. Objectives: 

Upon successful completion of this course, students should be able to: 

- Define the characteristics of quantitative research methodology, and explain their usefulness in 

conducting educational research; 

- Differentiate between descriptive, causal-comparative, correlational, and experimental research 

methods; 

- Demonstrate an understanding of qualitative sampling methods their relationship to statistical 

inferences; 

- Design a basic survey questionnaire with an understanding of concepts underpinning the 

construction, validation, and reliability testing of the instrument; 

- Acquire the necessary skills to use a range of descriptive and inferential statistics to describe the 

research population, test the research hypotheses, and answer various research questions; 

- Recognize the difference between parametric and non-parametric tests and their rationales and 

assumptions; 

- Perform a range of statistical analyses (survey data analyses) on data, using the SPSS package; 

- Summarize and interpret the results of quantitative data analysis. 

2. Topics: 

- Summarize and interpret the results of quantitative data analysis. 

- Characteristics of quantitative research; 

- Quantitative research designs: descriptive, causal-comparative, correlational, and experimental 

research methods;  

- Formulation of research questions and hypotheses; 

- Basic approaches to quantitative sampling; 

- Survey design; 

- Descriptive Statistics; 

- Probability Theory; 

- Statistical Inference: estimation; 

- Statistical Inference: significance tests (statistical significance); 

- Parametric and non-parametric tests; 

- Comparison of two groups; 

- Association between categorical variables 

- Correlation and simple linear regression; 

- Multiple Linear Regression;  

- Analysis of Variance (ANOVA, MANOVA); 

-  The basics of using the SPSS to analyze data. 

3. Assessment Methods: 

- Written exams (mid-term and final exams): multiple choice questions, true/false questions, essay 

questions, etc.; 

- Individual and group presentations (e.g., PowerPoint/Poster presentation); 

- Individual and group discussions; 

- Practical assignments & Research papers (e.g., literature review, survey design and testing, 

fieldwork, QUAN data collection and analysis, report writing); 

- Student Portfolio: assignments, exercises, activities, reports, papers, etc., 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 691ترب 
694ترب  2 مدخل إلى مناهج البحوث النوعية  

 األهداف  .1

 معرفة.بين المداخل الفلسفية المختلفة لنظرية الالطالب يميزأ   -

  القيادة التعليمية.البحث النوعي في تناول مشكلة بحثية في الطالب يستخدم أ   -

مجموعة التركيز، والمقابلة الفردية ،  المختلفة، والتي تشمل البيانات النوعية بين أدوات جمع الطالب  يقار أ   -

 ة.دراسة الحال والمالحظة، و

 .لبيانات النوعيةلموثوقية لتحقيق درجة عالية من ا كيفية الطالب  يشر أ   -

 وتحليل البيانات النوعية. ، وجمعالبحث النوعي وات تصميمخط الطالب  يصفأ   -

 تحليل مو وعي للبيانات النوعية.الطالب  يجريأ   -

 كيفية عرض وكتابة نتائج تحليل البيانات النوعية. الطالب يشر أ   -

 الموضوعات:  .2

  .نظرية المعرفة ومداخلها الفلسفية -

 مميزاته.، وخصائصه، وة البحث النوعيطبيع -

 .كيفية صياغة اسئلة البحث النوعي -

 .إجراءات تصميم البحث النوعي -

 ها.استخدام أدوات جمع البيانات النوعية وكيفية -

 البيانات النوعية. ةوموثوقياإلجراءات المتبعة للتأكد من صدق  -

 وعية.النالبرامج الخاصة بالبيانات  باستخدامالنوعية البيانات تحليل  -

 ة وتفسيرها.كيفية عرض نتائج تحليل البيانات النوعي -

 كيفية كتابة نتائج البحث النوعي. -

   التقويم:وسائل  .3

 .والخطأ، االختيار من متعدد، األسئلة المقاليةأسئلة الصوام  ي(:)فصلي ونهائ يريةاالختبارات التحر -

 العروض التقديمية الفردية والجماعية  -

 والحوارات النقدية لجماعية،المناقشات الفردية وا -

 تطبيق بعض أدوات جمع البيانات النوعية وتحليلها. -

ت جمع تطبيق أدواللدراسات السابقة، العمل الميداني،  ة: مراجعة أدبية وتحليليواألوراق البحثيةالتدريبات العملية  -

 البيانات النوعية وتحليلها، كتابة تقرير البحث.

 .التقارير، وأوراق العمل الواجبات واألنشطة،: (Portfolioملف انجاز الطالب ) -

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

EDUC694 2 Introduction to Qualitative 

Research Methods 

EDUC691 

 

4. Objectives: 

Upon successful completion of this course, students should be able to: 

- Identify the different philosophical approaches to epistemology; 

- Employ qualitative research to address a research problem within the field of educational 

leadership; 

- Compare between various qualitative data collection methods, including focus group, interview, 

observation, and case study; 

- Explain procedures used to establish and ensure the credibility and dependability of qualitative 

data collected; 

- Describe the basic steps to design qualitative research, and collect and analyze qualitative data; 

- Conduct their own analysis of a qualitative data set; 

- Demonstrate an understanding of the ways and techniques to report, present, and discuss findings 

of qualitative data analysis. 

1. Topics: 
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- Epistemology and its philosophical ramifications and foundations; 

- Introduction to qualitative research; 

- Formulation of qualitative research questions; 

- Qualitative research design; 

- Qualitative data collection methods;  

- Credibility and dependability of qualitative data; 

- Qualitative data analysis; 

- Presentation and discussion of qualitative findings; 

- Writing and reporting of qualitative research findings. 

2. Assessment Methods: 

- Written exams (mid-term and final exams): multiple choice questions, true/false questions, essay 

questions, etc.; 

- Individual and group presentations (e.g., PowerPoint/Poster presentation); 

- Individual and group discussions; 

- Practical assignments & Research papers (e.g., literature review, fieldwork, QUAL data 

collection and analysis, report writing); 

- Student Portfolio: assignments, exercises, activities, reports, papers, etc., 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 611ادت 
 ال يوجد 3 اقتصاديات التعليم

  األهداف: .1

  التعليم علم اقتصادياتل والتطبيقية النظريةلمفاهيم واألسس معرفة باالطالب هر ظ  ي  أ   -

 التنمية االقتصادية واالجتماعية.أ  يشر  الطالب أثر التعليم في النمو االقتصادي و -

 .والعوامل المؤثرة فيه على التعليمالطالب جوانب االنفاق يتعرف أ   -

 كلفة الوحدة التعليمية وتطبيقاتها وأوجه اإلفادة منها.م احسبطرق إلماماً الطالب  أ  يظهر -

 .التعليميةيد االنفاق في األنظمة وبدائل تمويل التعليم، وطرق ترش الطالب أشكالأ  ي و    -

 .للتعليم الطالب فهماً ألساليب قياس العائد االقتصادي أ  ي ظهر -

 .وتحسينها وأساليب قياسها ،لتعليملطالب أنواع الكفاءة اإلنتاجية أ  يحدد ال -

 التعليمية ومؤشراتها.لجودة ا طبيعة ومالم  اقتصادياتب الطالب معرفةظهر أ  ي -

 .ومكونات رأس المال المعرفي البعد االقتصادي للمعرفة أ  يدرك الطالب -

 ووسائل عالجهام التعليم السعودي نظ في التعليمي ونتائج الهدرأ  يحلل الطالب أسبام  -

   الموضوعات: .2

 .ومجاالت البحث االسس النظرية،، نشأة: المفهوم، الاقتصاديات التعليمعلم  -

 التعليم ودوره في النمو والتنمية االقتصادية. -

 .الكلفة في التعليم اإلنفاق التعليمي وحسام -

 .المؤشراتوالبدائل،  الصيغ، التعليم:تمويل  -

 .التعليم العائد فيأساليب قياس  -

 .التعليم وأساليب قياسها فيالكفاءة االنتاجية  -

 .اقتصاديات الجودة التعليمية -

 .فة ومكونات رأس المال في التعليماقتصاديات المعر -

 والحد منه اسهأسبابه، نتائجه، وأساليب قي التعليمي:الهدر  -

   وسائل التقويم:  .3

 .والخطأ، االختيار من متعدد، األسئلة المقاليةالصوام  أسئلة(: تبارات التحريرية )فصلي ونهائياالخ -

 .فردية والجماعيةالعروض التقديمية ال -

 .والحوارات النقدية المناقشات الفردية والجماعية، -

 .واألوراق البحثيةالتدريبات العملية  -

 .، والتقارير، وأوراق العملواجبات واألنشطة، وملخص المراجعال(: Portfolioالطالب )ملف انجاز  -

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

No 3 Economics of Education EADM611 

 
1. Objectives: 

Upon successful completion of this course, students should be able to: 

- Demonstrate knowledge of the basic concepts and theoretical foundations of economics of education; 

- Identify potential benefits and possible applications from the study of economics of education in regard to 

the Saudi context (e.g., development of Saudi education system); 

- Describe the contribution of education to the economic growth and development of societies; 

- Critically analyze areas of educational expenditure and its influencing factors; 

- Demonstrate an Understanding of the various techniques used for calculating unit cost of education at 

different levels;   

- Recognize the different modes of financing education, including alternative forms of funding, and 

expenditure rationalization in educational systems (e.g., cost-sharing in education); 

- Demonstrate an understanding of the main methods of measuring economic returns to education; 

- Determine the types of productive efficiency in education/of education systems and its methods of 

measurement and improvement; 
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- Recognize the nature, features, and indicators of the economics of educational quality; 

- Realize the economic dimension of knowledge and the components of intellectual capital; 

- Analyze the causes of educational wastage in the Saudi education system; 

2. Topics: 

- Economics of education: concept, nature, theories, and scope of study; 

- Education and economic growth and development; 

- Expenditure on education; 

- Cost analysis in education; 

- Education finance: forms, alternatives, indicators; 

- Cost-benefit analysis; 

- Methods of measuring economic returns to education; 

- Productive efficiency in education and its indicators; 

- Measurement of economic returns to education; 

- Knowledge economics in education; 

- Economics of educational quality; 

- Educational wastage: nature, causes, indicators, and impact; 

3. Assessment Methods: 

- Written exams (mid-term and final exams): multiple choice questions, true/false questions, essay 

questions, etc.; 

- Individual and group presentations; 

- Individual and group discussions; 

- Practical assignments; 

- Research papers; 

- Student Portfolio: assignments, exercises, activities, reports, papers, etc., 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 3  التعليمية القيادةنظريات  620ادت 

 األهداف  .1

 .أ  يفرق الطالب  بين مفهومي القيادة واإلدارة وتطبيقاتهما -

 اإلداري. أ  يتتبع الطالب مراحل تطور الفكر -

 أ  يتعرف الطالب على تطور العمليات اإلدارية من خالل تطور نظريات اإلدارة، وأوجه الشبه واالختالف بينها.  -

 أ  يظهر الطالب قدرة على نقد نقد نظريات اإلدارة على أسس علمية سليمة. -

 أ  يتتبع الطالب مراحل تطور نظريات القيادة وفق مداخلها المختلفة. -

 ب بين األنماط القيادية حسب المداخل النظرية.أ  يميزالطال -

 أ  يبين الطالب محددات السلوك القيادي المناسب وفق المتغيرات التنظيمية واالجتماعية. -

 أ  يشر  الطالب دور القيادة التعليمية في التغيير. -

 الموضوعات:  .2

 مي.في السياق التعلي مفهوم ومعايير النظرية والعوامل المحددة لتشكل النظرية -

، ومدرسة العالقات اإلنسانية ، الكالسيكية الفكر اإلداري ونظريات وفر يات كل مرحلة: المدرسةمراحل تطور  -

 ، ومابعد المدرسة السلوكية كالقيادة االسترتيجية، والتشاركية، والموزعة، والخادمة، والتحويليةوالمدرسة السلوكية

، نظريات اإلدارة كعملية اجتماعية ، نظريات اإلدارة كوظائف اعيةنظرية النظم االجتم نظريات اإلدارة التعليمية:  -

 ومكونات، نظرية الدور، نظرية اإلدارة باألهداف.

 مفهوم القيادة، عالقة القيادة باإلدارة، والفرق بين القائد والمدير. -

لشبكة اإلدارية، النظرية الموقفية، نظرية السمات، نظرية ا ، منها:يكية والحديثة التي تفسر القيادةالنظريات الفكرية الكالس -

 .ية القيادة التحويلية والتبادليةالنظرية التوافقية، نظر

 قيادة التغيير. -

 تنمية واختيار القيادات التعليمية. -

   التقويم:وسائل  .3

 والخطأ، االختيار من متعدد، األسئلة المقالية.االختبارات التحريرية )فصلي ونهائي(: أسئلة الصوام  -

 لتقديمية الفردية والجماعية. العروض ا -

 والحوارات النقدية. المناقشات الفردية والجماعية، -

 واألوراق البحثية.التدريبات العملية  -

 .، والتقارير، وأوراق العملالواجبات واألنشطة(: Portfolioملف انجاز الطالب ) -

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

No 3 Theories  of Educational Leadership EADM620 

1. Objectives: 

Upon successful completion of this course, students should be able to: 

- Distinguish between the two concepts of leadership and management and their applications; 

- Understand the stages and patterns of the historical development of administrative/management thought 

and theory; 

- Acquaint themselves with the development of administrative processes and practice through the 

development of administrative/management theories, and their similarities and differences; 

- Develop an ability to critique leadership and management theories on sound scientific grounds; 

- Demonstrate an understanding of the development of leadership theories from traditional to contemporary 

approaches; 

- Discuss and distinguish between leadership styles and traits, according to their theoretical approaches; 

- Identify the determinants of leadership behavior appropriate to the different institutionally and social 

variables; 

- Describe the role of leadership in educational settings in initiating, managing and implementing change. 

2. Topics: 

- The concept and criteria of the theory, and the specific factors for its formation in the educational 

context. 

- Development of administrative/management thought and the theories and assumptions of each 
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stage: classical organizational theory, the human relations approach, the behavioral science 

approach, and the post-behavioral science era (e.g., strategic leadership, participative leadership, 

distributed leadership, servant leadership &  transformational leadership); 

- Theories of educational management: Social systems theory, Management as a social process, 

Management as functions and components, Role theory, Management by objectives; 

- Leadership nature and concept, leadership relationship with management, and the difference 

between leader and manager; 

- Classical and contemporary intellectual theories explaining leadership: personality theory, 

management network theory, attitude theory, harmonic theory, transformational or transactional 

leadership theory; 

- Change management/leadership; 

- Development and selection of educational leaders. 

3. Assessment Methods: 

- Written exams (mid-term and final exams): multiple choice questions, true/false questions, essay 

questions, etc.; 

- Individual and group presentations; 

- Individual and group discussions; 

- Practical assignments; 

- Research papers; 

- Student Portfolio: assignments, exercises, activities, reports, papers, etc., 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 2 التخطيط التعليمي 613ادت 

 األهداف: .1

 .ومحدداته، وتصنيفاته، وأهميته، التعليمي للتخطيط المفاهيم االساسيةب يظهر الطالب إلماماً أ   -

 شر  الطالب العالقة بين التعليم والتنمية.ي  أ   -

 التعليمي. المختلفة للتخطيط  والنماذج يقار  المداخليعرض الطالب وأ   -

 مقترحة. لها حلوالً  يشر  الطالب مشكالت التخطيط التعليمي في البلدا  العربية مقدماً أ    -

 و   الطالب دور المعلومات واإلحصاءات التعليمية في التخطيط التعليمي.ي  أ   -

 مكونات الخطة االستراتيجية.وومراحله، وأدوات التحليل البيئي  للتخطيط االستراتيجي شامالً  فهماً  الطالب ظهري   أ  -

 تستجيب لتطلعات التعليم المستقبلية.الخطط االستراتيجية والتعليمية التي أ  يكتسب الطالب مهارة إعداد  -

 (Analysis SWOT) نتائج التحليل البيئيخطة تشغيلية للمؤسسة التعليمية التي يعمل بها في  وء  الطالب عدي  أ   -

 .بعض أساليب وتقنيات الدراسات المستقبلية كتقنية دلفاي وأسلوم السيناريو على يتعرف الطالبأ   -

  الموضوعات:  .2

 العالقة بين التعليم والتنمية الشاملة: إطار مفاهيمي -

 .التخطيط: المفاهيم واألسس واألهداف واألنواع -

 .اتالمفاهيم والمبادئ والخصائص والتصنيف: التعليميالتخطيط  -

 وسبل معالجتها.العربية السعودية  المملكةفي  التعليميمشكالت التخطيط  -

الدراسات المقارنة، الطلب االجتماعي، نهج التنبؤ بالقوى العاملة، تقدير إمكانيات التعليم، تحليل التكلفة : التعليميمداخل التخطيط  -

 .المنهج االنتقائي، عائدوال

 . أساليب تقدير االحتياجات التعليمية -

 في التخطيط التعليمي. المستخدمة دور المعلومات واإلحصاءات طبيعة و -

 ، عملياته المختلفة.لهمراحه، متطلباته، تأهمي، هومهالتخطيط االستراتيجي: مف -

   (.، وأسلوم السيناريوهاتدلفاي تقنية)أساليب وتقنيات الدراسات المستقبلية  -

 وسائل التقويم: .3
 والخطأ، االختيار من متعدد، األسئلة المقالية.نهائي(: أسئلة الصوام االختبارات التحريرية )فصلي و -

 العروض التقديمية الفردية والجماعية.  -

 والحوارات النقدية. المناقشات الفردية والجماعية، -

 واألوراق البحثية.التدريبات العملية  -

 .عملوالتقارير، وأوراق ال ت واألنشطة،(: الواجباPortfolioملف انجاز الطالب ) -

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

No 2 Educational Planning EADM613 

1. Objectives:  

Upon successful completion of this course, students should be able to: 

- Recognize the concept of educational planning, its importance ,classifications, and determinants; 

- Explain the relationship between education and development; 

- Compare the different approaches of educational planning; 

- Identify and explain the problems associated with educational planning practices in the Arab countries, and 

suggest possible solutions; 

- Demonstrate a comprehensive understanding of strategic planning including its stages,  tools of SWOT 

analysis and the different components of a strategic plan; 

- Recognize some methods and techniques of future studies, such as Delphi technique and scenarios; 

- Explain the role of educational information and statistics in educational planning; 

- Prepare an Action Plan for  his/her own institution in the light  of  SWOT analysis. 

2. Topics: 

- The relationship between education and national development: a conceptual framework 

- Planning: concepts, foundations, objectives, and types; 

- Educational Planning: Concepts, principles, characteristics and  classifications; 

- Problems of educational planning in the Arab countries and Saudi Arabia; 

- Approaches of educational planning: Comparative Studies, Social Demand, Manpower Forecasting 

Approach, Estimating the Potential of Education, Cost-Benefit Analysis, Synthetic (Eclectic) Approach. 

