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 العربية السعودية اململكة

 كلية الرتبية –جامعة امللك سعود 

 قسم اإلدارة الرتبوية

 

 "إدت 503االجتاهات املعارصة يف اإلدارة الرتبوية "توصيف مقرر 

 هـ1435/1436الفصل الدرايس الثاين 

 : ررـف املقـوص

لرتبوية يف تعريف الطالب باالجتاهات املعارصة يف جمال اإلدارة الرتبوية كإدارة اجلودة وإدارة التغيري واإلدارة باألهداف، ونامذج من اإلدارة ا

وتأهيل الكوادر القيادية الرتبوية بأحدث االجتاهات التي تساعد عىل  بعض دول العامل، وذلك لتوظيف هذه االجتاهات يف تطوير املؤسسات الرتبوية،

  .تطوير العمل يف مؤسساهتم الرتبوية

  :ررـداف املقـأه

 هدف عام 

إلدارة املؤسسات التعليمية لتكوين  هيدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملعارف وإكساهبم املهارات اإلدارية الرتبوية، وبعض االجتاهات املعارصة يف اإلدارة الرتبوية،

 .رتبوينمط من القيادات الرتبوية يلبي احتياجات املجتمع ومعتمد عىل األسس والنظريات اإلدارية واالجتاهات املعارصة وتوظيفها يف امليدان ال

 أهداف خاصة 

 .دارة الرتبويةيتعرف الطالب عىل أهم متغريات العرص التي أدت إىل ظهور االجتاهات املعارصة يف اإل -

 يربط الطالب بني أثار هذه املتغريات وما انبثق عنها من مفاهيم اجتاهات اإلدارة الرتبوية املعارصة. -

 يدرك الطالب الرضورة التي أملت عىل اإلدارة الرتبوية االستعانة بأنامط حديثة يف اإلدارة الرتبوية. -

 عارصة يف اإلدارة الرتبوية من أجل مواجهة املستقبل.تنمية قدرة الطالب عىل تطبيق املفاهيم واالجتاهات امل -

 رر:ـردات املقـمف

 وعـــــــــــــــاملوض اللقاء
 عدد

 األسابيع

 ساعات

 االتصال

 2 1 االتفاق مع الطالب )املاجستري( عىل تنفيذ فعاليات املقرر. األول

 2 1 نشأة اإلدارة ومراحل تطورها، والعوامل التي ساعدت عىل ذلك. الثاين

 2 1 اإلدارة الرتبوية وعالقتها باإلدارة العامة، واإلدارة املدرسية، واإلدارة الصفية. الثالث

 2 1 مبادئ وعنارص اإلدارة عند )هنري فايل(. الرابع

 2 1 نامذج من نظريات اإلدارة الرتبوية )التعليمية( القديمة واحلديثة. اخلامس

 2 1 االجتاهات ونشأهتا وتطورها وأمهيتها يف اإلدارة. مفهوم السادس

 2 1 .االسرتاتيجيةإدارة األزمات، اإلدارة  السابع

 2 1 إدارة اجلودة الشاملة، إدارة املعرفة. الثامن

 2 1 إدارة التغيري، اإلدارة باألهداف. التاسع

 2 1 إعادة هندسة اإلدارة )اهلندرة(، اإلدارة اإلبداعية. العارش

 2 1 اإلدارة اإللكرتونية، )مجبا كايزون(. احلادي عرش

 2 1 إدارة فريق العمل، العادات السبع للشخصية اإلدارية الناجحة. الثاين عرش

 2 1 اإلدارة التحويلية، اإلدارة التشاركية. الثالث عرش

 2 1 اختبار هناية الفصل. الرابع عرش
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 نظام تقويم املقرر: 

 درجات(.  10) تأخرات عن املحارضة ستحتسب كغياب( "3"احلضور املنتظم للمحارضات )مع مالحظة أن كل  -

نية إعداد قائمة ببلوجرافية بالكتب واملصادر واملراجع القديمة واحلديثة واألبحاث العلمية واملجالت العلمية املتخصصة واملواقع اإللكرتو -

 درجات(. 10) يف اإلدارة الرتبويةاالجتاهات املعارصة اخلاصة بموضوعات 

 درجة(. 20) تقديم عرض داخل القاعة حول مفردة من مفردات املقرر مدعاًم بالتقنيات احلديثة -

مدعمة باملصادر العلمية التي تم االعتامد عن مفردة من مفردات املقرر تكون موثقة ويف صلب موضوع املفردة تقديم ورقة )مرشوع بحث(  -