- Methods for estimating educational needs; 
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- Nature and role of information, data, and statistics used in educational planning; 

- Strategic Planning: Concepts, importance, stages, and components of a strategic plan; 

- Methods and techniques of future studies (Delphi technique, Scenarios). 

3. Assessment Methods: 

- Written exams (mid-term and final exams): multiple choice questions, true/false questions, essay 

questions, etc.; 

- Individual and group presentations; 

- Individual and group discussions; 

- Practical assignments; 

- Research papers; 

- Student Portfolio: assignments, exercises, activities, reports, papers, etc., 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 618ادت 
 ال يوجد 3 المؤسسات التعليمية فيإدارة الموارد البشرية 

  األهداف: .1

 البشرية.  الموارد إدارة ومبادئ وأهداف مفاهيمب معرفةالطالب  ظهري  أ   -

  التنظيمية والميزة التنافسية. الفاعلية تحقيق تراتيجية فيكأداة اس البشرية الموارد إدارة وتنمية دورالطالب  يبينأ   -

 البشرية. الموارد إلدارة األساسية يقار  ويميز الطالب بين النماذج أ  -

)كالقضىىايا التقنيىىة، القانونيىىة،  البشىىرية المىىوارد إدارة فىىي الحديثىىة واالتجاهىىات المعاصىىرة يتعىىرف الطالىىب علىىى القضىىاياأ   -

 ، ويناقش تأثيرها على ممارسات إدارة الموارد البشرية في المؤسسات التعليمية.موارد البشرية(دارة الإاالخالقية في 

 المىىوارد ممارسىىات إدارةجتماعيىىة واالقتصىىادية علىىى أثىىر البيئىىة السياسىىة واال أ  يظهىىر الطالىىب قىىدرة علىىى تحديىىد ووصىىف -

 البشرية.

 . البشرية لمواردا إلدارة االساسية الوظائف واألنشطة ويحلل الطالب يحددأ   -

 الوظائف في المؤسسات التعليمية. وتصميم تحليل كيفيةب فهماالطالب يظهر أ   -

 .الوظيفي المسار وإدارة ،والتعيين االستقطام، واالختيار، أسسالطالب  تعرفي  أ   -

 لمنظمات.في ا البشرية لمواردباإلدارة الفاعلة ل المرتبطة واإلجراءات والممارسات أ  يحلل الطالب السياسات -

  وء احتياجاتهم التدريبية. فيبرامج التطوير المهني للعاملين الطالب قدرة على بناء  ينميأ   -

 الموضوعات:  .2

 .المنظمات التعليمية فيالمبادئ واألسس الحاكمة  ،مقدمة في إدارة الموارد البشرية: المفاهيم، األهداف -

 .راتيجية للموارد البشرية(االستالتفكير االستراتيجي للموارد البشرية )االدارة  -

 .الموارد البشريةنظرية الموارد البشرية والنماذج االتجاهات الحديثة في إدارة  -

 .إدارة الموارد البشريةمداخل دراسة  -

 الميزة التنافسيةرأس المال البشري/الفكري و -

تحليىىل وتصىىميم ، وارد البشىىريةتخطىىيط المىى :البشىىرية وتطبيقاتهىىا فىىي المؤسسىىات التعليميىىة المىىوارد إدارة وظىىائف وأنشىىطة -

، العىاملينمكافىأة وتحفيىز تىدريب وتنميىة المىوارد البشىرية، ، المهني إدارة المسار، االستقطام واالختيار والتعيين، ئفالوظا

 .صيانة الموارد البشرية والمحافظة عليها، العاملين ءأدا تقويم

 .قضايا في إدارة الموارد البشرية -

 وسائل التقويم:  .3

 .والخطأ، االختيار من متعدد، األسئلة المقاليةأسئلة الصوام  رات التحريرية )فصلي ونهائي(:تبااالخ -

 .روض التقديمية الفردية والجماعيةالع -

 .والحوارات النقدية المناقشات الفردية والجماعية، -

 .واألوراق البحثيةالتدريبات العملية  -

 .وأوراق العملالتقارير،  ،الواجبات واألنشطة(: Portfolioملف انجاز الطالب ) -

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

No 
3 

Human Resource Management in 

Educational Institutions 
EADM618 

 

1. Objectives: 

Upon successful completion of this course, students will be able to: 

- Demonstrate knowledge of the purpose, principles and scope Human Resource Management (HRM); 

- Critically explain and illustrate how HRM can contribute, as a strategic tool, to enhance competitive 

advantage, organizational effectiveness, and sustainability; 

- Compare and differentiate between the basic models of HRM (e.g., models of Personnel and HRM); 

- Describe contemporary issues and recent trends in managing human resources and discuss their influence 

on the area of HRM (e.g., technical, legal& ethical issues in Human Resource Management); 

- Identify and describe the impact of the social, political, and economic environment on the theory and 

practice of HRM; 

- Recognize contemporary issues in managing human resources and discuss their influence on HRM 

- Identify, analyze, and explain each of the functions and activities associated with HRM; 

- Examine the function of job design and analysis and its applications in educational institutions; 
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- Understand the fundamentals of staff recruitment, selection, appointment, and professional career 

management; 

- Analyze the policies, practices, and procedures associated with the effective management of people in 

organizations; 

- Acquire an ability to design professional development programs, based on staff training needs. 

2. Topics: 

- Introduction to HRM: its concepts, objectives, principles, and foundations in educational institutions; 

- Strategic HR thought (strategic management of human resources); 

- HR theory and competing models of HRM;  

- Approaches to study HRM, as an academic discipline and activities associated with HRM as a 

management practice; 

- Human/intellectual capital and competitive advantage; 

- HR functions and activities in educational institutions: HR planning; work design & job analysis; 

recruitment, selection, & appointment; career Management;  training & development of HR; motivate & 

reward management, performance management; HR maintenance  & talent retention; 

- Issues in HRM (e.g., global HRM and other issues). 

3. Assessment Methods: 

- Written exams (mid-term and final exams): multiple choice questions, true/false questions, essay 

questions, etc.; 

- Individual and group presentations; 

- Individual and group discussions; 

- Practical assignments; 

- Research papers; 

- Student Portfolio: assignments, exercises, activities, reports, papers, etc., 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 3 التطوير التنظيمي في المؤسسات التعليمية 619ادت 

  األهداف: .1

 وأسسه النظرية.التطوير التنظيمي  بمفاهيم ومبادئ يظهر الطالب معرفةأ   -

 .التعليمية المؤسساتفي  ومتطلباتها يمراحل التطوير التنظيمأ  يحدد الطالب  -

 فىىىىي وتطبيقاتهىىىىا وإدارة التغييىىىىر، المىىىىداخل والنمىىىىاذج المختلفىىىىة للتطىىىىوير التنظيمىىىىي بىىىىين الطالىىىىب ويقىىىىار  يشىىىىر أ   -

 .التعليمية المؤسسات

 .عليها التغلب وسبل محددات ومعوقات التغيير والتطوير التنظيمي، الطالبيحدد ويحلل  أ  -

 .التعليمية المؤسسات في التنظيميأساليب وتقنيات التطوير  لب أهمالطاتعرف ي  أ   -

 .قياسها ومؤشرات التنظيمية لفاعليةل المختلفة جوانبالأ  يظهر الطالب فهما ب -

فىي  (ياسىتراتيجية للتغييىر التنظيمى )خطىة يالتطىوير التنظيمى إلحىداثبرامج التىدخل وتصميم أ  يكتسب الطالب مهارة بناء  -

 المؤسسات التعليمية.

 .التعليمية للمؤسساتالخبرات العالمية في مجال التطوير التنظيمي  بعضعلى  الطالب يتعرفأ   -

 الموضوعات: .2

 .المرتبطة به ةالتنظيمي المجاالت، والمفاهيم ، المبررات،التطوير التنظيمي: المفهوم، األهدافمقدمة في  -

 )إدارة التغيير(. يالتنظيم األسس النظرية والمبادئ للتطوير -

 .طوير التنظيمير والتمحددات ومعوقات التغيي -

 .التطوير التنظيمي ومتطلباتها ونماذج مراحل -

 .مداخل التطوير التنظيمي: المدخل السلوكي، المدخل الهيكلي، المدخل اإلجرائي، المدخل التقني، المدخل التكاملي -

بحىوث الفعىل، إعىادة  ، مىدخل الىنظم،الشىاملة: بناء فرق العمل، اإلدارة باألهداف، الجىودة أساليب وتقنيات التطوير التنظيمي -

 .(Six Sigmaالهندسة، الستة سيجما )

 .يتصميم تدخالت التطوير والتغيير التنظيم -

 الفاعلية التنظيمية ومحدداتها ومقاييسها. -

 .التعليمية للمؤسسات دولية في مجال التطوير التنظيميتجارم وخبرات 

 وسائل التقويم:  .3

 .والخطأ، االختيار من متعدد، األسئلة المقاليةلصوام الختبارات التحريرية )فصلي ونهائي(: أسئلة اا -

  .العروض التقديمية الفردية والجماعية -

 .والحوارات النقدية المناقشات الفردية والجماعية، -

 .واألوراق البحثيةالتدريبات العملية  -

 .أوراق العملووالتقارير،  لواجبات واألنشطة،(: اPortfolioملف انجاز الطالب ) -

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

No 
3 

Organizational Development in 

Educational Institutions 
EADM619 
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1. Objectives: 

      Upon successful completion of this course, students will be able to: 

– Demonstrate an understanding of the contemporary concepts and principles of organizational development 

(OD) and its underlying theory; 

– Identify the different stages of OD and their requirements in educational institutions; 

– Explain and compare between the different approaches to, and models of OD and change management, 

and their applications in educational institutions; 

– Describe and analyze the obstacles to  organizational change and OD, and suggest applicable strategies to 

overcome these barriers/how institutions can deal with these barriers; 

– Recognize the important methods/tools and techniques of OD in educational institutions;  

– Demonstrate an understanding of the different features of organizational effectiveness and its measurement 

methods/indicators. 

– Develop a skill to design interventions for OD in educational institutions (i.e., Organizational Strategic 

Change Plan);  

– Acquaint themselves with some of the international experiences in the field of OD.   

2. Topics: 

– Introduction to organizational development (OD): meaning, objectives, rationale, and relevant concepts;  

– Theories of OD and change management; 

– Obstacles to organizational change and OD; 

– Stages and models of OD; 

– Approaches to OD; 

– Methods and techniques of OD;  

– Design of OD interventions; 

– Organizational effectiveness: requirements, measurement, and indicators; 

– International experiences and practices in OD. 

3. Assessment Methods: 

- Written exams (mid-term and final exams): multiple choice questions, true/false questions, essay 

questions, etc.; 

- Individual and group presentations; 

- Individual and group discussions; 

- Practical assignments; 

- Research papers; 

- Student Portfolio: assignments, exercises, activities, reports, papers, etc., 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 621ادت 
 ال يوجد 3 إدارة الجودة في المؤسسات التعليمية

 :هدافاأل. 1

 أ  يظهر الطالب  قدرة على عرض األسس والمنطلقات الفكرية إلدارة الجودة واالعتماد األكاديمي في التعليم. -

 عية في تحليل ومقارنة الممارسات التعليمية.أ  يستخدم الطالب المقارنة المرج -

 المختلفة في تقويم المؤسسات التعليمية. الجودة مؤشراتالطالب معايير و يستخدمأ   -

 أ  يقدم الطالب  قراءة ناقدة لممارسات الجودة في المؤسسات التعليمية. -

 في المؤسسات التعليمية. أ  يظهر الطالب فهما شامالً لمتطلبات ومعايير الجودة واالعتماد األكاديمي -

 .معوقات وصعوبات تطبيق إدارة الجودة في المؤسسة التعليمية التي يعمل بهاومعالجة  ديحدت علىأ  يظهر الطالب  قدرة  -

 الطالب القدرة على العمل في فريق إلنجاز الدراسة الذاتية للمؤسسة التعليمية التي يعمل بها. أ  يظهر -

 

 . الموضوعات: 2

 الفكرية.والمنطلقات : المفهوم، الفلسفة،  لتعليمالجودة في ا -

 ومتطلبات تطبيقها  ، مداخلها، ونماذجها، ومعاييرها، ومؤشراتها: في التعليم إدارة الجود الشاملة -

 ومتطلبات ومعوقات التطبيق.،  بط وتوكيد الجودة في العملية التعليمية -

  ومتطلباته، ه ومراحله معاييرأنواعه و: فلسفته  واالعتماد األكاديمي في المؤسسات التعليمية -

 ، تخطيط وقيادة عمليات التحسين. المقارنات المرجعية الدراسة الذاتية، مقاييس التقويم الذاتي،  -

 .لتجربة السعودية في التقويم واالعتماد األكاديمي/االتقويم المؤسسي واالعتماد األكاديمي فياالتجاهات والنماذج المعاصرة  -

  عالمية  مختارة في مجال  ما  الجودة واالعتماد األكاديمي في المؤسسات التعليمية.  خبراتوتجارم  -

 وسائل التقويم: .3

 والخطأ، االختيار من متعدد، األسئلة المقالية.االختبارات التحريرية )فصلي ونهائي(: أسئلة الصوام  -

 العروض التقديمية الفردية والجماعية.  -

 والحوارات النقدية. المناقشات الفردية والجماعية، -

 واألوراق البحثية.التدريبات العملية  -

 .، والتقارير، وأوراق العملالواجبات واألنشطة(: Portfolioملف انجاز الطالب ) -

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

No 
3 Quality Management in 

Educational Institutions 
EADM621 

 

1. Objectives: 

Upon successful completion of this course, students will be able to: 

- Demonstrate an understanding of the principles and  intellectual foundations  of quality 

management and academic accreditation in education; 

- Use benchmarking to analyze and compare educational practices; 

- Recognize how to use criteria and indicators in assessing educational institutions; 

- Criticize quality practices in educational institutions; 

- Demonstrate a comprehensive understanding of the requirements and standards of quality 

management and academic accreditation in educational institutions; 

- Demonstrate an ability to identify and address obstacles and difficulties associated with the 

implemention of quality management in their own educational institution; 

- Demonstrate an ability to work in a team to complete a self-study for their own educational 

institution. 

2. Topics: 

- Quality in education: concept , philosophy, and intellectual foundations; 

- Total Quality Management in education: approaches, models, standards, indicators, and 

application requirements. 

- Quality assurance and control in educational process; 

- The movement of academic accreditation in educational institutions: philosophy, types, 
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standards, stages, and requirements; 

- Self-assessment scales, self-study, benchmarking, planning, and leading improvement 

processes; 

- The Saudi experience in quality assurance and academic accreditation; 

- Selected international experiences in quality assurance and academic accreditation in 

educational institutions. 

3. Assessment Methods: 

- Written exams (mid-term and final exams): multiple choice questions, true/false questions, essay 

questions, etc.; 

- Individual and group presentations; 

- Individual and group discussions; 

- Practical assignments; 

- Research papers; 

- Student Portfolio: assignments, exercises, activities, reports, papers, etc., 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 622ادت 
 ال يوجد 2 تحليل السياسات التعليمية

 األهداف -

 .ودينامياتها قوماتهاالسياسات التعليمية ووظائفها ومب فهماً شامالالطالب  ظهريأ   -

 سات التعليمية وتحليلها وتقويمها.الخاصة ببناء السياالمفاهيم واألسس النظرية ب إلماماً  الطالبظهر أ  ي -

 )مثل مدخل النظم، ومدخل الجدوى التربوية االقتصادية(. نماذج تحليل السياسات التعليميةطبق الطالب أ  ي -

أ  يقار  الطالب بين السياسات التعليمية في المملكة العربية السعودية وغيرها من التجارم الدولية واإلقليمية المعاصرة في  -

 اسات التعليمية وانعكاساتها على الميدا  التربوي والمخرجات التعليمية.مجال السي

 أ  يكتسب الطالب الكفايات البحثية القادرة على توظيف السياسات التعليمية في حل مشكالت وقضايا الميدا  التربوي. -

رتباطها بمتطلبات التنمية والرشية أ  ي بدي الطالب رأيه في أولويات القضايا والمشكالت ذات العالقة بالنظام التعليمي وا -

 المستقبلية للملكة العربية السعودية.   

 الموضوعات: -

 مفهوم السياسات التعليمية ووظائفها ومقوماتها. -

 تشكيل وبناء السياسات التعليمية وتحليلها وتقويمها. -

 نماذج تحليل السياسات التعليمية وتطبيقها وتقويمها. -

 في مجال السياسات التعليمية تجارم دولية واقليمية معاصرة  -

 تطبيقات السياسات التعليمية.    -

 وسائل التقويم: -

 .والخطأ، االختيار من متعدد، األسئلة المقالية)فصلي ونهائي(: أسئلة الصوام االختبارات التحريرية  -

  .العروض التقديمية الفردية والجماعية -

 .والحوارات النقدية المناقشات الفردية والجماعية، -

 نماذج تحليل السياسات التعليمية.دريبات العملية واألوراق البحثية: إعداد ورقة بحثية يطبق فيها الطالب الت -

 .أوراق العملووالتقارير،  لواجبات واألنشطة،(: اPortfolioملف انجاز الطالب ) -

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

No 2 Analysis of Educational Policy  EADM622 

 

1. Objectives: 

Upon successful completion of this course, students should be able to: 

- Acquire a comprehensive understanding of the concept of educational policy and legislation, its functions, 

and dynamics;   

- Demonstrate an understanding of the concepts and theoretical foundations for forming, analyzing, and 

evaluating key educational policies; 

- Apply the different models of educational policy analysis, such as Systems Approach and Educational and 

Economic Feasibility; 

- Compare educational policies in Saudi Arabia with those in different western and regional countries, by 

exploring their development, merits, differences, important reforms, problems faced, and possible future 

development; 

- Develop essential research capabilities to employ educational policies in solving the problems faced by 

education system; 

- Articulate their own opinions on the policy issues and problems in education and their relationship with 

the development plan/requirements and the future vision of Saudi Arabia. 

2. Topics: 

- Educational policy and legislation; 

- Theories and practices of educational policy; 

- Educational policy formation, analysis and evaluation; 

- Models of educational policy analysis;  

- Comparative studies on educational policies in different countries; 
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- Applications and implications of educational policy. 

3. Assessment Methods: 

- Written exams (mid-term and final exams): multiple choice questions, true/false questions, essay 

questions, etc.; 

- Individual and group presentations; 

- Individual and group discussions; 

- Practical assignments; 

- Research papers; 

- Student Portfolio: assignments, exercises, activities, reports, papers, etc., 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 623ادت
 وجدال ي 3  التعليم الدولي والمقارنمدخل إلى 

 األهداف .1

 باألسس والمبادئ والنظريات األساسية في مجال التعليم الدولي والمقار  .  ظهر الطالب إلماماً أ  ي -

 أ  يحدد الطالب القوى والعوامل المؤثرة في النظم التعليمية. -

 المناهج واألساليب األساسية في دراسات التعليم الدولي والمقار . على الطالب يتعرفأ   -

 طالب ويقار  بعض النظم التعليمية مو حا أوجه الشبه واالختالف بينها.أ  يحلل ال -

 الظواهر التعليمية ويحللها على الصعيدين المحلي والدولي.بين أ  يقار  الطالب   -

 لصال  التعليم السعودي.الدولية أ  يحدد الطالب أوجه وإمكانات االستفادة من النظم التعليمية  -

 إمكانية تطبيقها في التعليم السعودي. مو حاً االتجاهات الحديثة في التعليم الدولي أبرز  على الطالب يتعرفأ   -

 الموضوعات: .2

 القوى والعوامل المؤثرة في النظم التعليمية. ،التعليم الدولي والمقار : مدخل مفاهيمي، النشأة والتطور، األسس النظرية -

 .المنهج المقار  وأنواع الدراسات المقارنة -

 .تحليل النظم أساسيات منهج -

 .لبحث في التعليم الدولي والمقار متغيرات ا -

 .النظم التعليمية في بعض البلدا  اآلسيوية )سنغافورة وكوريا الجنوبية واليابا ( : معالم التميز التعليمي والدروس المستفادة -

 .ز التعليمي والدروس المستفادةاألنظمة التعليمية في بعض الدول األوروبية )فنلندا وألمانيا وإنجلترا(:  معالم التمي -

 .معالم التميز التعليمي والدروس المستفادة ي كاليفورنيا وألبرتا وأونتاريو: النظم التعليمية ف -

االتجاهات الحديثة في التعليم الدولي )برنامج البكالوريا الدولي، مدارس اليونسكو، المدارس الثانوية الملحقة بالشركات،  -

 ال التعاو  الدولي في مجال التعليم(.التجارم الرائدة في مج

 وسائل التقويم: .3

 ة.ختيار من متعدد، األسئلة المقاليوالخطأ، االأسئلة الصوام : ي(االختبارات التحريرية )فصلي ونهائ -

 .روض التقديمية الفردية والجماعيةالع -

 .والحوارات النقدية المناقشات الفردية والجماعية، -

 .البحثيةواألوراق التدريبات العملية  -

 .والتقارير وأوراق العمل لواجبات واألنشطة،ا(: Portfolioملف انجاز الطالب ) -

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

No 3 Introduction to International & 

Comparative Education 
EADM623 

1. Objectives: 

Upon successful completion of this course, students should be able to: 

- Recognize the basic principles, foundations, and theories in the field of international and comparative 

education; 

- Identify factors and forces affecting educational systems; 

-  Recognize basic approaches and methods of comparative and international education studies; 

- Analyze and compare different educational systems, explaining similarities and differences between them; 

- Analyze and compare educational phenomena at both national and international levels; 

- Identify potential benefits and possible applications of international educational systems in the Saudi 

educational context; 

- Recognize the most recent trends in international education (i.e., the international baccalaureate) and judge 

their applicability in the Saudi educational context. 

2. Topics: 

- Comparative and international education:  evolution, concepts, foundations, theoretical perspectives; 

forces and factors affecting educational systems; 

- Comparative approach and types of comparative studies; 

- Basics of the System Analysis Method; 
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- Research variables in comparative and international education; 

- Educational systems in some Asian countries (Singapore, South Korea, Japan): milestones of educational 

excellence and lessons learned; 

- Educational systems in some european countries ( Finland, Germany, England): milestones of educational 

excellence and lessons learned; 

- Educational systems in California, Alberta, and Ontario:  milestones of educational excellence and lessons 

learned; 

- Recent trends in international education (e.g .International Baccalaureate Program, UNESCO Schools, 

some leading experiences of International cooperation in  education.). 

3. Assessment Methods: 

- Written exams (mid-term and final exams): multiple choice questions, true/false questions, essay 

questions, etc.; 

- Individual and group presentations; 

- Individual and group discussions; 

- Practical assignments; 

- Research papers; 

- Student Portfolio: assignments, exercises, activities, reports, papers, etc., 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 2 تطبيقات الحوكمة في المؤسسات التعليمية  624أدت 

 األهداف .1

 بالمفاهيم واألسس النظرية المرتبطة بمجال الحوكمة وتطبيقاتها في المنظمات التعليمية.إلماما الطالب ظهر أ  ي -

المنظمات التعليمية، سواء في قطاع  تطبيقها فيماهية الحوكمة وخصائصها ومكوناتها وآليات  أ  يستطيع الطالب التعرف على -

 من هذه الخصائص والمكونات من نماذج.  موما ينجالتعليم العام أو العالي، 

 أ  يحدد الطالب متطلبات ومعوقات تطبيق الحوكمة في المنظمات التعليمية. -

 في تطبيق الحوكمة في التعليم، بهدف إثراء التجربة السعودية في حوكمة التعليم.أ  يقار  الطالب التجارم العالمية  -

أ  ي بدي الطالب رأيه من خالل الحوكمة في النتائج المتوقعة لتطبيق الحوكمة في المنظمات التعليمية وتوافقها مع متطلبات  -

 التنمية والرشية المستقبلية للملكة العربية السعودية.

 الموضوعات: .2

 كمة وتطبيقاتها في المنظمات التعليمية.الحو -

ماهية الحوكمة وخصائصها ومكوناتها وآليات تطبيقها  في المنظمات التعليمية )مثل الشفافية، المساءلة، المساواة، العدالة،  -

لي، النموذج االستقاللية، االنظباط، المسولية االجتماعية(، وما ينجم عنها من نماذج )مثل النموذج الخارجي، النموذج الداخ

 المشترك(.

 متطلبات ومعوقات تطبيق الحوكمة في المنظمات التعليمية. -

 تجارم ونماذج عالمية في مجال حوكمة التعليم. -

 النتائج المتوقعة لتطبيق الحوكمة في المنظمات التعليمية في المملكة العربية السعودية. -

 وسائل التقويم: .3

 والخطأ، االختيار من متعدد، األسئلة المقالية.ة الصوام االختبارات التحريرية )فصلي ونهائي(: أسئل -

 العروض التقديمية الفردية والجماعية. -

 .والحوارات النقدية المناقشات الفردية والجماعية، -

 .لية في السعودية في  وء الحوكمةالقضايا التعليمية الحا أحدورقة بحثية حول : واألوراق البحثيةالتدريبات العملية  -

 .والتقارير وأوراق العمل لواجبات واألنشطة(: اPortfolioالطالب ) ملف انجاز -
Prerequisite Credits Course Title Course Code 

No 2 Governance Applications in 

Educational Institutions 
EADM624 

 

1. Objectives: 

Upon successful completion of this course, students should be able to: 

- Demonstrate an understanding of the concepts and theoretical foundations related to governance and its 

applications in educational institutions; 

- Identify the nature, characteristics, components, and resulting models of governance practiced in 

educational institutions; 

- Identify the requirements of, and barriers to the implementation of governance in educational institutions; 

- Compare international/global experiences and practices in the area of education governance, and their 

applicability in the Saudi educational context; 

- Articulate their own opinions on the potentials and results of applying governance in Saudi educational 

institutions, and its compatibility with the development requirements and the future vision of Saudi 

Arabia. 

2. Topics: 

- Governance and its applications in educational institutions; 

- The nature, characteristics, components, and models of governance in educational institutions; 

- Challenges & barriers to the implementation of governance in educational institutions; 

- Comparative studies in education governance  

- Potential Results of governance implementation in Saudi educational institutions. 

3. Assessment Methods: 

- Written exams (mid-term and final exams): multiple choice questions, true/false questions, essay 

questions, etc.; 
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- Individual and group presentations; 

- Individual and group discussions; 

- Practical assignments; 

- Research papers; 

- Student Portfolio: assignments, exercises, activities, reports, papers, etc., 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 2 يالتعليم النظام معاصرة في واتجاهاتقضايا  626ادت 

   األهداف: .1

ذات العالقة بالقضايا واالتجاهات المعاصرة في النظام التعليمي على  بالمفاهيم واألسس النظرية إلماماً  الطالب يظهرأ   -

 والدولي. المستوى المحلي

على وجه العموم والنظام  وية المعاصرة في النظام التعليميأ  يحدد الطالب أولويات القضايا اإلدارية والتنظيمية والترب -

 التعليمي السعوي على وجه الخصوص.

هة مواجومواءمة االتجاهات المعاصرة في  توظيف عند أ  يستخدم الطالب األسلوم العلمي لحل المشكالت كأساس منهجي  -

 القضايا التعليمية.

معالجة قضايا أ  يوظف الطالب نتائج وتوصيات األبحاث والدراسات العلمية على المستوى المحلي أو العالمي في محاولة  -

 النظام التعليمي السعودي.

 السعودي.أ  ي بدي الطالب رأيه، المبني على أساس علمي ومنطقي، إزاء القضايا المعاصرة للنظام التعليمي  -

ذات الالزمة لتوظيف واالستفادة من الخبرات العالمية المعاصرة عند التعامل مع القضايا اإلدارية  المهارات ي كتسب الطالبأ   -

 لنظام التعليمي ومتطلبات التنمية والرشية المستقبلية للملكة العربية السعودية.باالعالقة 

 الموضوعات:  .2

الشراكة بين التعليم الخصخصة، مثل مي على المستوى المحلي والدولي )ليالقضايا واالتجاهات المعاصرة في النظام التع -

مخرجات  ةوالقطاع الخاص، الدمج بين التعليم العام والعالي، إعادة هيكلة النظام التعليمي، سياسات تمهين التعليم، مؤام

 التعليم لسوق العمل والمهن المستقبلية(

 وية المعاصرة في النظام التعليمي. أولويات القضايا اإلدارية والتنظيمية والترب -

 القضايا التعليمية. في مواجهةاألسلوم العلمي لحل المشكالت، وتوظيف ومواءمة االتجاهات المعاصرة  -

 المعاصرة للنظام التعليمي بالقضاياذات العالقة نتائج وتوصيات مستجدات األبحاث والدراسات العلمية المحلية أو العالمية  -

 منها. واإلفادة السعودي

التجارم والخبرات العالمية المعاصرة في القضايا اإلدارية ذات العالقة بالنظام التعليمي ومتطلبات التنمية والرشية المستقبلية  -

 للملكة العربية السعودية

 وسائل التقويم:  .3

 لية.والخطأ، االختيار من متعدد، األسئلة المقااالختبارات التحريرية )فصلي ونهائي(: أسئلة الصوام  -

 العروض التقديمية الفردية والجماعية. -

 .والحوارات النقدية المناقشات الفردية والجماعية، -

 .واألوراق البحثيةالتدريبات العملية  -

 والتقارير وأوراق العمل. لواجبات واألنشطة،(: اPortfolioملف انجاز الطالب ) -
Prerequisite Credits Course Title Course Code 

No 
2 

Contemporary Issues & Trends in 

Educational System 
EADM626 

1. Objectives: 

Upon successful completion of this course, students should be able to: 

– Acquire an understanding of the basic concepts and theoretical foundations related to  contemporary issues 

and trends in educational systems at the national and international levels; 

– Identify the priorities of the contemporary administrative, organizational, and educational issues in 

educational system; 

– Utilize evidence-based problem-solving when employing and adapting contemporary trends to address 

educational issues; 

– Employ the results and recommendations of academic and scholarly research in the attempt to address the 

issues of the Saudi educational system. 

– Articulate their own opinions on the contemporary issues of the Saudi educational system, using evidence 

and logical reasoning;  

– Develop necessary skills to employ contemporary international experiences when dealing with the 

administrative issues of educational system and the development requirements and the future vision of 

Saudi Arabia. 

2. Topics: 
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– Contemporary issues and trends in educational system at the national and international levels; 

– Priorities of administrative, organizational, and educational issues in educational system; 

– Evidence-based problem-solving, and the use of contemporary trends to address educational issues;  

– Results and recommendations of research literature on the contemporary issues of educational system; 

– Contemporary international experiences in administrative issues of educational system; 

3. Assessment Methods: 

- Written exams (mid-term and final exams): multiple choice questions, true/false questions, essay 

questions, etc.; 

- Individual and group presentations; 

- Individual and group discussions; 

- Practical assignments; 

- Research papers; 

- Student Portfolio: assignments, exercises, activities, reports, papers, etc., 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 3 التعليمية تالسلوك التنظيمي في المؤسسا 625ادت 

    ف:األهدا .1
 بالمفاهيم والنظريات، والمصطلحات األساسية في مجال علم السلوك التنظيمي.إلماماً الطالب ظهر ي أ  -

 المستوى الفردي والجماعي وعلى مستوى المنظمةأ  يحلل الطالب السلوك اإلنساني على  -

 أ  يو   الطالب كيفية التعامل مع، وتوجيه األنواع المختلفة من السلوكيات بالشكل الذي يخدم األهداف التنظيمية. -

 سلوك االفراد داخل بيئة العمل على االداء واالنتاجية وكذلك على مستوى ر اهم عن العمل. أ  يدرك الطالب نواتج -

 قدرة على تحليل الحاالت والمواقف اإلدارية والسلوكية المتنوعة في بيئة العمل. بيظهر الطالأ   -

 الطالب أثر الثقافة التنظيمية على سلوك األفراد داخل المنظمات. ي تعرفأ   -

 ل.أ  يدرك الطالب أهمية البعد األخالقي واالجتماعي في التعامل مع السلوك الفردي والجماعي داخل بيئة العم -

 أ  يظهر الطالب قدرة على اتخاذ القرارات بناء على اإلدراك الجيد للسلوك الفردي والجماعي في المنظمة. -

 الموضوعات: .2

 .والنظريات المفسرة له، ، النشأة والتطورالسلوك التنظيمي: المفهوم -

 رى.، والسلوكية للسلوك التنظيمي وعالقته بحقول اإلدارة األخو االجتماعيةاألطر المعرفية  -

 .، النطرياتالخصائص ،الشخصية : المحددات -

 ، الدوافع ، االتجاهات.اإلدراك ، التعلمالسلوك االنساني للعاملين في المنظمات على المستوى الفردي:  -

 ، الموقف القيادي، شخصية القائد.أسلوم القيادة المنصب،  ، ، التأثيرالنفوذ ،السلطةالسلوك القيادي في  وء متغيرات   -

 ت العمل الرسمية والغير رسمية، تماسك الجماعة، إدارة وبناء فريق العمل.مجموعا -

 ، وعالقتها باألداء واإلنتاجية.: المفهوم، المحدداتالثقافة التنظيمية -

 إدارة التغيير في سلوك األفراد ومجموعات العمل، إدارة مقاومة التغيير، وطرق تنفيذ التغيير. -

 .اإلداري وعمليات اتخاذ القرار السلوك التنظيمي وعالقته باالتصال -

 .إدارة  غوط العملوإدارة الصراع  -

 االبعاد األخالقية واالجتماعية في التعامل مع السلوك الفردي والجماعي في بيئة العمل. -

 وسائل التقويم:  .3

 ة.ختيار من متعدد، األسئلة المقاليوالخطأ، االأسئلة الصوام : ي(االختبارات التحريرية )فصلي ونهائ -

 .روض التقديمية الفردية والجماعيةلعا -

 .والحوارات النقدية المناقشات الفردية والجماعية، -

 .واألوراق البحثيةالتدريبات العملية  -

 .والتقارير، وأوراق العمل، الواجبات واألنشطة(: Portfolioملف انجاز الطالب ) -

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

No 
3 Organizational Behavior in 

Educational Institutions 
EADM625 

1. Objectives: 

Upon successful completion of this course, students should be able to: 

- Demonstrate an understanding of the concepts, theories, and basic terminology in the field of 

organizational behavior; 

- Analyze human behavior at the individual, group and organizational levels; 

- Explain how to deal with and guide different types of behaviors in a way that serves organizational 

objectives; 

- Demonstrate an understanding of the outcomes of individual behavior within the work environment on 

performance , productivity and job stifaction; 

- Demonstrate an ability to analyze various administrative and behavioral situations at the worplace; 

- Recognize the impact of organizational culture on the behavior of individuals within organizations; 

- Recognize the importance of  ethical and social dimensions in dealing with individual and group 

behavior  at the worplace; 

- Demonstrate an ability to make decisions based on good perception of individual and group behavior 

in the within organization. 

2. Topics: 

- Organizational behavior: concept, evolution, and development; 
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- Cognitive, social, and behavioral frameworks of organizational behavior; 

- Personality: determinants, characteristics, and theories; 

- Individual behavior of workers: cognition, learning, motivation, and atittudes; 

- Leadership behavior in light of the variables of power, influence, position, leadership style, leadership 

situation, and leader's personality; 

- Formal and informal work groups, group cohesion, team management, and team building; 

- organizational culture: concept, determinants, and relationship with performance and productivity; 

- Managing change in individuals and group behaviors, managing change resistance, and methods of 

implementing change; 

- Organizational behavior and its relationship with communication and decision-making processes; 

- Conflict management, management of work pressures; 

- Ethical and social dimensions in dealing with individual and collective behavior in the work environment. 