 درجة(. 20) وال هيم الكم بقدر الكيف ورقةعليها يف إعداد ال

 درجة(. 40اختبار حتريري )مقايل( هناية الفصل ) -

 ع: ــاملراج

 .21 – 5، ص1، العدد40م(: دور القائد يف إدارة املعرفة، جملة رسالة املكتبة، املجلد 2005أبو عابد، حممود حممد ) .1

 الرتبوية، عامل الكتب، القاهرة، مرص.م(: إدارة املؤسسات 2003أمحد، حافظ وحافط، حممد ) .2

 م(: إدارة املعرفة يف التعليم، دار الوفاء، اإلسكندرية، مرص.2007البيالوي، حسن وسالمة، حسني ) .3

 م(: اإلدارة املدرسية احلديثة، مكتبة الفالح للنرش.2002اجلرب، زينب عيل ) .4

ن، األردن.م(: إدارة املعرفة: مدخل نظري، دار األ2005حجازي، هيثم عيل ) .5  هلية، عاما

ن، األردن.2006حسني، سالمة عبد العظيم ) .6  م(: اإلدارة املدرسية والصفية املتميزة: الطريق إىل املدرسة الفاعلة، دار الفكر، عاما

 م(، فلسفات تربوية معارصة، غزة، مطابع مكتبة القدس.2003اخلطيب، عامر ) .7

إدارة املعرفة وعملياهتا وأثرها عىل متيز األداء التدرييس، دراسة تطبيقية يف وزارة التعليم  : العالقة بني متطلباتم(2008دروزة، سوزان صالح ) .8

 العايل األردنية، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الرشق األوسط للدراسات العليا.

اإلدارة "عية السعودية لإلدارة بعنوان: م(: اإلدارة اإللكرتونية، ورقة عمل مقدمة إىل املتلقي الرتبوي الثاين للجم2004رضوان، رأفت ) .9

 م، الرياض.2004، املنعقد يف مارس "واملتغريات العاملية اجلديدة

ن2008الزيادات، حممد عواد ) .10  .، األردنم(: اجتاهات معارصة يف إدارة املعرفة، دار صفاء للنرش والتوزيع، عاما

ن، األردن.م(: أمتتة املكاتب املتقد2008الساملي، عالء عبد الرازاق ) .11  مة، دار وائل للنرش، عاما

 ، الرياض، السعودية، قرطبة للنرش والتوزيع واإلبداعي اخلليجي.2م(: إدارة الوقت، ط2004السويدان، طارق والعدلوين، حممد ) .12

 م(: اإلدارة اإللكرتونية، نامذج معارصة، دار السحاب للنرش والتوزيع، القاهرة.2007عامر، طارق عبد الرؤوف ) .13

ن، األردن.2006اهلل، شوقي )عبد  .14  م(: إدارة الوقت ومدارس القيادة اإلدارية، دار املرشق الثقايف، عاما

 م(: األنامط اإلدارية وفق نظرية الشبكة اإلدارية وعالقتها بفعالية إدارة الوقت، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن.2004عبيدات، سهيل أمحد ) .15

 ارة املدرسية ومتطلبات العرص، للنرش والتوزيع، املنصورة.م(: اإلد2003العجمي، حممد حسني ) .16

 (.18م(: أمهية تنظيم الوقت يف اإلسالم، جملة املنرب، عدد)2007عليان، بسام ) .17

ستري م(: املنتطلبات اإلدارية واألمنية لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية، دراسة مسحية عىل املوانئ العامة، رسالة ماج2003العمري، سعيد بن معال ) .18

 غري منشورة، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، اململكة العربية السعودية.

ن، األردن.2004عيادات، يوسف أمحد ) .19  م(: احلاسوب التعليمي وتطبيقاته الرتبوية، دار املسرية للنرش والتوزيع والطباعة، عاما
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ق اإلدارة اإللكرتونية يف السجون، رسالة ماجستري غري منشورة، قسم م(: جماالت ومتطلبات ومعوقات تطبي2006القحطاين، شائع بن سعد ) .20

 العلوم اإلدارية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، اململكة العربية السعودية.

ف السعودية، رسالة ماجستري غري منشورة، م(: األبعاد اإلدارية واألمنية لتطبيقات اإلدارة اإللكرتونية يف املصار2007املالك، بدر بن حممد ) .21

 قسم العلوم اإلدارية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، اململكة العربية السعودية.

العلوم اإلدارية، كلية  م(: متطلبات تنمية املوارد البرشية لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية، رسالة ماجستري غري منشورة، قسم2007املري، إهياب مخيس ) .22

 الدراسات العليا، جامعة امللك نايف العربية للعلوم األمنية، اململكة العربية السعودية.