3. Assessment Methods: 

- Written exams (mid-term and final exams): multiple choice questions, true/false questions, essay 

questions, etc.; 

- Individual and group presentations; 

- Individual and group discussions; 

- Practical assignments; 

- Research papers; 

- Student Portfolio: assignments, exercises, activities, reports, papers, etc., 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

608أدر   ال يوجد 2 ريادة األعمال 

 األهداف .1

 ريادة األعمال وتطبيقاتها العملية. مبادئأساسيات وفهما ب ظهر الطالبيأ   -

 يدرك الطالب أهمية المشروعات الريادية  ودورها الفّعال في المجتعات.أ   -

 صحام المشاريع الناجحة.ات وسمات رائد االعمال وألطالب صفا يحددأ   -

   يظهر الطالب قدرة على التفكير في مشروعات وفرص ريادية ابتكارية. أ -

 أ  يكتسب الطالب المهارات األساسية لبدء وتشغيل مشروع ريادي/ تجاري/تعليمي -

 ول في هذا المجال.أ  يدرك الطالب تحديات ومزيا ريادة األعمال كخيار وظيفي واستراتيجيات الدخ -

 عد الطالب خطة عمل لمشروع ريادي.ي  أ   -
  .يتقن الطالب مهارات كتابة دراسة الجدوى للمشروع  التي تشتمل على الخطط التسويقية والتشغيلية والماليةأ   -

  الموضوعات: .2

 أساسيات ومفاهيم ريادة األعمال. -

 صفات ومهارات رائد األعمال. -

 عمال.اإلبداع واالبتكار وريادة األ -

 محفزات اإلبداع واالبتكار. -

 تحويل األفكار إلى مشاريع ريادة. -

 ريادة األعمال والمنشآت الصغيرة. -

 نجا  وفشل المنشآت الصغيرة. -

 خطة العمل للمشروع الصغير. -

 فرق ريادة االعمال )فرق اإلدارة والمحاسبة والتسويق(. -

 تمويل المشروع. -

 .بيئة العمل الحر -
 وسائل التقويم: .3

 ة.ختيار من متعدد، األسئلة المقاليوالخطأ، االأسئلة الصوام : ي(ات التحريرية )فصلي ونهائاالختبار -

 .روض التقديمية الفردية والجماعيةالع -

 .والحوارات النقدية المناقشات الفردية والجماعية، -

 .واألوراق البحثيةالتدريبات العملية  -

 .التقارير وأوراق العملو لواجبات واألنشطة،ا(: Portfolioملف انجاز الطالب ) -

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

No 2 Entrepreneurship BUS608 

1. Objectives: 

Upon successful completion of this course, students should be able to: 

– Demonstrate an understanding of the basics and principles of entrepreneurship and its practical 

applications; 

– Recognize the importance of the pilot projects and their role in the development of the society; 

– Identify the qualities and characteristics of the entrepreneur and successful entrepreneurs; 

– Demonstrate an ability to think of innovative projects and opportunities; 

– Acquire the basic skills to start and manage a pilot or commercial\educational project; 

– Recognize the challenges and advantages of entrepreneurship as a career option, and identify the strategies 

to follow this path; 

– Prepare a Business Plan for a pilot project; 

– Acquire the skills of writing a Feasibility Study consisting of marketing, operational, and financial plans. 

2. Topics: 

– Basics and fundamentals of entrepreneurship; 

– Traits and skills of the entrepreneur; 

– Innovation, creativity, and entrepreneurship; 
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– Motivation of creativity and innovation; 

– Transforming ideas into entrepreneurial projects; 

– Entrepreneurship and small enterprises; 

– Success and failure of small enterprises; 

– Business Plan for the small project; 

– Entrepreneurial teams (management, accounting and marketing teams); 

– Project financing. 

– Freelancing environment. 

3. Assessment Methods: 

- Written exams (mid-term and final exams): multiple choice questions, true/false questions, essay 

questions, etc.; 

- Individual and group presentations; 

- Individual and group discussions; 

- Practical assignments; 

- Research papers; 

- Student Portfolio: assignments, exercises, activities, reports, papers, etc., 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 2 صول التربيةأ 630أصل 

  األهداف: .1

 أ  يتعرف الطالب على مفهوم التربية وأهميتها، والغاية من دراستها، والمفاهيم العلمية المرتبطة بها. -

لفة )التاريخية، والفلسفية، واإلدارية، واالجتماعية، األصول العامة للتربية في جوانبها المختب يظهر الطالب فهماأ   -

 والثقافية، واالقتصادية، والنفسية(.

في جوانبها  المضامين الفكرية والحقائق العلمية النظرية والتطبيقية المرتبطة بأصول التربيةب ظهر الطالب إلماماأ  ي  -

 المختلفة.

 ها.أ  يتعرف الطالب على مفهوم نظرية المعرفة وتطبيقات  -

 أ  يحلل الطالب المفاهيم النظرية التي تعبر عن األصول التربوية في جوانبها المختلفة.  -

أ  يكتسب الطالب اتجاهات إيجابية نحو أهمية التجديد التربوي في مختلف الممارسات المعبرة عن أصول التربية، ونحو   -

 المساهمة في تقديم حلول لمعالجة بعض المشكالت التربوية.

 ب الطالب المهارات الالزمة للتفكير العلمي في التصدي للمو وعات والقضايا التربوية.أ  يكتس -

 أ  يبدي الطالب التزاماً بمبادئ وتطبيقات أصول التربية في جوانب التنظير أو الممارسة. -

 الموضوعات:  .2
 مفهوم التربية. -

 العالقة بين التربية والتعليم. -

 مفهوم أصول التربية. -

 ن الما ي والحا ر.خصائص التربية بي -

 أهمية التربية في الحياة المعاصرة. -

 لمستقبل التربوي.ا -

 األصول التاريخية للتربية. -

 األصول الفلسفية للتربية. -

 األصول الثقافية للتربية. -

 األصول االجتماعية للتربية. -

 األصول اإلدارية واالقتصادية للتربية. -

 األصول النفسية للتربية. -

  وسائل التقويم: .3

 ة.ختيار من متعدد، األسئلة المقاليوالخطأ، االأسئلة الصوام : ي(ارات التحريرية )فصلي ونهائاالختب -

 .روض التقديمية الفردية والجماعيةالع -

 .والحوارات النقدية المناقشات الفردية والجماعية، -

 .واألوراق البحثيةالتدريبات العملية  -

 .والتقارير وأوراق العمل لواجبات واألنشطة،ا(: Portfolioملف انجاز الطالب ) -

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

No 2 Foundations of Education  FOU 630 

1. Objectives: 

Upon successful completion of this course, students should be able to: 

- Recognize the concept/ideology of education, its importance, objectives, and the other scientific concepts 

associated with it; 

- Demonstrate an understanding of the general foundations of education in all its aspects (e.g., historical, 

philosophical, administrative, social, cultural, economic and psychological aspects); 

-  Demonstrate an understanding of the intellectual contents and the theoretical and applied scientific facts 

related to the fundamentals of education; 

- Recognize the concept of epistemology (theory of knowledge) and its applications; 

- Analyze the theoretical concepts that reflect the educational foundations in various aspects. 

- Acquire positive attitudes towards the importance of educational renewal in the various practices reflecting 

education foundations, and towards the contribution to finding solutions to address the different 

educational problems; 

- Acquire the necessary skills for scientific thinking in dealing with educational issues and topics; 

- Demonstrate commitment to the principles and applications of foundations of education foundations in the 
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aspects of theorizing or practice. 

2. Topics: 

- The ideology of education 

- The relationship between education and pedagogy; 

- The concept of education foundations; 

- The characteristics of education; 

- The importance of education in contemporary life; 

- The Future of Education; 

- Historical foundations of education; 

- Philosophical foundations of education; 

- Cultural foundations of education; 

- Social foundations of education; 

- Administrative and economic foundations of education; 

- Psychological foundations of education. 

3. Assessment Methods: 

- Written exams (mid-term and final exams): multiple choice questions, true/false questions, essay 

questions, etc.; 

- Individual and group presentations; 

- Individual and group discussions; 

- Practical assignments; 

- Research papers; 

- Student Portfolio: assignments, exercises, activities, reports, papers, etc., 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 2 علم نفس االبداع 670رشد 

  األهداف: .1
 له. المفسرةه األساسية والنظريات النفسية بمفاهيم اإلبداع ومحاور ظهر الطالب إلماماً أ  ي -

 داع.أ  يو   الدارس عالقة كل من العوامل الوراثية والعوامل البيئية باإلب -

 أ  يحدد الطالب الخصائص واألبعاد الجسمية والعقلية والوجدانية واالجتماعية لعملية اإلبداع والمبدعين أوالمتفوقين عقلياً. -

 أ  يحلل الطالب القدرات والعوامل العقلية وغير العقلية المكونة لالبداع. -

 في كل مرحلة منها. أ   يشر  الطالب ويحليل مراحل العملية اإلبداعية والعوامل المساعدة -

 أ  يميز الطالب بين نمطي التفكير اإلبداعي والناقد والعالقة بينهما. -

 أ  يرتب الطالب مستويات العملية االبتكارية وموقع االبداع منها. -

 المشكالت اإلدارية والمجتمعية.لحل  غير المألوفة أو أ  يظهر الطالب قدرة على التفكير بطريقة إبداعية غير تقليدية -

 أ  يضع الطالب تصوراً تنظيمياً لبيئة عمل صالحة ومشجعة  لظهور وتنفيذ األفكار اإلبداعية من المرشسين. -

 أدوات واساليب قياس االبداع والكشف عن المبدعين والمتفوقين عقلياً. أ  يتقن الطالب مهارات تطبيق -

بالمملكة  ير اإلبداعي في المنظمات والمؤسساتأ  يستنبط الطالب أهم المشكالت والعقبات التي تحول دو  ممارسة التفك -

 العربية السعودية.

 الموضوعات: .2

 مفاهيم اإلبداع وأهميته ودوره في تطوير الحياة اإلنسانية. -

 النظريات النفسية المفسرة لإلبداع. -

 صلة االبداع بالتفوق العقلي والمفاهيم األخرى كالعبقرية والموهبة والذكاء. -

 .هومحاكاتمؤشرات االبداع  -

 عالقة االبداع بكل من الوراثة والبيئة. -

 ابعاد عملية اإلبداع وخصائص المبدعين والمتفوقين عقلياً. -

 مجاالت اإلبداع والعوامل العقلية وغير العقلية التي تقف خلف العملية اإلبداعية. -

 القدرات العقلية المكونة لإلبداع. -

 عالقة االبداع بالمستويات االبتكارية. -

 فكير اإلبداعي والتفكير الناقد.الفرق بين الت -

 مراحل العملية اإلبداعية والعقبات التي تحول دو  ممارسة التفكير اإلبداعي. -

 القيادة االبداعية -

 االختبارات والمقاييس المستخدمة في التعرف على المبدعين. -

 طالم، مرشوسين( (االفراداألنشطة والبرامج المستخدمة في تنمية االبداع لدى  -

 تقويم:وسائل ال .3

 والخطأ، االختيار من متعدد، األسئلة المقاليةاالختبارات التحريرية )فصلي ونهائي(: أسئلة الصوام  -

 العروض التقديمية الفردية والجماعية  -

 والحوارات النقدية المناقشات الفردية والجماعية، -

 واألوراق البحثية في قضايا االبداع والموهبةالتدريبات العملية  -

 .والتقارير، وأوراق العمل لواجبات واألنشطة،(: اPortfolioطالب )ملف انجاز ال -

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

No 2 Psychology of Creativity  EDCG630 

 

3. Objectives: 

Upon successful completion of this course, students should be able to: 

- Demonstrate an understanding of ideology of human creativity and its underpinning psychological 

theories;  

- Clarify the relationship between each of the genetic and ecological and factors and human creativity; 

- Identify the physical, mental, emotional, and social characteristics and dimensions of the process of 

creativity and those who are mentally gifted; 

- Analyze mental and non-mental abilities constituting human creativity; 

- Describe and analyze the critical stages of the creative process and the supporting factors of each stage;  

- Distinguish the student between the logic of creative and critical thinking and how they relate to one 

another; 

- Arrange the levels of creativity and innovation; 
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- Demonstrate an ability to think in an innovative and unconventional manner to solve administrative and 

societal problems; 

- Form or devise an organizational plan for developing a working environment that enables the emergence 

and implementation of creative ideas from subordinates;  

- Acquire the skills to apply essential tools and methods to measure creativity and detect those gifted and 

talented individuals; 

- Draw on the important problems and obstacles preventing the practice of creative thinking in institutions 

in Saudi Arabia. 

4. Topics: 

- Ideology of creativity: its meaning, importance and role in the development of human life; 

- Psychological theories of creativity; 

- Relationship between creativity and other concepts of mental superiority, genius, talent, and intelligence; 

- Indicators of creativity; 

- Creativity relationship with genetics and ecology. 

- Dimensions of creative process and traits of creative and mentally gifted individuals; 

- Scope of creativity and its underlying mental and non-mental factors; 

- Cognitive abilities of creativity; 

- Creativity relationship with levels of innovation; 

- Difference between creative and critical thinking; 

- Stages of creative process and obstacles to the practice of creative thinking; 

- Creative Leadership 

- Tests and standards used to identify creative individuals; 

- Activities and programs used to develop individuals' creativity (e.g., students, subordinates, etc.,). 

5. Assessment Methods: 

- Written exams (mid-term and final exams): multiple choice questions, true/false questions, essay 

questions, etc.; 

- Individual and group presentations; 

- Individual and group discussions; 

- Practical assignments; 

- Research papers; 

- Student Portfolio: assignments, exercises, activities, reports, papers, etc., 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 2 تطبيقات تقنيات التعليم والمعلومات 640تقن 

   األهداف: .1
 عرف الطالب بعض استخدامات التقنيات الحديثة فى عملية التعليم والتعلم.تأ  ي -

م التي يمكن توظيفها لزيادة فاعلية العملية اإلدارية لتقنيات التعلي باألسس الفكرية والمعرفية يظهر الطالب إلماماأ   -

 بالمؤسسات التعليمية. 

 أ  يكتسب الطالب مهارة استخدام وتوظيف بعض تطبيقات تقنيات المعلومات فى الجوانب المختلفة للعملية اإلدارية. -

 علمية.أ  يتقن الطالب مهارة استخدام تطبيقات تقنيات المعلومات في تنفيذ وإدارة البحوث ال -

 الموضوعات: .2
 ومجال القيادة التعليمية استخدامات تقنيات التعليم والمعلومات في التعليم -

 قيادة وإدارة تقنيات التعليم. -

 أنظمة الوسائط االجتماعية. -

 والوسائط المتعددة. الحوسبة السحابية والمستودعات الرقمية -

 المكتبات الرقمية وأنظمة الميتاداتا. -

 النقالة. التطبيقات االجتماعية -

 أنظمة اإلدارة اإللكترونية. -

 أنظمة إدارة التعلم. -

 األدوات اإللكترونية المساندة في كتابة األبحاث العلمية والنشر العلمي.، وقواعد البيانات البحثية -

 وسائل التقويم: .3
 ية.االختبارات التحريرية )فصلي ونهائي(: أسئلة الصوام والخطأ، االختيار من متعدد، األسئلة المقال -

 العروض التقديمية الفردية والجماعية. -

 المناقشات الفردية والجماعية، والحوارات النقدية. -

 التدريبات العملية واألوراق البحثية. -

 التقارير، وأوراق العمل. الواجبات واألنشطة، (: Portfolioملف انجاز الطالب ) -
Prerequisite Credits Course Title Course Code 

No 2 Applications of Education and 

Information Technology 
 EDET640 

1. Objectives: 

Upon successful completion of this course, students should be able to: 

- Recognize the potential use and application of modern technology in the process of teaching and learning; 

- Demonstrate an understanding of the intellectual and cognitive basis of educational/Instructional 

technology that can be employed to enhance the efficiency of administrative process in educational 

institutions; 

- Acquire the skill to use and apply information technology applications in different aspects of the 

administrative process; 

- Acquire the skill to use information technology applications in the implementation and management of 

own research. 

2. Topics: 

- Application and use of education and information technology in education and in the field of educational 

leadership; 

- Leadership/management of educational technology; 

- Social Media Systems; 

- Cloud computing, digital repositories, and multimedia; 

- Digital Libraries and Metadata Systems; 

- Mobile social applications; 

- Electronic management systems; 

- Learning management systems; 

- Research and scholarly databases, and electronic tools for writing and publishing research. 

3. Assessment Methods: 

- Written exams (mid-term and final exams): multiple choice questions, true/false questions, essay 
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questions, etc.; 

- Individual and group presentations; 

- Individual and group discussions; 

- Practical assignments; 

- Research papers; 

- Student Portfolio: assignments, exercises, activities, reports, papers, etc., 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 52 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 695 ادت 8 الرسالة 699ادت 

 :األهداف .1

أ  ي كتب الطالب رسالة علمية أكاديمية قائمة على منهج علمي نظري وتطبيقي حول قضية أو مشكلة بحثية في مجال  -

 اإلدارة والقيادة التعليمية.

 في مو وع الدراسة، ويقوم بتحليل المشكلة، وصوال لنتائج وتوصيات الدراسة.أ  ي بدي الطالب رأيه  -

 أ  ي عنى الطالب بتنظيم هيكل الرسالة ويحرص على تنظيم الوقت إلخراجها في الوقت المناسب. -

 أ  يكتسب الطالب مهارة كتابة األبحاث األكاديمية وفق المعايير والظوابط العلمية الالزمة. -

 مهارة نشر األبحاث العلمية في المجالت المتخصصة في مجال اإلدارة والقيادة التعليمية. أ  يلم الطالب ب -

 الموضوعات: .2

 تخصصه المعايير والضوابط العلمية الالزمة العداد رسالة علمية في  مجالوكذلك  ،يتناول متطلب الرسالة الخبرات والمعارف

تحت إشراف أكاديمي،  ب مو وعاً بحثياً في مجال اإلدارة والقيادة التعليميةيختار الطال ويتضمن أ وفق المنهج العلمي في البحث. 

ة ويجب أ  ت كتب الرسالة العلمية وفقاً لدليل كتابة الرسائل العلمية المعتمد في جامعة الملك عبدالعزيز. ومراعاة ما أشارت إليه الماد

لتي تنص على أنه "يجب أ  تتميز مو وعات رسائل الماجستير ( من الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات وا43رقم )

يجب أ  تتميز مو وعات رسائل الدكتوراه باألصالة واالبتكار واإلسهام الفاعل في إنماء المعرفة  في  بالجدة واألصالة، كما

االلتزام بتنظيم  ( صفحة، مع200( صفحة، والدكتوراه عن  )100تخصص الطالب". ويجب أال تزيد رسالة الماجستير عن )

 الفصول ومحتوياتها، وكذلك نوع وحجم الخط كما في دليل الرسائل المعتمد في الجامعة. 

 وسائل التقويم: .3

أو قبولها بتعديل دو  مناقشتها مرة أخرى، أو بتعديل مع إعادة مناقشتها، أو عدم  ،قبول الرسالة من لجنة المناقشة العلمية -

 قبول الرسالة.  

 ، في مجلة علمية محكمة.ماجستيرالرسالة بحثية واحدة، مستلة من  ةنشر ورقبول وجوم نشر أو ق -

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

EADM 695 8 Thesis EADM 699 

3. Objectives: 
Upon successful completion of the thesis, students should be able to: 

- Write a Master's thesis that addresses a research problem relevant to the domain of educational 

administration and leadership, based on theoretical and empirical scientific methods; 

- Clearly and critically articulate own opinion on choosen research topic; examine, analyze and discuss the 

research problem, and formulate the study findings and recommendations; 

- Organize the thesis into several chapters as per KAU format; 

- Undertake corrections or revisions by the given deadline or submission date; 

- Acquire the skills of writing academic research; 

- Acquire the skills of publishing own research in relevant peer-reviwed journals; 

 

2. Topics: 
The Student should choose a research topic relevant to the field of administration and educational leadership under 

an academic supervision of a faculty member. A thesis shall be written in accordance with KAU Guidelines for 

Writing Research Theses. According to Article (43) of the Unified Regulations for Higher Studies in Saudi 

Universities, a Master’s thesis should reflect originality and involve a new contribution to the knowledge in the 

respective field of study. The Master’s thesis should be no more than 100 pages. The thesis should be formatted 

(e.g., text and printing paper size, font type & size, margins, presentation of diagrams, figures and tables) 

according to KAU guidelines. 

 

3. Assessment: 
- Thesis viva committee will approve/ approve with some modifications, without a re-defense, by a second 

defense or reject the thesis. 

- Student is obliged to publish (or gain acceptance of publishing) at least one research papers extracted from 

Master’s thesis in an acknowledged peer-reviwed journal. 

 

 



 

 53 

 المرشحين من قبل القسم( تعليق القسم على آراء المحكمين 26)

 نياإللكترو الملفالبند داخل  هذا المحكمين المرشحين من قبل القسم في نهايةإلكترونية بجودة عالية من تقريري  رفق صورةت 

 المحكم األول المرشح من قبل القسم 

 محمد بن محمد أحمد الحربي  االســــــــــــــــم

 أستاذ  ة ـــالمرتبة العلمي

 إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي التخصص الدقيق

 كلية التربية  – جامعة طيبة الجــــــــــامعــة

 المحكم ملحوظاتما تم حيال 

 د من مالحظات في تقرير المحكم األول لتحكيم برنامج الماجستير في القيادة التعليميةبشأن: ما ور 
لمراجعة المالحظات والمقترحات الوارد في تقرير المحكمين المرشحين  (ه20/5/1439 )بتاريخعقد اجتماع ألعضاء قسم اإلدارة التربوية تم 

تعديالت على البرنامج المقترح وفقا لما ورد في تقرير المحكم األول بناء على  من قبل القسم، وفيما يلي عرض تفصيلي لما تم إجراؤه من
 بالتبريرات:  درجة االتفاق حول المقترح، وما أسفرت عنه مناقشات أعضاء القسم وما انتهت إليه مدعما  

 توصية القسم حول التعديالت على البرنامج المقترح رأي/مالحظة المحكم  البند
يتفق القسم مع ما جاء في هذا البند ورأي المحكم حول مالمئمة مسمى  مئم مسمى الدرجة العلمية للبرنامج المقترحمال (1بند رقم )

 الدرجة العلمية.
يتفق القسم مع ما جاء في هذا البند ورأي المحكم حول مالمئمة إجمالي  مالمئمة الوحدات الدراسية االجمالية للبرنامج المقترح (2بند رقم )

 لدراسية للبرنامج. الوحدات ا
مالمئمة توزيع الوحدات الدراسية بين العملي والنظري  (3بند رقم )

 لجميع المقررات 
يتفق القسم مع ما جاء في هذا البند ورأي المحكم حول مالمئمة توزيع  

 الوحدات الدراسية بين العملي والنظري لجميع المقررات. 

 البرنامج، نموذج( من 3بند رقم )المقترح،  البرنامجتمت مراجعة أهداف  ف البرنامج نوعا  ماالدراسية ألهدا المقرراتتحقيق  (4بند رقم )
للتأكد من ارتباطها بأهداف المقررات الدراسية وامكانية تحقيقها من خالل 

على أن األهداف الحالية قابلة  القسم ، واتفق أعضاءالمقرراتهذه 
بند ويظهر ذلك من خالل  ،المقرراتللقياس، وقابلة للتحقيق من خالل 

، والذي يوضح أن المقررات واألهداف ( من نموذج البرنامج28رقم )
 مرتبطة ببعضها البعض.

يشار هنا إلى أنه تمت صياغة أهداف البرنامج المقترح ومقرراته لتكون 
متكاملة وقابلة للقياس وتحقق عددا  من األهداف التعليمية، والبحثية، 

من المقررات الدراسية، باإلضافة وعة متنوعة والمهارية من خالل مجم
 لى إعداد طالب دراسات عليا يسهمون في دعم وتطوير قطاع التعليمإ

ثراء البحث العلمي  في المملكة العربية السعودية.  وا 
الدراسية، وخلص  المقرراتتمت مراجعة توصيفات ومسميات جميع  تطابق توصيف المقررات الدراسية نوعا  ما لمسمياتها (5بند رقم )

ياتها. يشار هنا مالقسم أن التوصيفات الحالية للمقررات متطابقة مع مس
وفق ما جاء في مالحظات  المقرراتالى أنه تم تعديل توصيف بعض 

  .للنموذجضمن الصفحات الداخلية المحكم 
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تطابق أسماء المقررات الدراسية باللغتين العربية  (6بند رقم )
 واالنجليزية. 

القسم مع ما جاء في هذا البند ورأي المحكم حول تطابق أسماء يتفق 
 المقررات الدراسية باللغتين العربية واالنجليزية.

المادة العلمية للبرنامج المقترح تتسم بالحداثة، لكنها  (7بند رقم )
بحاجة للتحديث المستمر لمواكبة التطورات المستمرة 

حيث البناء  في مجال القيادة واإلدارة التربوية. من
العام بمقرراته اإلجبارية واالختيارية يواكب البرامج 

 العالمية في هذا الميدان.

حداثة وتنوع تفق القسم مع ما جاء في هذا البند ورأي المحكم حول ي 
 لبرنامج المقترح، وسيتم تحديث وتطوير مقررات البرنامجالمادة العلمية ل

على متغيرات واحتياجات سوق  بشكل مستمر بناء اإلجبارية واالختيارية
 العمل والقطاعات المستفيدة.

البرنامج بدأ من حيث انتهت البرامج المشابهة  .1 (8بند رقم )
 في الجامعات المحلية المناظرة.

 التنوع في مقررات البرنامج .2
من جامعات عالمية رامئدة كمقارنات  االستفادة .3

 مرجعية.

نقاط قوة المحكم حول تفق القسم مع ما جاء في هذا البند ورأي ي 
البرنامج المقترح، حيث تمت االستفادة عند بناءه من البرامج المشابهة 

المشابهة في الجامعات  بالبرامجوكذلك مقارنته  ،في الجامعات عالمية
المحلية والعربية األخرى. وسيتم تحديث وتطوير البرنامج بشكل مستمر 

 بناء على متغيرات واحتياجات سوق العمل. 
قلة ساعات مقرر )القيادة التعليمية(، حيث بلغت  .1 (9د رقم )بن

( ساعات فقط، على الرغم أّن البرنامج 3)
 متخصص في القيادة التعليمية 

( 4كثرة المقررات ذات العالقة بالبحث العلمي ) .2
( ساعات، حيث يمكن 8مقررات، بواقع )

اختصارها واستبدالها بمقررات تخصصية في 
 القيادة التربوية.

عظم مقررات البرنامج غير مرتبطة في م .3
 مواضيعها بالقيادة التربوية.

يحتاج البرنامج إلى مراجعة لغوية، حيث تمت  .4
اإلشارة إلى بعض األخطاء ضمن الصفحات 

 .الداخلية للبرنامج

مجال القيادة التعليمة مرتبط بالعديد من الوظامئف واألنشطة  .1
البرنامج خطة عكس تالمتنوعة والمختلفة السياقات، ويحب أن 

المقترح، كالبرنامج متخصص، من حيث البناء العام بمقرراته 
تناول تهذا التنوع و )من داخل القسم وخارجه( اإلجبارية واالختيارية 
(، القاعدة 8المادة )كما هو منصوص عليه في  جميع هذه الجوانب

، لذلك يرى القسم أن جميع مقررات ( من الالمئحة1-7التنفيذية )
، هي المشار إليه خرى، بجانب مقرر القيادة التعليمةالقسم األ

البرامج مقررات تخصصية في مجال القيادة التعليمية وتتوافق مع 
كما هو . و ة(مج المرجعياالبر ) المشابهة في الجامعات عالمية

، يركز مقرر )نظريات القيادة التعليمية المعمول به عالميا  
لنظرية في مجال القيادة وتطبيقاتها( على المفاهيم والمداخل ا

التعليمية، وتتناول بقية المقررات الجوانب األخرى في مجال 
عليه لم يجري القسم أي تعديل في البرنامج تخصص البرنامج. 

  المقترح وفق ما جاء في مالحظة المحكم

( مقررات 3تتضمن أغلب البرامج المحلية والعربية المشابهة على ) .2
 . لبحث النوعيلتخلو من مقرر اعات، ( س9بحثية اجبارية بواقع )

ضمن البرنامج  األربعالمقررات يرى القسم ضرورة وجود هذه  لذلك
بناء على  إعداد البحوث الطالب مهارات كسابإلالمقترح ولذلك 

لبحث العلمي في مجال التعليم والتوجه نحو لاالتجاهات الحديثة 
وبناء على ما  ه. عليالتكامل البحثي بين المناهج الكيفية والكمية

تم تعديل البرنامج المقترح ليتضمن ، مالحظة المحكمجاء في 
( بحثحلقة البحث العلمي،  طرق)مقررين بحثيين اجباريين 

مدخل لمناهج الكمية،  وثمدخل لمناهج البحومقررين اختياريين )
 .النوعية( وثالبح

 (1في فقرة رقم ) تم الرد على هذه المالحظة .3
األخطاء اللغوية  المقترح، وتصحيح جميع تم مراجعة البرنامج .4

واإلمالمئية ضمن الصفحات الداخلية للبرنامج، ووفق ما جاء في 
 مالحظات المحكم.
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الرأي النهائي 
 للمحكم

 يقبل بعد إجراء تعديالت بسيطة

 

تمت مراجعة البرنامج المقترح واجراء جميع التعديالت الالزمة وفق ما 
على درجة االتفاق حول المقترح، وما ورد في مالحظات المحكم وبناء 

بالتبريرات  أسفرت عنه مناقشات أعضاء القسم وما انتهت إليه مدعما  
 والتوضيحات. 
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 المرشحين من قبل القسمتابع تعليق القسم على آراء المحكمين 

 اإللكتروني الملفالبند داخل  هذا المحكمين المرشحين من قبل القسم في نهايةإلكترونية بجودة عالية من تقريري  رفق صورةت  

 المحكم الثاني المرشح من قبل القسم 

 محمد عبد هللا المنيع االســــــــــــــــم

 أستاذ  ة ـــالمرتبة العلمي

 التخصص الدقيق
)إدارة المؤسسات التعليمية( إدارة تربوية  

 

 كلية التربية  – الملك سعودجامعة  الجــــــــــامعــة

 المحكم ملحوظاتيال ما تم ح

 لتحكيم برنامج الماجستير في القيادة التعليمية الثانيبشأن: ما ورد من مالحظات في تقرير المحكم 
مناقشة ومراجعة المالحظات والمقترحات الوارد في تقرير المحكم الثاني  (ه20/5/1439 )بتاريخ أعضاء قسم اإلدارة التربويةاجتماع تم في 

لما ورد في تقرير المحكم بناء على  م، وفيما يلي عرض تفصيلي لما تم إجراؤه من تعديالت على البرنامج المقترح وفقا  المرشح من قبل القس
  :درجة االتفاق حول المقترح، وما أسفرت عنه مناقشات أعضاء القسم وما انتهت إليه مدعما بالتبريرات

 ى البرنامج المقترحتوصية القسم حول التعديالت عل رأي/مالحظة المحكم  البند
 (1بند رقم )

 المرئيات العامة
خطوات البرنامج طويلة وتكرس الجوانب التقليدية التي 

ن أي أ ...األكاديمي يجب أن يتخلص منها القسم
لى الموافقة إ تصميم البرنامجمن بداية وات الخط

بدال من إحدى عشر  النهامئية هي أربع خطوات فقط
 خطوة على النحو التالي:

 س القسم المختصمجل .1
 مجلس كلية التربية .2
 سات العليارامجلس عمادة الد .3
 . مجلس الجامعة ثم إلى القسم للتنفيذ .4

استحداث برامج  تإجراءالدليل خطوات البرنامج المقترح خاضعة 
المتبعة في جامعة الملك عبد العليا  تالدارساالعليا والمئحة  تالدارسا
البرنامج المقترح  تإجراءاي ي تعديل فأالقسم ، عليه لم يجري زالعزي

 ورأي المحكم جاء في هذا البندوفق ما 

 (2بند رقم )
المتطلبات 
االساسية 

 العتماد البرنامج

 (3)أن يكون ضمن متطلبات اعتماد البرنامج وجود 
 (3)من أعضاء هيمئة التدريس في القسم برتبة أستاذ و 

 برتبة أستاذ مشارك 

( القاعدة التنفيذية 7المادة ) ب الرابع،البا العليا، تالدارساتنص المئحة 
عن ثالثة من  لال يقأن يتوفر في القسم ما ( على " 2(، فقرة )7-1)

أعضاء هيمئة التدريس من االساتذة أو االساتذة المشاركين او كليهما في 
لم القسم، عليه وهذا المتطلب متحقق لدى  ،"مجال تخصص البرنامج

جاء في البرنامج المقترح وفق ما  ي تعديل في متطلباتأيجري القسم 
 ورأي المحكم هذا البند

 (3بند رقم )
 أهمية البرنامج

إضافة الهدف التالي: توجه التعليم في المملكة الى 
  الالمركزية وخصخصة التعليم

( حول أهمية البرنامج وحاجة المجتمع إليه 4ن الفقرة رقم )أيرى القسم 
صالح التعليمي والمدرسي حاجة برامج وخطط االوالتي نصت على "

التي تستهدفها أو تطبقها وزارة التعليم لكوادر تعليمية مؤهلة بمهارات 
التخطيط واإلدارة والقيادة بما يتسق مع خطط التنمية والتحول الوطني 

" تشتمل في مضمونها على في قطاع التعليم والرؤية المستقبلية للمملكة
التحول الى الالمركزية"، التعليم و  خصخصة" المحكم حول هما ذكر 

ي تعديل في البرنامج المقترح وفق ما جاء في أوعليه لم يجري القسم 
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 هذا البند ورأي المحكم

 (4بند رقم )
 أهداف البرنامج

إضافة جوانب عملية وتطبيقية في أهداف البرنامج كما 
 يلي:
القدرة على تطبيق نظريات االدارة في بعض  .1

 المواقف التعليمية
لى توظيف تقنيات التعليم في المجاالت القدرة ع .2

 اإلدارية والتعليمية
 القدرة على صياغة حاالت دراسية .3

( وفق ما جاء في 11( ورقم )2تم تعديل أهداف البرنامج رقم )
( في 2(. فيما يتعلق بالهدف رقم )3( ورقم )1مالحظة المحكم رقم )

من يظهر بشكل محدد مالحظة المحكم، يرى القسم أن هذا الهدف 
خالل مقرر )تطبيقات تقنيات التعليم المعلومات(، وال يمكن ربطه 
بالمقررات الدراسية االخرى بشكل مباشر، وهو خالف ما يجب أن 
تصاغ عليه أهداف البرنامج التي يجب أن تظهر بوضوح من خالل 

 البرنامجعليه لم يتم اضافته ضمن أهداف عدد من المقررات الدراسية، 
 العامة

 (4)بند رقم 
 الشروط االضافية

أال يكون من ضمن الشروط التفرغ للدراسة إلتاحة  .1
 المجال لعدد كبير من المتقدمين.

أن تكون أوقات دوام البرنامج أيضا  مرنة فمثال ال  .2
 يكون أغلبها في الصباح.

التركيز على اختبار القبول والمقابلة الشخصية  .3
 وجدية المتقدم للدراسة.

في البرنامج على  أن تكون من شروط القبول .4
االقل سنتين من الخبرة في التعليم سواء في 

التدريس أو أعمال إدارية في مؤسسات تعليمية. 
فالدراسات العليا ليست مجال للحصول على 
شهادات من اجل الحصول على وظيفة وانما 

تطوير لمن يعملون في التعليم سواء كانوا 
نامج متفرغين للدراسة أو غير متفرغين. كما أن بر 

العليا يتطرق لمقررات وموضوعات لها  تالدارسا
عالقة بالعمل الميداني، فال يمكن لخريج جامعة 
مهما كان معدل الدراسي أن يلم أو يتفاعل مع ما 

 يطرح من موضوعات في مقررات البرنامج.
يحبذ في البرنامج المدفوع التكاليف أال يشترط  .5

رامج أو عليهم التفرغ للدراسة أو عدم ارتباطهم بب
 .مشاريع أخرى

شرط وجود دبلوم تربوي مسبق جيد ولكن هذا  .6
الشرط يحد من االلتحاق بالبرنامج، ولذلك أرى أن 

يشترط البرنامج متطلبات تربوية سابقة يقوم 
بتدريسها قد تصل الى فصل دراسي في حدود 

( ساعة. وأيضا سوف تكون مدفوعة 11)
امج التكاليف ألن غالبية الملتحقين في البرن

يعملون في الحقل التربوي فبعضهم ال يوجد لديه 
مؤهالت تربوية مثال من كلية اآلداب او الزراعة 
او غبرها، ولكن لديهم خبرة تربوية ويحتاجون إلى 

دراسات ومفاهيم تربوية اكاديمية في المجال 
 التربوي كمتطلبات سابقة لفصل دراسي.

ورد  سات العليا، وماالمالحظات الواردة من عمادة الدرابناء على  .1
في الشروط األخرى  دما ور المحكم تم حذف كل مالحظة في 

لمقابلة الشخصية ل المتقدم واإلبقاء فقط على شرط اجتياز
 واالختبار.

 تتناسب مع عدم خالل أوقات المقترح البرنامج سوف يتم تقديم .2
 .التام للدراسةاشتراط تفرغ المتقدم 

، وفق ضافيةاإلوط البرنامج شر )الشروط األخرى( من  تم تعديل .3
 في المالحظات الواردة من عمادة الدراسات العليا،ما جاء 

أن يجتاز المتقدم ""فقط  ونتكمالحظة المحكم األول أعاله لو 
 "االختبار التحريري، والمقابلة الشخصية إن وجدت

الواردة في الالمئحة  المفاضلةيرى القسم التقيد فقط بمعايير  .4
(، من 15العليا في بابها الخامس، المادة )الموحدة للدراسات 
(، الفقرة )أ( والتي نصت على أن 1-15القاعدة التنفيذية )

المفاضلة بين المتقدمين لبرامج الماجستير العامة تتم وفق: 
المعدل التراكمي، واختبار القدرات العامة للجامعيين، وقرب 

 القسم يجريتخصص المتقدم من تخصص البرنامج؛ وعليه لم 
تعديل في الشروط اإلضافية للبرنامج وفق ما جاء في أي 

 مالحظة المحكم.  
ضافية، وفق شروط البرنامج اإل)الشروط األخرى( من  تم تعديل .5

حيث  في المالحظات الواردة من عمادة الدراسات العليا،ما جاء 
فقط على شرط اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية  اإلبقاءتم 

 واالختبار.
سم ضرورة وجود شرط اإلعداد التربوي من خالل حصول يرى الق .6

أال على المتقدم على درجة البكالوريوس مع اإلعداد التربوي )
ساعة( أو درجة البكالوريوس مع  27تقل الوحدات التربوية عن 

شهادة الدبلوم العام في التربية لغير التخصصات التربوية، عليه 
وفق ما جاء في لم يجري القسم أي تعديل في هذا الشرط 

 مالحظة المحكم.
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 (5بند رقم )
الخبرة العليمة 

 في القسم

أن يركز البرنامج على أهمية وجود أعضاء هيمئة   .1
تدريس برتبة أستاذ ممن لهم خبرة في التدريس 
الجامعي بالمملكة العربية السعودية فاالكتفاء 

استاذ مشارك قد تضر  وأساتذة أ( 3بعبارة وجود )
ما يأتي قيادي تقليدي في الجامعة بالبرنامج، فعند

عن أعضاء هيمئة التدريس برتبة  ييتم التخلقد 
أستاذ وتتم الموافقة على أعضاء هيمئة التدريس 
برتبة أستاذ مشارك وربما أستاذ مساعد فقط من 
أجل التوفير المادي، الذي ينعكس سلبا على 

 نوعية البرنامج فعبارة )أو( أرى إزالتها.
لبرنامج خيارات متعددة حتى أرى أن يوضع في ا .2

ال بتوقف البرنامج مستقبال  تحسبا  لظروف غير 
متوقعة، ولذلك أرى التركز على التعاون 

بالساعات ممن هم على رتبة أستاذ سواء من 
 مدينة جدة أخارجها.

( حول المتطلبات االساسية العتماد 2كما تم بيانه في البند رقم ) .1
( من القاعدة 2امج المقترح بفقرة )البرنامج، يتقيد القسم في البرن

المئحة (، الباب الرابع من 7( من المادة )1-7التنفيذية )
، عليه ال يمكن للقسم التعديل في متطلبات العليا تالدراسا

 .البرنامج المقترح وفق ما جاء في مالحظة المحكم
يتوفر ، البرنامج المقترح نموذجمن ( 3كما يظهر في بند رقم ) .2

عدد الكافي من أعضاء هيمئة التدريس من األساتذة لدى القسم ال
واألساتذة المشاركين واألساتذة المساعدين في مجال تخصص 

 المبتعثينلوجود عدد من  باإلضافةالمختلفة،  ومقرراتهالبرنامج 
لمرحلة الدكتوراه، بما يضمن استقرار أعضاء هيمئة التدريس 

برنامج المقترح بالقسم وعدم االخالل بقدرة القسم على تقديم ال
 بالمستوى التعليمي والمهني المطلوب خالل السنوات القادمة. 

 (6بند رقم )
المقررات 
 الدراسية

أن تركز المقررات الدراسية على الجوانب التطبيقية 
 والحاالت الدراسية أكثر من المفاهيم النظرية مثل:  

زيارات ميدانية لبعض المدارس مثال مدرسة  .1
ا االمكانات، ومدرسة تنقصها متميزة تتوفر فيه

مختلف المتطلبات التربوية والتجهيزات وتقديم 
تقارير عنها تتم مناقشتها مع أستاذ المقرر في 

 ضوء موضوعات المقررات في البرنامج.
يتضح من وصف مقرر تطبيقات تقنيات التعليم  .2

والمعلومات بأنه عام وتنقصه الجوانب 
المقرر التطبيقية. بالرغم من أن مسمى هذا 

تطبيقات، فالمقرر يحتوي على عدد من التقنيات 
ال يمكن التمكن من تطبيقها في مقرر ساعتين. 

وألهمية التقنيات في كل مجال من مجاالت 
المعرفة بشكل عام واإلدارة المدرسة والتربوية 

بشكل خاص، فإنني أقترح إضافة مقرر 
تطبيقات الحاسب في اإلدارة التربوية، ويمكن أن 

المقرر السابق كما هو كمدخل للتقنيات  يبقى
 الحديثة.

بالرغم من أن البرنامج حول القيادة، إال أنه ال  .3
يوجد مقرر مباشر في القيادة، ولذلك أرى 

اضافة مقررين أحدهما القيادة المدرسية واالخر 
قيادة المناطق )المحافظات التعليمية( كل منهما 

 ساعتان في االسبوع.
ر تحليل السياسات أرى تعديل مسمى مقر  .4

التعليمية إلى تحليل النظم والسياسات التعليمية 

ات تم تصميم البرنامج المقترح ليراعي الجوانب النظرية والتطبيق .1
العملية في مجال التخصص من حيث بناء المقررات وعددها. 

( 29كما تضمن توصيف كل مقرر، كما يظهر في البند رقم )
حيث صياغة األهداف من  ،البرنامج المقترح نموذج من

ية، وجدانية( والموضوعات وسامئل التقويم على ر )معرفية، مها
 الجوانب النظرية والتطبيقية ذات العالقة.

)تطبيقات تقنيات التعليم المعلومات(، يحقق سم أن مقرر يرى الق .2
على  القدرةكساب الطالب امشار إليها من حيث الجوانب ال

من  توظيف تقنيات التعليم في المجاالت اإلدارية والتعليمية
)ساعة واحدة نظرية وساعتين  المحددةخالل الوحدات الدراسية 

رى إضافة المقرر (، وال يللمقرر عملي بمجموع ساعتين معتمدة
  في مالحظة المحكم.المشار إليه 

( من توصيات القسم حول مالحظات 1في فقرة )كما تم بيانه  .3
(، أن البرنامج المقترح يتضمن 9المحكم األول في بند رقم )

مقررات إجبارية واختيارية ذات عالقة بالتخصص تتناول جوانب 
عمول به عالميا ، وكما هو الم .مختلفة في مجال القيادة التعليمية

يتضمن البرنامج تخصص مباشر في القيادة التعليمة )نظريات 
القيادة التعليمية وتطبيقاتها( ويتناول المفاهيم والمداخل النظرية 
في هذا المجال. عليه ال يرى القسم إضافة المقررات المشار 

 .إليها في مالحظة المحكم

ار إليه، يتضمن بجانب مقرر )تحليل الساسيات التعليمية( المش .4
مقرر )مدخل إلى التعليم الدولي والمقارن(  المقترح البرنامج

والذي يهدف لتمكين الطالب من التعرف على النظم التعليمية 
العالمية وأبرز االتجاهات الحديثة في التعليم الدولي وتحليلها 
وتحديد أوجه االستفادة منها لصالح التعليم السعودي. كما 
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بحيث يتمكن الطالب من التعرف على نماذج 
من نظم التعليم العالمية والعربية وتحليلها ومدى 

االستفادة منها في تطوير اإلدارة والقيادة 
 التربوية.

المقترح مقرر )قضايا واتجاهات معاصرة في يتضمن البرنامج 
النظام التعليمي( والذي يهدف تعريف الطالب بالقضايا المعاصرة 
مكانية  في النظام التعليمي على المستوى المحلي والدولي وا 
توظيف الخبرات العالمية في معالجة قضايا النظام التعليمي 

رر وفق السعودي. عليه لم يجري القسم أي تعديل في هذا المق
 ما جاء في مالحظة المحكم.

 
 (7بند رقم )

 مقرر الرسالة
( ساعات 6أن يتم تخفيض عدد ساعات الرسالة إلى )

( ساعات والساعتين المتبقية تكون للمقترح 8بدال  من )
 زيادته )تطبيقات الحاسب في اإلدارة التربوية(

قاعدة ( ال8، في بابها الرابع، المادة )العليا تالدراساالمئحة تنص 
لعدد الوحدات  األدنىأن الحد ( على " 2(، فقرة )3-8التنفيذية )

الدراسية للرسالة أو المشروع البحثي لبرنامج الماجستير بالمقررات 
، وحيث أن وحدات" (10)وحدات، والحد االقصى هو ( 8) والرسالة هو

لم  دنى،في البرنامج المقترح هو الحد األ عدد وحدات مقرر الرسالة
ي تعديل في عدد الوحدات الدراسية لمقرر الرسالة وفق القسم أيجري 

 ورأي المحكم جاء في هذا البندما 
 (8بند رقم )
 الخالصة

 :رمئيات فيما يليتتلخص أهم الم
تصميم البرنامج ممتاز وفي غاية األهمية ألنه  .1

مطول في التعليم العام في المملكة العربية 
المكرمة السعودية بصفة عامة وفي منطقة مكة 

التعليم على  وزارة خاصة. حيث تعمل بصفة
المدارس ليكونوا قادة مدراء تطوير ورفع مستوى 

 لتطوير التعليم
 خطوان بدال  أربع تقليص خطوات البرنامج إلى  .2

 من إحدى عشر خطوة. 
 التركيز على وجود منهم على رتبة أستاذ  .3
التركيز على الجوانب التطبيقية في البرنامج مثل  .4

 الحاالت.ودراسة الحالة الميدانية  اتالزيار 
المقترحة لعالقتها المباشرة المقررات زيادة ثالثة  .5

 ةالتربوية. فالزيادبالجانب التطبيقي ومجال القيادة 
ساعات بعد تخفيض عدد ساعات  (4)تكون 

القيادة : وهي كما يلي ساعات، (6)الرسالة إلى 
تطبيقات ، التعليمية قيادة المناطق، المدرسة

 لحاسب في اإلدارة التربويةا

تم إجراؤه من تعديالت على البرنامج  ماعرض  أعاله البنودتم في  
المحكم، وما أسفرت عنه مناقشات أعضاء لمالحظات  المقترح وفقا لما

 بالتبريرات القسم وما انتهت إليه مدعما  
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 سمصورة إلكترونية لتقرير المحكم األول المرشح من قبل الق
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 صورة إلكترونية لتقرير المحكم الثاني المرشح من قبل القسم
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 الدوليين( تعليق القسم على آراء المحكمين 27) 

 هذا البند في نهايةالدوليين داخل الملف اإللكتروني  المحكمين يرفق صورة إلكترونية بجودة عالية من تقريرت 

 األول المرشح من قبل عمادة الدراسات العليا المحكم الدولي 

.Walter L. Burt, Ph.D االســــــــــــــــم  

Associate Professor, Emeritus ة ـــالمرتبة العلمي  

Educational Leadership التخصص الدقيق  

 Western Michigan University,  USA Kalamazoo, MI الجــــــــــامعــة

 المحكم ملحوظاتل ما تم حيا

 األول لتحكيم برنامج الماجستير في القيادة التعليمية الدولي بشأن: ما ورد من مالحظات في تقرير المحكم
لمراجعة  كل من د. صالح بن علي القرني و د. عبد الرحمن بن حامد السلمي علي الزبيدي وعضويةتشكيل لجنة برمئاسة د. محمد تم 

، وفيما يلي عرض تفصيلي لما تم عمادة الدراسات العلياالمرشحين من  الدوليين حات الوارد في تقرير المحكمينالمالحظات والمقتر ومناقشة 
إجراؤه من تعديالت على البرنامج المقترح وفقا لما ورد في تقرير المحكم األول بناء على درجة االتفاق حول المقترح، وما أسفرت عنه 

 بالتبريرات:  يه مدعما  مناقشات أعضاء القسم وما انتهت إل
 توصية القسم حول التعديالت على البرنامج المقترح رأي/مالحظة المحكم  البند
ومالمئمة المقررات ، المقترح لبرنامجاأهداف أشاد المحكم ب .1 (1بند رقم )

 المرتبطة بالبرنامج.  العامةالمطلوبة واتساقها مع األهداف 
ة دمج مقرري اقترح المحكم أن يؤخذ باالعتبار إمكاني .2

 واحد التعليمي" في مقررالتخطيط "و" اقتصاديات التعليم"
تمويل  وذلك لالرتباط الكبير بين، بمسمى " تمويل التعليم"

 .وتخطيط الخدمات التعليمية
أشار المحكم إلى عدم فهمه لوجود تخصص رمئيس في  .3

 وتساءلالتعليم/التربية وآخر فرعي/دقيق في القيادة التعليمية، 
ى ذلك وما إذا كان بغرض استيعاب الطالب الذين عن جدو 

وكذلك الراغبين في الحصول درجة علمية في القيادة التعليمية، 
على درجة ماجستير  يسعون للحصولاآلخرين الذين  الطالب

آخر مع تخصص فرعي في القيادة التعليمية، وبالتالي 
يستطيعون شغل المناصب القيادية/ اإلدارية في المدارس في 

ال لم يتمكنوا من الحصول على عمل في مجال تخصصهم ح
الرمئيس. وأوصى، بناء على فهمه، بإعادة النظر في أن تمنح 

 درجة الماجستير في تخصص القيادة التعلمية فقط.

يتفق القسم مع ما جاء في هذا البند ورأي المحكم حول  .1
أهداف البرنامج العامة وارتباطها بالمقررات مالمئمة 

 الدرجة العلمية. للحصول على
تمت مراجعة أهداف وموضوعات المقررين المشار  .2

إليهما، وبالرغم من اتفاق القسم مع المحكم حول ارتباط 
اقتصاديات التعليم وتطبيقاتها بالتخطيط في كافة 

مستويات النظام التعليمي، فإن القسم يرى اإلبقاء على 
 كال المقررين وعدم دمجهما في مقرر واحد، وذلك لتنوع

، المرتبطة بهما والمداخل وتشعب المفاهيم والموضوعات
من تمكين الطالب من خالل هذين المقررين  وبالتالي
، خصوصا  ذات الصلةواكتساب المهارات عارف المإدراك 

في المستويات األولية للبرنامج. كما ان ذلك يتوافق مع 
معمول به في الجامعات المحلية وكذلك البرامج  وما ه

 .للبرنامج المقترح المرجعية
وفقا  لنموذج  ،الدراسات العليا برامجيتطلب استحداث  .3

تحديد التخصص العام  إلى ،ودليل استحداث البرامج
، وكون البرنامج والتخصص الدقيق للبرنامج المقترح

المقترح "بدون مسارات" فإنه تم تحديد التخصص العام 
 هو والتخصص الدقيق بناء على طبيعة البرنامج وما

معمول به في البرامج المشابهة محليا  ودوليا . يشار هنا 
الدراسية  بالمقرراتأن البرنامج المقترح هو برنامج 
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والرسالة يهدف إلعداد كوادر مؤهلة أكاديميا  وبحثيا  في 
أشار إليه  عمامجال القيادة التعلمية، وهو بذلك يختلف 

البحثي )بالمقررات والمشروع البرامج المهنية  المحكم من
مثال (، والتي تهدف بشكل أساسي لتنمية المهارات 

القيادية واإلدارية للتربويين والممارسين الراغبين في شغل 
 الوظامئف القيادية واإلدارية في قطاع التعليم. 

 .مالمئمة الوحدات الدراسية االجمالية للبرنامج المقترححول  .1 (2بند رقم )
حث العلمي" كمقرر الب طرقيرى المحكم عدم وضع مقرر "  .2

في البرنامج  األخرىمنفصل ومستقل عن المقررات البحثية 
إلى  مدخل، مناهج البحوث الكميةإلى  مدخلوهي المقترح )

بدال  من ذلك بتضمين  ويوصي(، مناهج البحوث النوعية
العلمي( البحث  طرقالتجريبي" ) والتحقيق "مفهوم البحث

كما النوعي والكمي.  البحث يعليها في كل من مقرر  والتركيز
" /مدخلاقترح كذلك التفكر في إمكانية إلغاء مصطلح "مقدمة

من مسمى مقرري البحث النوعي والكمي، إال إذا كانت هذه 
المقررات سوف يتم تدريسها كمقررات "متقدمة" للطالب في 
مستويات أو برامج دراسات عليا أكثر تعمقا  في البحث العلمي 

 هي.  ن االبقاء عليها كما)درجة الدكتوراه( فيمك
يرى المحكم أن هناك درجة كبيرة من التداخل بين مقرري  .3

"نظريات القيادة التعليمة" ومقرر "إدارة الجودة في المؤسسات 
تدريس هذين التعليمة"، ويوصى، من خالل خبرته في 

حلة الدكتوراه في جامعته، بدمج هذين ر مفي المفهومين 
 "تفكير النظم/التفكير النظميى "المقررين في مقرر واحد بمسم

(Systems Thinking)  نظريات القيادة  إدراج، بما يتيح
التعليمية، خاصة من المنظور التاريخي إلى المنظور األكثر 

والتي تتضمن العالقات المتبادلة بين  النظم،حداثة للتفكير في 
 العاملين داخل المنظمة والعالقة التكافلية التي تربطهم بالبيمئة

قضية رمئيسة يحتاج  كونها)مثال : بيمئة العمل والبيمئة الطبيعية(، 
لتحقيق التناغم  في المستقبل   القادة التربويون إلى االهتمام بها

النظام العالقة بين بين قراراتهم القيادية وآثارها على البيمئة )مثل 
 المدرسي والبيمئة المحيطة(.

لمحكم حول يتفق القسم مع ما جاء في هذا البند ورأي ا .1
 مالمئمة إجمالي الوحدات الدراسية للبرنامج. 

يتميز البرنامج المقترح عن معظم البرامج المحلية  .2
( مقررات بحثية من ضمنها مقرر 4المشابهة بوجود )

طرق البحث العلمي مقرر اجباري ومقررين اختياريين في 
لتمكين الطالب من مناهج البحث الكمي والنوعي، 

واكسابهم مهارات إعداد البحوث  اتهالبحث العملي وأدو 
بناء على التوجهات الحديثة للبحث العلمي في مجال 

. ويرى القسم صعوبة دمج وادراج موضوعات التعليم
مقرر طرق البحث العلمي ضمن مقرري البحث الكمي 

 المقررين كثرة موضوعات ومفرداتوالنوعي، وذلك ل
ة في حدود عدد الوحدات الدراسي صعوبة تغطيتهاو 

المخصصة لكل منها. كما يشير القسم أن مقر طرق 
 حول مناهج البحث اجباريالبحث العلمي هو متطلب 

 أكثر ليكونا يأتي المقرران اآلخرانواداوته، بينما  العلمي
مناهج البحث الكمي والنوعي، وتم تخصصية في 

لتلبية احتياجات  مستقلينكمقررين اختيارين  إدراجهما
عليه لم  رسالة في أحد المنهجين. الطالب في اعداد ال

وفق في المقررين المشار إليهما يجري القسم أي تعديل 
 ما جاء في مالحظة المحكم.

تمت مراجعة توصيف المقررين المشار إليهما من قبل  .3
وخلص القسم أن توصف المقررين يتسقان مع المحكم، 

أهداف البرنامج المقترح ويتناوالن موضوعات محددة 
 تتداخل مع بعضها. كما يرى القسم أهمية تتقاطع وال

وجود مقرر تمهيدي في المستويات التمهيدية للبرنامج 
حول المفاهيم والمداخل النظرية في مجال القيادة 

البرامج المشابهة في توافق مع ي أن ذلك . كما التعليمية
هو المعمول به  وما ة(مج المرجعياالبر ) الجامعات عالمية

يجري القسم أي تعديل في البرنامج  عليه لم، عالميا  
 .المقترح وفق ما جاء في مالحظة المحكم

أشاد المحكم بالتوازن والتوزيع الجيد بين المقررات المقدمة في  .1 (3بند رقم )
إدراكه  على عدمالبرنامج من الجانب النظري. ومع تأكيده 

الكامل لطبيعة النظام التعليمي واحتياجات المجتمع المختلفة 
البرامج"  تقويممقرر "  بإضافةي يستهدفها، فهو يوصي الت

يتفق القسم مع ما جاء في هذا البند ورأي المحكم حول  .1
مالمئمة توزيع الوحدات الدراسية بين العملي والنظري 

وبنما يتفق القسم ما أشار له المحكم  لجميع المقررات.
إمكانية حول أهمية مقرر "تقويم البرامج"، فإنه ال يرى 
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لقامئمة المقررات المقدمة في البرنامج، والذي من شأنه تمكين 
الطالب من دمج ما يتم تعلمه من مقرري البحث الكمي 

، واستخدام هذه المهارات العلمية لتقييم فعالية البرامج والنوعي
مستوى المبنى  على مثالوالخدمات التعليمية المختلفة المقدمة 

المدرسي )نتامئج العملية( لتحديد العوامل التي لها تأثير مباشر 
 على تحصيل الطالب )نتامئج المنتج(.

بحث" مع توضيح أنه غير متأكد أشاد المحكم بمقرر "حلقة  .2
تماما  مما يعينه هذا المقرر من حيث عالقته بمقرر آخر 

ا دالالت يسمى "التدريب العملي" حيث أن المصطلحين له
عتبار ذلك لتحقيق او  ةمختلفة. وأوصى بناء على ذلك بمراجع

 .مزيد من الوضوح
أشار المحكم لبعض المقررات "العملية" التي قد تحتاج في  .3

نظره إلى "مراجعة" أو "إعادة تسميتها أو تشكليها" لتكون أكثر 
الحوكمة  وهي: تطبيقاتساقا  مع المقررات األخرى للبرنامج، 

 التعليمية،والسلوك التنظيمي في المؤسسات  م،التعليفي 
وريادة  التعليمية،والقضايا واالتجاهات المعاصرة في األنظمة 

. حليل السياسات التعليميةوت اإلبداع،وعلم نفس  األعمال،
ولكن  ،معينةأنه قد يكون لهذه المقررات ميزات  يرىحيث 
ي أن يتناسب ويتسق محتوها ضمن البرنامج المقترح فيجب 

القيادة التعليمية. وفي حين أشار إلى امكانية تضمين 
سبق  التيالسياسات التعليمية في المقررات  مقررموضوعات 
أن المهنية بناء على تجربته  حول القيادة، فإنه يرىاالشارة لها 

خارج نطاق القيادة التعليمية،  تعتبربعض المقررات أعاله 
األقسام العلمية ذات  ويرى أن تقدم كمقررات اختيارية من قبل

 العالقة في الجامعة.

. كما يشر القسم أن ضمن البرنامج المقترحادراج المقرر 
المقرر المشار إليه يركز بشكل مباشر على الممارسات 

المهنية وبحوث الفعل في تنمية مهارات الطالب في 
مجال اإلدارة التربوية في السياق المدرسي، وهو أحد 
المقررات االختيارية المتاحة في برنامج الماجستير 

ة )بالمقررات والمشروع( بمسمى التربوي اإلدارةالحالي في 
 " تقويم البرامج التربوية".

يتفق القسم مع ما جاء في هذا البند ورأي المحكم حول  .2
، ويشير (Research Seminar) بحث"مقرر "حلقة 

أن المقرر يختلف من حيث بناء أهدافه وموضوعاته عما 
أشار إليه المحكم بمسمى "التدريب العملي"، حيث يهدف 

 واألكاديمية العلمية الطالبتنمية مهارات  األول إلى
كمتطلب لمقرر  خطة بحثية متكاملة العناصرعداد إل

ما الرسالة. كما يتقيد القسم بهذا المسمى بناء على 
جاء في الدليل  وما المئحة الدراسات العلياعليه  تنص

اإلرشادي لنموذج استحداث برنامج الدراسات العليا، فقرة 
( لمسميات وترقيم المقررات 27( حول بند )5رقم )

ورد في مالحظات عمادة الدراسات العليا  الخاصة، وما
(، الفقرة األولى حول تعديل رقم ومسمى المقرر 27)بند 

في مسمى  عليه لم يجري القسم أي تعديل المشار إليه. 
 وفق ما جاء في مالحظة المحكم. المقرر

بل تمت مراجعة توصيف المقررات المشار إليها من ق .3
 اتساقالمحكم واجراء جميع التعديالت الالزمة لضمان 
مج البرناأهداف المقررات وموضوعاتها مع أهداف 

مكانية تحقيها. وحول ما  المقترح في القيادة التعليمية وا 
 مقررموضوعات امكانية تضمين  أشار إليه المحكم من
وأنه يرى  اآلخرىالمقررات  بعض السياسات التعليمية في

خارج نطاق القيادة  تقع لمقررات المشار إليهاأن بعض ا
أن تقدم كمقررات اختيارية من قبل األقسام و  التعليمية

، فإن القسم، وكما تم العلمية ذات العالقة في الجامعة
في الرد على مالحظات المحكمين المرشحين  بيانه سابقا  

ة مرتبط يمجال القيادة التعليم من قبل القسم، يرى أن
، ويحب أن المختلفة السياقاتو الوظامئف  بالعديد من

مقرراته اإلجبارية لتعكس خطة البرنامج من حيث البناء 
واالختيارية )من داخل القسم وخارجه( هذا التنوع وتتناول 
جميع هذه الجوانب كما هو منصوص عليه في المادة 

المئحة الدراسات العليا. ( من 1-7(، القاعدة التنفيذية )8)
 يتضمن ،هو المعمول به عالميا   كماو  ،ترحفالبرنامج المق

مقررات إجبارية واختيارية تتناول جوانب مختلفة في 
، كما يقدم مقررات اختيارية آخرى مجال التخصص



 

 71 

 

 

 

 

 

قيادة المؤسسات تستجيب للتحوالت الحديثة في  مستحدثة
وتلبي احتياجات الطالب وتوجهاتهم المختلفة  التعليمية

 ،اإلبداع نفسمقرر علم مقرر ريادة األعمال و  :مثل
تقدم من قبل األقسام العلمية ذات العالقة في  والتي 

عليه لم يجري القسم أي تعديل في البرنامج  الجامعة.
 .المقترح وفق ما جاء في مالحظة المحكم

توصيف  وتطابق حول مالمئمة رؤاه من ذكر المحكم أن العديد (4بند رقم )
 في والمالحظات التعليقات توضيحها في لمسمياتها تمالمقررات 

 البنود أعاله.

واجراء جميع توصيف المقررات الدراسية  تمت مراجعة
 أعاله التعديالت الالزمة وفق ما ورد في مالحظات المحكم

 . ء على درجة االتفاق حول المقترحوبنا
أكد المحكم على االهتمام الكبير والعناية الواضحة جدا  الذي  (5بند رقم )

ملية استحداث البرنامج المقترح وتوصيف مقرراته، والتي تضمنتها ع
اسهمت في جودة وجدارة البرنامج المقترح، كما أن المقترحات 

 الطالب،في احتياجات  المقدمة يمكن بسهولة معالجتها بالنظر
 واحتياجات المجتمع، والنظام الجامعي في السعودية.

جودة م حول تفق القسم مع ما جاء في هذا البند ورأي المحكي
للبرنامج وفق حداثة وتنوع المادة العلمية البرنامج المقترح و 

كما تمت مراجعة وتناول المقترحات ماهو معمول به عالميا . 
والمالحظات التي أشار إليها حول مقررات البرنامج في البنود 

  .أعاله
على رى المحكم أن استحداث وتطوير البرنامج المقترح تم بناء ي (6بند رقم )

 اعجابه الكبيرجودة وجدارة عالية، وأبدى تتسم بمنهجية علمية قوية 
، لقوية التي اعتمد عليها البرنامجباألسس التجريبية العلمية ا

من حيث اإلطار والبناء العام باإلضافة إلى أن تطوير البرنامج 
 ويتالءمتم بناء على نموذج القيادة التعليمية الذي يتماشى لمقرراته 
بحاث واالتجاهات والممارسات الحديثة والمتبعة في هذا مع األ
 .المجال

نقاط تفق القسم مع ما جاء في هذا البند ورأي المحكم حول ي
قوة البرنامج المقترح، حيث تمت االستفادة عند بناءه من 

واالتجاهات الحديثة  ،في الجامعات عالمية المرجعيةالبرامج 
 في مجال القيادة التعليمية.

 

ذكر المحكم أنه اشار للعديد من المقررات التي يرى أنه يمكن  (7رقم )بند 
دمجها في محتوى أكثر شمولية، كما بين أنه قام بتقديم بعض 
"المقترحات والتوصيات" حول مدى امكانية تقديم العديد من 
المقررات المدرجة في البرنامج كمقررات اختيارية، تقدم من قبل 

 خرى في الجامعة.أ أقسام

تمت مراجعة توصيف جميع المقررات الدراسية للبرنامج  
الالزمة بناء على اقتراخات المقترح واجراء التعديالت 

 أعضاء القسم ما اتفق عليهضوء وتوصيات المحكم وفي 
بعض تم الرد على  كما . هموما أسفرت عنه مناقشات حولها

 مدعما  هذه المالحظات في البنود ذات العالقة أعاله 
 يرات والتوضيحات.بالتبر 

الرأي 
النهائي 
 للمحكم

 إجراء تعديالت بسيطة يحتاج

 

تمت مراجعة البرنامج المقترح واجراء جميع التعديالت الالزمة 
وفق ما ورد في مالحظات المحكم وبناء على درجة االتفاق 
حول المقترح، وما أسفرت عنه مناقشات أعضاء القسم وما 

 والتوضيحات. بالتبريرات  انتهت إليه مدعما  
 

 الدوليينتابع تعليق القسم على آراء المحكمين 

 هذا البند في نهايةالدوليين داخل الملف اإللكتروني  المحكمين يرفق صورة إلكترونية بجودة عالية من تقريرت 
 

 المحكم الدولي الثاني المرشح من قبل عمادة الدراسات العليا 
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Dominic Wyse االســــــــــــــــم  

 ة ـــالمرتبة العلمي
Professor of Early Childhood and Primary Education; Head of Department of 

Learning and Leadership; Founding Director Helen Hamlyn Centre for Pedagogy 

Education, Education Research, Academic Writing التخصص الدقيق  

UCL Institute of Education, UK عــةالجــــــــــام  

 المحكم ملحوظاتما تم حيال 

 لتحكيم برنامج الماجستير في القيادة التعليمية الثاني الدولي بشأن: ما ورد من مالحظات في تقرير المحكم
قبل اللجنة التي تم  من العليادراسات عمادة الالمرشحين من  الدوليين المالحظات والمقترحات الوارد في تقرير المحكمينومناقشة مراجعة تم 

، وفيما يلي عرض تشكيلها برمئاسة د. محمد علي الزبيدي وعضوية كل من د. صالح بن علي القرني و د. عبد الرحمن بن حامد السلمي
التفاق حول المقترح، وما بناء على درجة ا الثانيتفصيلي لما تم إجراؤه من تعديالت على البرنامج المقترح وفقا لما ورد في تقرير المحكم 

 بالتبريرات:  أسفرت عنه مناقشات أعضاء القسم وما انتهت إليه مدعما  
 توصية القسم حول التعديالت على البرنامج المقترح رأي/مالحظة المحكم  البند
أشار المحكم إلى أن الدرجة العلمية )الماجستير في القيادة  (1بند رقم )

 رنامج المقترح.التعليمية( مالمئمة جدا  للب
يتفق القسم مع ما جاء في هذا البند ورأي المحكم حول مالمئمة 

 أهداف البرنامج العامة وارتباطها بالمقررات للحصول على
 الدرجة العلمية.

شار المحكم إلى مالمئمة الوحدات والمقررات الدراسية للبرنامج أ .1 (2بند رقم )
ية المماثلة في برامج الدولالمقترح، واتساقها وتوافقها مع ال

 ص.التخص
أشار المحكم إلى عدم وضوح عدد ساعات التدريس لكل مقرر  .2

"الحد  وحدة هو( ساعة/42له أن ) يبدوبالنسبة له، وأنه 
الساعات المعتمدة لمقررات  يال جمالاالقصى المسموح به" 

يرى أنه من الصعب إصدار حكم وتقييم كامل  كلذل البرنامج.
بدون  المقترح ككلراسية للبرنامج حول مالمئمة الوحدات الد

بيان واضح حول عدد ساعات التدريس المخصصة لكل مقرر، 
سيساعد في إصدار  " قدوأن وجود "جدول للمقررات الدراسية

 .الحكم
أشار أيضا المحكم إلى أنه غير واضح بالنسبة له كيفية تدرج  .3

 وتساءلالبرنامج في مستوى الصعوبة خالل "الثالث سنوات"، 
 ةالتمهيديومتى يتم تناول "أساسيات" المعرفة ]المقررات كيف 

مثال [، ومن ثم كيف ينتقل الطالب إلى دراسة مقررات أكثر 
 تقدما  خالل مدة البرنامج المقترح.

يتفق القسم مع ما جاء في هذا البند ورأي المحكم حول  .1
وتوافقها مع  مالمئمة إجمالي الوحدات الدراسية للبرنامج

 ية المماثلة.البرامج الدول
بشكل واضح وباللعتين  المقترح البرنامج نموذج يبين .2

عدد الساعات )النظري، العملي، العربية واالنجليزية 
والمعتمد( المخصصة لكل مقرر دراسي، ويظهر ذلك من 

( من نموذج البرنامج )قامئمة المقررات 23خالل بند )
( من النموذج )توصيف 25الدراسية(، وكذلك بند )

عليه لم يجري القسم أي تعديل وفق . ت الدراسية(المقررا
 ما جاء في مالحظة المحكم.

سوف يتم إعداد الخطة الدراسية للبرنامج المقترح للفصول  .3
الدراسية األربعة من قبل القسم بناء على طبيعة وارتباط 
المقررات ببعضها البعض وبما يحقق أهداف البرنامج، 

ول التدرج في مستوى وسيتم مراعاة ما أشار له المحكم ح
الصعوبة للمقرات خالل فترة البرنامج من خالل البدء 
بالمقررات التمهيدية واألساسية ومن ثم االنتقال إلى 

 المقررات األكثر تقدما .
للمقررات بين الجانب النظري الوحدات الدراسية توزيع مالمئمة وحول  (3بند رقم )

ازنا  جيدا  بين النظرية يرى المحكم بشكل عام أن هناك تو والعملي، 
والممارسة في جميع المقررات الدراسية للبرنامج، وفي البرنامج 
المقترح ككل، وأشار فقط إلى عدم وضوح الجزء النظري في 

يتفق القسم مع ما جاء في هذا البند ورأي المحكم حول  
الدراسية بين العملي والنظري لجميع مالمئمة توزيع الوحدات 

وحول عدم وضوح الجزء النظري لمقرر "تطبيقات المقررات. 
تقنيات المعلومات والتعليم"، يشير القسم أن المقرر يركز من 
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)ساعة واحدة حيث األهداف والموضوعات وعدد الساعات  .تقنيات المعلومات والتعليم" تطبيقاتتوصيف مقرر " 
لتقنية  التطبيقيةالعملية على الجوانب  نظرية وساعتين عملي(

ت في مجال التعليم والقيادة التعليمية؛ بجانب الجزء المعلوما
المتعلق بالمفاهيم النظرية والمعرفة التخصصية. وبالتالي يرى 

من حيث اكساب المطلوب  نالتواز القسم أن المقرر يحقق 
توظيف لة التطبيقية المعرفة النظرية وكذلك الممارسالطالب 

عليه لم  . ميةفي المجاالت اإلدارية والتعليتقنيات التعليم 
وفق ما جاء في  في توصيف المقرر يجري القسم أي تعديل

 مالحظة المحكم.
مع  بشكل عام وتوافق توصيف المقررات مالمئمةإلى  أشار المحكم (4بند رقم )

 قطر “مقرر كان يجب تسمية  إذاحول ما  تساءلمسمياتها. كما 
 البحث العلمي" "بطرق البحث في العلوم االجتماعية".

ق القسم مع ما جاء في هذا البند ورأي المحكم حول مالمئمة يتف
 رما ذكوتوافق توصيف المقررات الدراسية لمسمياتها. وحول 

بهذا ، فالقسم يتقيد "حول مسمى مقرر " طرق البحث العلمي
في  المئحة الدراسات العليا عليه تما نصالمسمى بناء على 
بأن ( فقرة )أ( "4-8)( القاعدة التنفيذية 8بابها الرابع المادة )

على وحدات دراسية )ال تقل عن وحدتين(  البرنامجيحوي 
هدفها تمكين الطالب من مناهج البحث العملي واستخدام 

لنموذج  جاء في الدليل اإلرشادي ماو "، تقنياته وأدواته
( حول بند 5استحداث برنامج الدراسات العليا، فقرة رقم )

ورد في  خاصة، وما( لمسميات وترقيم المقررات ال27)
الفقرة األولى  ،(27مالحظات عمادة الدراسات العليا )بند 

عليه لم يجري  حول تعديل رقم ومسمى المقرر المشار إليه. 
وفق ما جاء في مالحظة  في مسمى المقرر القسم أي تعديل

 المحكم.
لبرنامج اتوافق أهداف ومواضيع مقررات  إلى أشار المحكم .1 (5بند رقم )

في القسم العلمي الذي يعمل به، ماهو معمول به  مع المقترح
 معمول به دوليا  على حد علمه. وما هكذلك مع و 

"الكتابة األكاديمية" هو أحد المجاالت موضوع يرى المحكم أن  .2
أكبر في البرنامج  اهتمامالرمئيسية التي قد تكون بحاجة إلى 

هد المقترح، حيث ذكر أنه مجال حيوي ويتطلب الكثير من الج
 على حد سواء. من الطالب وأعضاء هيمئة التدريس والتركيز

مستلة من رسالة الماجستير في  علميةورقة  نشر"وحول وجوب  .3
مجلة علمية محكمة" كمتطلب في مقرر الرسالة، يرى أن ذلك 

 فوجئيتطلب الكثير من األكاديميين أنفسهم لتحقيقه، ولذلك 
 كمتطلب للطالب. بإدراجه

يرى أنها قد تكون  مراجع وكتب ]من تأليفه[( 3أدرج المحكم ) .4
مفيدة للطالب وأعضاء هيمئة التدريس حول موضوع الكتابة 

 .األكاديمية ومنهجية البحث في التعليم

تفق القسم مع ما جاء في هذا البند ورأي المحكم حول ي .1
للمقررات الدراسية وتوافقها مع حداثة وتنوع المادة العلمية 

 .لبرنامج المقترحل. معمول به عالميا   وما ه
يتفق القسم مع ما أشار له المحكم حول أهمية الكتابة  .2

األكاديمية في البرنامج المقترح، والتي كانت محل اهتمام 
في جميع متطلبات ووسامئل تقويم المقررات الدراسية 

الكتابة  مهارةالتخصصية لتمكين الطالب من تطوير 
بات الدرجة األكاديمية والعلمية بما يتوافق مع متطل

العلمية. كما أن الكتابة األكاديمية هي أحد أهم 
الموضوعات المدرجة في المقررات البحثية للبرنامج 

 المقترح.
تم إدراج شرط قبول أو نشر ورقة علمية مستلة من  .3

الماجستير في مجلة علمية محكمة كمتطلب لمقرر 
الرسالة لتشجيع الطالب على النشر العلمي بما يتوافق 

توجهات الحديثة في برامج الدراسات العليا مع ال
)بالرسالة( في الجامعة وبما يسهم في تزويدهم بالمهارات 

بحوث علمية أصيلة بشكل مستقل. وسيتم  إلجراءالعلمية 
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 لتحقيق ذلك.من قبل القسم تقديم الدعم الالزم للطالب 
كما أن عمادة الدراسات العليا تقدم العديد من الدورات 

لكاتبة األكاديمية والنشر العلمي لتمكين المختصة با
الطالب في مرحلة الدراسات العليا بالجامعة من اكتساب 

 عليه لم يجري القسم أي تعديل  مهارات النشر العلمي.
وفق ما جاء في  في مسمى متطلبات مقرر الرسالة

 مالحظة المحكم.
يتم عرض الكتب  فسو يقدر القسم اهتمام المحكم، و  .4

ل المحكم على أعضاء هيمئة التدريس في المدرجة من قب
القسم ودراسة مدى امكانية ادراجها كمراجع علمية 

 للمقرات البحثية في البرنامج المقترح. 
القوة في البرنامج المقترح. أشار المحكم إلى وجود العديد من نقاط  (6بند رقم )

 في التعليم الدولي والمقارن" ةمقدم“مقرر  لوجود بدى اعجابهأكما 
المقارن على التعليم في المسمى التركيز )على الرغم من أنه يرى أن 

يتضمن السياق الدولي(؛  المفهومحسب  قد يكون أفضل ألنهفقط 
ومقرر "علم نفس االبداع" والذي يوصي أن يكون متعدد 

على االبداع، وليس على الجانب النفسي  هالتخصصات في تركيز 
 فقط.

نقاط البند ورأي المحكم حول  تفق القسم مع ما جاء في هذاي
. وحول مسمى مقرر التعليم الدولي قوة البرنامج المقترح

ما والمقارن"، يرى القسم اإلبقاء على المسمى أعاله لتوافقه مع 
 معمول به في البرامج المرجعية للبرنامج المقترح.  وه

وبالنسبة لمقرر "علم نفس االبداع"، بجانب المقررات 
ى فقد تم ادراجها بما يتناسب مع التحديات االختيارية األخر 

والتحوالت التي تواجه بيمئة العمل القيادي، ولتلبية احتياجات 
وتوجهات الطالب من خالل مجموعة متنوعة من المقررات 

متعددة التخصصات، والتي يتم تدريسها من قبل االختيارية 
أقسام علمية أخرى في الجامعة. ومقرر علم نفس االبداع من 

ل أهدافه وموضوعاته يتناول المفاهيم والنظريات خال
من الجانب النفسي  باإلبداعوالممارسات ذات العالقة 

 واالجتماعي والتنظيمي. 
تتضمن  أن بعض مقررات البرنامج المقترحالمحكم  أشار .1 (7بند رقم )

تغطية الكثير من الموضوعات، ويشير إلى أن تضمين 
ة ]كأحد وسامئل التقويم[ في والتركيز على الكتابة األكاديمي

العديد من المقررات أمر جيد، ولكن ذلك يتطلب الكثير من 
ذاته وقد تكون هنالك حاجة لوجود مقرر خاص  الجهد بحد

بالكتابة األكاديمية. كما أشار الى إمكانية مساهمته في تقديم 
 بعض االستشارات لتطوير هذا المقرر.

لمالحظات حول كثرة بعض التعليقات وا المحكم أيضا   أدرج .2
موضوعات ومفردات بعض المقررات والتي يرى أنه قد تكون 
هنالك صعوبة في تغطيتها، مع تأكيده أن ذلك يعتمد على 

ل مقرر والتي لم تكن واضحة له. الساعات المخصصة لك
" مدخل للبحوث  " وشار إلى مقرري "مدخل للبحوث الكميةأو 

درجة في المقررات، النوعية" كمثالين لكثرة المواضيع الم
 ةتدريسيواوضح أنه في جامعته يتم تحصيص ثالث ساعات 

 .كاملة فقط لموضوع " تحليل البيانات النوعية"
أشار المحكم إلى وجود تشابه كبير بين أهداف وموضوعات  .3

فقد تم الرد على هذه حول أهمية الكتابة األكاديمية  .1
 ( أعاله.5( من بند )2المالحظة في فقرة )

ات المقررات الدراسية مراجعة موضوعات ومفردتمت  .2
للتأكد من توافقها مع األهداف وعدد الوحدات المخصصة 
لكل مقرر، واتفق القسم على مالمئمة الموضوعات لعدد 
الساعات المخصصة لكل مقرر، وكذلك مالمئمة الوحدات 
االجمالية للبرنامج المقترح. ويشار إلى أنه تم توضيح ما 

المخصصة أشار له المحكم حول بيان عدد الساعات 
يشار هنا الى  ( أعاله.2( من بند )2لكل مقرر في فقرة )

تم مراجعة البرنامج المقترح واجراء جميع التعديالت أنه 
ضمن  في مالحظات المحكم ءما جاالالزمة وفق 

 درجة على وبناءالصفحات الداخلية لنموذج البرنامج 
 .المقترح حول اتفاق أعضاء القسم

موضوعات المقررات تمت مراجعة جميع أهداف و  .3
الدراسية للتأكد من وضوحها واتساقها، وتم اجراء بعض 

 ءما جاالتعديالت في أهداف وموضوعات المقررات وفق 
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يجب ر أنه مع ضرورة ارتباطهما، فأنه بعض المقررات، وذك
 أن تكون الموضوعات أكثر تحديد ا من األهداف.

يرى المحكم أن "وسامئل التقويم" لبعض المقررات غير محددة  .4
او مخصصة بالشكل الكافي، ويرى ضرورة أن توضع أساليب 

 التقويم لكل مقرر بما يتناسب مع طبيعته.

 في مالحظات المحكم.
تمت مراجعة وسامئل التقويم لجميع المقررات الدراسية  .4

للتأكد من وضوحها واتساقها مع أهداف كل مقرر ونواتج 
وتم اجراء بعض التعديالت في التعلم المراد تحقيقها، 

 في مالحظات المحكم. ءما جاوسامئل التقويم وفق 
الرأي 

النهائي 
 للمحكم

 إجراء تعديالت بسيطة يحتاج

 

تمت مراجعة البرنامج المقترح واجراء جميع التعديالت الالزمة 
وفق ما ورد في مالحظات المحكم وبناء على درجة االتفاق 

مناقشات أعضاء القسم وما  حول المقترح، وما أسفرت عنه
 بالتبريرات والتوضيحات.  انتهت إليه مدعما  
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 Graduate Program Review Form   
  

   

Program Data 

Faculty Department 

Faculty  of  Educational Graduate Studies Educational Leadership 

Type of Study Program Name  

   By Courses and Thesis M.A in Education (Educational Leadership) 

 Reviewer Data 

Academic  Status Reviewer’s Name     

Associate Professor, Emeritus  Walter L. Burt, Ph.D.  

Affiliation Specialization 

Western Michigan University Educational Leadership  

 Country 

Kalamazoo, MI  USA  

E-mail Phone 

walter.burt@wmich.edu (616) 821-5539 (m) 

Reviewer's View    
Please state your opinion regarding the following points, and kindly add whatever points   you deem valuable: 

1. The suitability of the Academic degree.   
 

 
When considering the objectives of the M.A. Program in Educational Leadership, I feel that there is a 
commensurate relationship between the objectives of this program degree and the requisite courses associated 
with this program.  (However, I would recommend you consider combining the Economics of Education and 
Educational Planning into one course.  A possible title could be entitled, “Educational Finance.”  Afterall, the 
financing and planning of educational services are inextricably related.)   
 
I am somewhat befuddled as to your rationale for providing both a major and minor in educational leadership.  
With these two designations, is it your intent to accommodate students that are aspiring to get a major in this 
field, along with other students that are pursuing another Master’s Degree in another concentration and 
considering attaining a minor concentration in Educational Leadership in an effort to allow these students to 
obtain employment in a school administrative position in case they are not able to gain employment in their 
chosen major field?   If this is the case, I feel it can create problems down the road.  You may need to re-evaluate 
the long-term consequences of this decision and consider offering a Master of Educational Leadership only.   
 

2. The suitability of the total academic units for the targeted program. 
 

 
I would recommend that you not use the course “Scientific Research Methods” as a separate and standalone 
course from your other research courses, i e., Introduction to Quantitative and Introduction to Qualitative 
Research Methods. Rather, the concept of empirical investigations (i e., Scientific Research Methods) should be 
introduced, and re-emphasized, in both qualitative and quantitative research courses.  (I would further suggest 
that you consider eliminating the term “Introduction” to both your Qualitative and Quantitative Research 
Courses, unless you intend to offer these same courses as “Advanced” courses as students progress from an 
introductory, or general level, to a more in-depth scholarly investigation of these two methodologies at the 
Ph.D. level.)  In addition, from my experience, there is a great degree of overlap between the theories of 
educational leadership and quality management in educational leadership.  At my University, I incorporated 
these two concepts into a Ph.D. Graduate Course entitled Systems Thinking.  With this course, I was able to 
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incorporate educational leadership theories, particularly from an historical perspective, to the more recent 
perspective of systems thinking that incorporated the interrelationships between workers within the 
organization and the symbiotic relationship they had with the environment (e g., the work environment and the 
natural environment).  This is a major issue that future educational leaders will need to pay attention to as they 
attempt to develop harmony between their leadership decisions and its impact upon the environment (e g, the 
school system and the environment).     
         

3.    The suitability of units' distribution between theoretical and practical, for all courses. 

         
        Before I submit my thoughts on this question, I must admit that I am totally unaware of your educational 
system      
        and the needs of the various communities you serve.  Now, after having said this, I think you have a “good”   
        balance of courses offered on the “theoretical side.  However, I would recommend you consider adding the   
        course Program Evaluation on this side.  This course would enable graduate students to incorporate   
        the learning received from both Qualitative and Quantitative Research Methods into a course that would enable   
        students to use these skills to evaluate the effectiveness of various program and services offered at the building   
        level (process outcomes) to determine whether these factors will have a direct impact on student achievement   
        (product outcomes).       
 
        I like the course “Seminar”.  However, I am uncertain what you mean with this course in relationship to a   
        course entitled “Practicum.”  These two terms may have different connotations.  This is something you may   
        wish to examine for further clarity.    
 
        Finally, there are several courses identified on the “practical” side that I would ask you to re-evaluate them   
        and determine if they fit within existing courses, or may need to be “renamed”, or “reconfigured.”    
        These courses that I am specifically referring to are:  Governance Application in Education, Organization   
        Behavior in Education Institutions, Contemporary Issues & Trends in Educational Systems, Entrepreneurship,   
        Psychology of Creativity, and Analysis of Educational Policies.  Again, these courses may have merit, but I am   
        Unsure of their meaning and how it fits within an Educational Leadership Program.  Certainly, a course on    
        educational policies can be incorporated into several leadership courses that you have identified earlier, but the   
        other courses, in my professional experiences, lie outside the realm of educational leadership.  Naturally, if you   
        feel the need for these courses, you may consider whether another department within the University would be   
        the most appropriate place to offer these course on an elective basis.  

4.    Courses description and its compliance with the course titles. 

 
        Many of my thoughts related to the nexus between course description and course titles have been described in   
        the about statements. 

       5.     Currency of scientific materials of the program to match what is universally common. 

                I feel, wholeheartedly, that there has been considerable thought given to this program.  I think it has a lot of   
                merit and the suggestions I have made, can easily be addressed when considering the needs of the student   
                population, the needs of the Country, and the Saudi University system.   

        6.    Strengths points. 

 
                I think the developers of this plan has put together a robust curriculum that has a lot of merit.  I am impressed   
                with the strong empirical-foundation that this program is based upon.  In addition, this framework has been   
                developed based upon an educational leadership model that is consistent with the current research in this field.     
                   

7. Weaknesses  points. 

 
I have identified several courses where I feel they can be coalesced under a more comprehensive content and 
given the reader with a suggestion of considering whether several courses should be offered, as an elective, in 
another department within the University.  
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 Graduate Program Review Form   
  

   

Program Data 

Faculty Department 

Faculty  of  Educational Graduate Studies Educational Leadership 

Type of Study Program Name  

   By Courses and Thesis M.A in Education (Educational Leadership) 

 Reviewer Data 

Academic  Status Reviewer’s Name     

Professor of Early Childhood and Primary 

Education; Head of Department of Learning and 

Leadership; Founding Director Helen Hamlyn 

Centre for Pedagogy  

Dominic Wyse  

Affiliation Specialization 

UCL Institute of Education  Education, Education Research, Academic Writing  

 Country 

 UK  

E-mail Phone 

d.wyse@ucl.ac.uk  

Reviewer's View    
Please state your opinion regarding the following points, and kindly add whatever points   you deem valuable: 

3. The suitability of the Academic degree. 

This MA Education (Educational Leadership) is highly suitable for an Education Master’s programme. 

4. The suitability of the total academic units for the targeted program. 

The courses that make of the master’s degree are very suitable for this kind of programme and compare well with 
similar programmes internationally in my view.  
 
It is not entirely clear how many hours of teaching are part of each course. The “Total Credit Hours” figure of 42 seems 
simply to be the same as the maximum “Allowed Credits for Courses”. It is difficult to make a full judgement about the 
MA as a whole without a clear statement about the number of hours of teaching that is connected to each course. What’s 
more some kind of course timetable would help in making such a judgement. 
 
It is not clear how the programme progresses in levels of difficulty across the three years of the programme. One 
illustrative example is how and when the “basics” of knowledge are covered, and how the students’ progress to more 
advanced study over three duration of their programme.  
 

3.    The suitability of units' distribution between theoretical and practical, for all courses. 

In general there appears to be a good balance of theory and practice in nearly all the courses, and in the programme 
as a whole. I have queried (using track changes)  the place of theory in the course “Applications of Education and 
Information Technology”. 
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4.    Courses description and its compliance with the course titles. 

In general the course’s descriptions relate well to their titles. I have queried whether the course title “Scientific 
Research Methods” should be “Social Science Research Methods”.  

 

       5.     Currency of scientific materials of the program to match what is universally common. 

 
In general the objectives and topics relate very well to those covered in my department and , to the best of my 
knowledge,  internationally. 
 
One key area that would benefit from development is academic writing. This is a vital area for students and staff alike, 
and it is a demanding area that requires significant input. I note the inclusion of “publishing own research in peer-
reviewed journals” as part of the “Thesis” courses. It is demanding enough for academic staff to achieve this so I was 
surprised to see this included for students.  
 
You may wish to consider further consultancy on academic writing – in relation to staff and students. Work of my own 
that is related includes the following book publications: 
 
Wyse, D. (2017). How Writing Works: From the Invention of the Alphabet to the Rise of Social Media. Cambridge: 
Cambridge University Press. (240) 
This book takes a broad view of writing, including academic writing. It also reports new empirical findings on creativity 
and writing. 
 
Wyse, D. & Cowan, K. (2017). The Good Writing Guide for Education Students (Fourth Edition). London: Sage. (180) 
4th edition is testament to the success of this book with education students at all levels. 
 
Wyse, D., Selwyn, N., Smith, E. and Suter, L. (Eds.) (2017). The BERA/SAGE Handbook of Educational Research. 
London: SAGE. (1633) 
Highly significant contribution to education research and methodology. 
 

        6.    Strengths points. 

 
There are many strengths in this programme. Two courses I was particularly pleased to see were “Introduction to 
International and Comparative Education (although a focus on comparative education alone might be better because it 
is by definition set in the international context), and the Psychology of Creativity course (although I recommend this 
should be multidisciplinary in focus not just psychological but I accept that may relate to the expertise of the lecturer 
delivering the course).  
 

8. Weaknesses  points. 

Sometimes it appears that too much material is planned to be covered. A key problem is the place of academic 
writing that is included in more than one course. It is good to see that academic writing is integrated in some of 
the courses but academic writing is a demanding topic in its own right that needs a course of its own. I can 
provide further consultancy on developing such a course if desirable. I have also made track change comments 
about some other topics that perhaps result in too much material to be covered in one course (but see my 
earlier  comment about teaching hours for each course). Another example of too much breadth appears in the 
course “Analysis of Educational Policy” – education policy is very broad indeed so the course should specify 
more clearly  which kind of policies are going to be covered. Two other examples of too much coverage are the 
inclusion of “linear regression” within the introduction to quantitative methods, and the amount of topics in 
the introduction to qualitative research methods. As I indicate in track changes at my institution we have had a 
whole three-hour teaching session devoted to qualitative data analysis alone. 
 
In some courses the “Topics” are too similar to the “objectives”. Topics should be more specific than the 
objectives, but of course related to particular objectives. 
 
The ”Assessment Methods” sections for each course are not specific enough. To add further quality to the 
programme specification the assessment methods description for each course should relate only to the course 
in question. This should succinctly say which method of assessment is used just for the particular course.  

 

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/the-berasage-handbook-of-educational-research/book245556#reviews
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